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Słowo wstępne
«Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak
biegnijcie, abyście ją otrzymali» (1 Kor 9, 24). W Koryncie, dokąd
Paweł dotarł z orędziem Ewangelii, znajdował się wielki stadion, na
którym rozgrywano «igrzyska istmijskie». Dlatego Apostoł, pragnąc
przynaglić chrześcijan tego miasta, aby wszystkimi siłami włączyli się
w życiowe «zawody», słusznie posługuje się przykładem wyścigu
sportowego. Podczas wyścigu na stadionie — powiada — wszyscy
biegną, chociaż tylko jeden zostaje zwycięzcą: a więc i wy biegnijcie...
Za pomocą metafory zdrowego współzawodnictwa sportowego rzuca
światło na wartość życia, przyrównując je do biegu ku celowi nie tylko
ziemskiemu i przemijającemu, ale wiekuistemu. Biegu, w którym nie
tylko jeden zawodnik, ale wszyscy mogą być zwycięzcami.
Jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych naszego organizmu jest ruch, który stanowi naturalny mechanizm oraz siłę napędową dla organizmu, sprzyja jego rozwojowi biologicznemu i fizycznemu. Dzięki ruchowi można dostosowywać swą motoryczność
do zmieniającej się rzeczywistości.
Wśród licznych form aktywności ruchowej wyróżniamy między innymi kulturę fizyczną i sport, któremu przypisujemy bardzo
ważną rolę z powodu jego atrakcyjności, widowiskowości i siły oddziaływania społecznego. Najczęściej kulturę fizyczną kojarzy się ze
sportem. Dla wielu ludzi te dwa pojęcia mają dokładnie to samo
znaczenie, co oczywiście jest nieprawdą. Sport jest formą uczestnictwa w kulturze fizycznej, co świadczy o tym, że kultura fizyczna jest
zjawiskiem o wiele szerszym, bardziej złożonym.
Z definicji tej jasno wynika, że warunkiem uprawiania sportu
jest posiadanie odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, które
pozwolą na maksymalny wysiłek w dążeniu do osiągnięcia maksymalnego wyniku w rywalizacji, co pozwala pojmować sport jako
pewien element szerszego pojęcia jakim jest pojęcie kultury fizycznej. Każdy człowiek podejmujący jakikolwiek wysiłek ruchowy
uczestniczy w kulturze fizycznej, natomiast którą z form uczestnictwa wybierze zależy od wielu czynników: czy ma to być walka o
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wynik, dbanie o ogólną sprawność fizyczną, wyrównywanie deficytów, czy też wychowanie w trosce o rozwój fizyczny młodych ludzi.
Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać
upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidarność. Właśnie dlatego
w ostatnich latach sport rozwija się coraz bardziej jako jedno z charakterystycznych zjawisk współczesności, swego rodzaju «znak czasu», wyrażający nowe potrzeby i nowe oczekiwania ludzkości. Sport
rozpowszechnił się we wszystkich częściach świata, przekraczając
bariery kultur i państw.
Ze względu na planetarny wymiar, jaki zyskała ta forma aktywności, na sportowcach świata spoczywa wielka odpowiedzialność. Są oni powołani, aby czynić sport terenem spotkania i dialogu,
niezależnie od wszelkich barier językowych, rasowych czy kulturowych. Sport może bowiem wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczyniać się do utrwalenia w
świecie nowej cywilizacji miłości.
Świadomi potencjału wychowawczego i duchowego sportu,
wierzący i ludzie dobrej woli winni jednoczyć się w walce z wszelkimi wypaczeniami, jakie mogą się do niego zakraść, dostrzegając w
nich przeszkodę dla pełnego rozwoju człowieka i dla jego radości
życia. Należy na wszystkie sposoby chronić ludzkie ciało przed różnego rodzaju zamachami na jego integralność, przed wszelkim wyzyskiem i bałwochwalstwem.
Coraz częściej daje się słyszeć, że sport jest jednym ze zjawisk
kultury takich jak teatr, film czy muzyka. W tej kwestii głosy są jednak podzielone. Filozofowie i badacze kultury zwracają uwagę na
szereg różnic między tymi działaniami. Te różnice wydają się być
bardzo poważne. W każdym razie ludzie na całym świecie uwielbiają
sport i bardzo się nim interesują. Jest on znaczącym obiektem ich
zainteresowań. Warto o tym pamiętać, ponieważ często jest tak, że to
właśnie sport zajmuje czas, który ludzi dawniej przeznaczali na pójście do kina czy na koncert. Nie bez kozery mówi się, że jest coś
takiego jak kultura fizyczna. Stanowisko, gdzie sport jest immanentną częścią kultury jest bardzo interesujące. Coraz więcej osób zamiast postawić na aktywność umysłową stawia na aktywność sportową. Nie ma w tym nic złego, a sama aktywność fizyczna czy też
sportowa jest jak najbardziej pożądana. Ciało jest co najmniej tak
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istotne dla człowieka jak jego umysł. Chciałoby się, żeby każdy
człowiek miał tyle samo czasu na sport i pracę umysłową, ale współczesny świat wypełniony obowiązkami bardzo rzadko pozwala na
komfort nie wybierania między tymi dwoma czynnościami.
Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie charakteru i woli poprzez wysiłek fizyczny, to forma, która prowadzi człowieka do osiągnięcia wielu wspaniałych owoców fizycznych i duchowych. Te
cenne wskazania mogą oświecać i prowadzić ludzkie działania zmierzając do kształtowania charakteru i woli za pomocą wartości wychowawczych wysiłku fizycznego wynikającego z lojalności, pewności siebie i opanowania. Człowiek nie osiągnie tych wspaniałych
wyników, jeśli nie użyje duchowych darów. Zasady zdrowego wychowania w rodzinie i dobrego wychowania młodzieży wymagają
czujności, by w zawodach sportowych nie skupiać sie wyłącznie na
ciele uznanym za wyższe dobro człowieka, ani by pasja dla sportu
nie stała sie przeszkodą w doskonałym wypełnianiu obowiązków.
Niemniej ważne jest, by zawsze cenić i żywo wspierać uczciwe ćwiczenia fizyczne i prawe zawody na stadionie. W istocie, liczne i cenne są bogactwa i zalety, które sport rozwija w człowieku. zalety ciała: zdrowie, siła, zręczność członków, lekkość, piękno; zalety duszy:
stałość, odwaga, samozaparcie. W tę dziedzinę już włożono i nadal
wkłada się wiele pracy i można powiedzieć, że sport to droga integralnego rozwoju człowieka.
Na uprawianie sportu każdy wiek, każdy czas jest stosowny.
Jednak biorąc pod uwagę racje zdrowotne, formacyjne, osobowościowe, czymś nieodzownym jest dla młodego pokolenia. Wielu
zauważa, że wiek szkoły podstawowej, średniej oraz studia to najbardziej stosowny czas do uprawiania sportu.
Niniejsza publikacja powstała na bazie tekstów przygotowanych przez studentów i kadrę naukową z Polski i Ukrainy. Inspiracją
do powstania monografii było akademickie spotkanie sportowe studentów ze Słowacji, Ukrainy i Polski, zgromadzonych w Stalowej
Woli w dniach 23-26 października 2016 roku w ramach studenckich
dni sportowych zatytułowanych „Sport wyzwoleniem studentów”.
Każdy przyzna rację, że okres studiów to doskonały czas do rozszerzania zainteresowań pozanaukowych.
W ramach programu dni sportowych odbyło się wiele rozgrywek sportowych z różnych dyscyplin. Nad tym wydarzeniem spor-
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towym pieczę sprawowało Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, które w znacznej mierze partycypowało w kosztach. Bezpośredni Patronat nad imprezą sprawował Minister Sportu. Niniejsza
monografia jest w założeniu projektem integrującym środowisko
akademickie wokół zagadnień i spraw rozpatrywanych z punktu
widzenia sportu.
Pytając wielokrotnie sam studentów czy, a następnie dlaczego
nie uprawiają sportu słyszałem generalnie trzy odpowiedzi: „nie
mam czasu”, „nie chce mi się” i „nie mam z kim”. Odnoszę wrażenie, że podobnie jest z postrzeganiem kwestii uprawiania sportów
przez studentów wśród osób, które zechciałyby się nad tym teraz
zastanowić, a nie znają dostępnych danych statystycznych. Wokół
akademików często można spotkać osoby grające w siatkówkę czy
koszykówkę, biegające, jeżdżące na rowerach. Studentów nie brakuje wśród korzystających z uczelnianych obiektów sportowych i miejskich basenów. To jednak również wciąż te same twarze. Realny
poziom aktywności ruchowej studentów w czasie wolnym nie bywa
wysoki. Charakterystyczna zdaje się reakcja wielu żaków na informację, że muszą odbyć kilka semestrów wychowania fizycznego
(dowiadują się o tym na początku I roku). Jest nią zaskoczenie („Wuef? Na studiach?”) lub wręcz zniechęcenie („Znowu wu-ef?”). Wielu
studentów usiłuje się z tych zajęć zwolnić, przedstawiając odpowiednie zaświadczenia lekarskie (mające mniej lub więcej wspólnego z ich faktycznym stanem zdrowia). Inni szukają takich form odbycia zajęć, które wiązałyby się z jak najmniejszym nakładem czasu.
Aby być uczciwym, należy jednak dodać, że spora grupa żaków
chętnie korzysta z oferowanych przez uczelnie zajęć, traktując je
jako okazję do poznania nowych dyscyplin sportu lub rozwinięcia
swoich umiejętności w tych już uprawianych.
Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się
do wzniecenia ożywionej dyskusji na temat akademickiego sportu,
prowadzenia badań wokół tego zagadnienia oraz rozwoju inicjatyw
sportowych na płaszczyźnie międzynarodowej.
Ks. Jan Zimny
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Część I
Sport – spojrzenie ukraińskie
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Сергій Банах

Інститут приватної детективної діяльності в Україні:
виклики та реалії
Здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності
вже давно потребує відповідної легалізації в Україні, оскільки
недостатня ефективність роботи поліції та низький рівень довіри
суспільства до інститутів державної влади в цілому та правоохоронної системи зокрема призводять до того, що навіть відсутність закону не стримує попит на послуги приватних детективів.
Аналіз стану протидії злочинності, проведений Генеральною прокуратурою України за 2015 рік, свідчить про низку
негативних тенденцій, зокрема, збільшення кількості тяжких та
особливо тяжких злочинів певних категорій при одночасному
зниженні рівня їх розкриття. Нерозкритими залишаються майже
2 тис. розбійних нападів, понад 15 тис. грабежів та 200 тис.
крадіжок, вчинених протягом 2015 року. У 6 регіонах держави
кількість нерозкритих розбійних нападів істотно збільшилася: в
Тернопільській – у 8, Харківській, Хмельницькій, Херсонській
та Черкаській областях – у 3 рази1.
З огляду на зазначене, актуальним є питання створення
приватних детективів, які взяли б на себе хоча б частково розкриття злочинів невеликої тяжкості, адже саме приватна детективна діяльність сьогодні може стати тим недержавним правоохоронним механізмом, який збільшить можливості громадян
та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів.
Активним дослідженням правового регулювання детективної діяльності займаються М. Мотуз та О. Чередниченко.
1

Рівень злочинності в Україні за офіційними даними зріс в рази.
ГПУ підтвердило це в листі до Деканоїдзе. – [Електронний ресурс]. Юридичний Інтернет-ресурс «Протокол». - 01.04.2016. – Режим
доступу:
http://protokol.com.ua/ua/riven_zlochinnosti_v_ukraini_za_ofitsiynimi_dan
imi_zris_v_razi_gpu_pidtverdilo_tse_v_listi_do_dekanoidze/
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Зазначеній темі присвячували свої праці також В.О. Черков та
П.О. Попов, О.Ю. Чорний та інші2. Проте вважаю, що це
питання потребує більш уважного вивчення в контексті
сучасних тенденцій функціонування даного інституту в Україні.
Метою дослідження є аналіз особливостей формування та
розвитку інституту приватних детективів в Україні, а також
вивчення досвіду організації та роботи інституту приватних
детективів за кордоном для можливого його імплементування у
вітчизняну практику.
Викладення матеріалів дослідження.
Діяльність
приватних
детективів,
детективних
розшукових підприємств, агентств в Україні відносно нова, але
фактично активно здійснюється, незважаючи на відсутність
правового регулювання. Їх популярність з кожним роком лише
зростає, про що свідчить навіть кількість знайдених відповідей
на запити у пошукових системах мережі Інтернет.
Найчастіше громадяни зацікавлені у вирішенні питань, що
стосуються особистого життя, трудових спорів, ведення бізнесу
(встановлення фінансового становища та кредитоспроможності
майбутніх партнерів, вивчення бізнес-ризиків, здійснення
заходів безпеки бізнес-структури) та ін. Переглядаючи
пропозиції різних детективних агентств, можна натрапити як на
цілком традиційні послуги щодо розшуку загублених
документів до зовсім неординарних послуг таких, як: допомога
батькам у контролі за дітьми, алібі у сімейному житті,
виведення осіб із різного роду сект, встановлення gрs – маяка
для контролю за людьми похилого віку тощо3.
2

Токаренко О. Законність приватної детективної діяльності в
Україні / О. Токаренко // Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка. Правозахисний рух: історія та
сучасність. – 2015. – С. 296. Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4644/1/Tokarenko.pdf. – С. 296.
3
Соломяна А.В. Детективна діяльність: особливості запобіжного
впливу на злочинність / А.В. Соломяна // Новітні кримінально-правові
дослідження. – 2016. – С. 121. - Режим доступу:
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4888/Solomjana%20A.V.
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Важливим кроком у спробі узаконення детективної
діяльності можна вважати створення «Всеукраїнської Асоціації
приватних детективів» (далі – ВАПД). ВАПД була офіційно
зареєстрована Державною реєстраційною службою 29 травня
2012 року, вперше в історії України. Члени ВАПД здійснюють
детективну діяльність в Україні як самостійні суб’єкти
підприємницької діяльності, керуючись при цьому видом
діяльності за КВЕД 2010 «Проведення розслідувань», який
включає в себе «діяльність із розслідування та діяльність
детективів», а також «будь-яку діяльність приватних детективів
незалежно від типу клієнта або цілей розслідування»4.
Беручи до уваги вищевикладене, безумовно необхідне
законодавство, що регулюватиме детективну діяльність. Наразі
у Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону про
приватну детективну (розшукову) діяльність № 3726 від
28.12.2015 р., проте і у ньому є багато правових прогалин та
неузгодженостей з чинним законодавством.
Зокрема, Конституційний Суд України в Рішенні України
від 20.01.2012р. № 2-рп/2012 в аспекті тлумачення положень
частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34
Конституції України, визначив, що інформація про особисте та
сімейне життя особи є конфіденційною; збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди державою, органами місцевого
самоврядування юридичними або фізичними особами є
втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання
допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише
в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини. Крім того, Згідно з вимогами статті 21 Закону
України «Про інформацію» конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею
умов, а також в інших випадках, визначених законом. Більше
%20Detektivna%20d%D1%96jal'n%D1%96st'.pdf?sequence=1&isAllowed
=y. – С. 121.
4
Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації приватних детективів
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aupd.org/
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того, заборона на поширення конфіденційної інформації без
згоди особи, якої вона стосуються, міститься також і у Законі
України «Про захист персональних даних» (стаття 14) та Законі
України «Про доступ до публічної інформації»5.
Тобто як бачимо, для законного здійснення приватної
детективної діяльності чинне законодавство України залишає
досить обмежений простір.
Достатньо дивною є альтернативна вимога до наявності
стажу роботи в оперативних підрозділах або органах досудового
розслідування без деталізації її виду. З наведеного виходить, що
громадянин України з вищою юридичною освітою,
пропрацювавши 3 роки в структурі оперативного підрозділу,
може висококваліфіковано реагувати на порушення прав та
законних інтересів громадян і готовий нести за це
відповідальність?
Незрозумілою є і заборона приватному детективу бути
працівником саме Збройних Сил України. Адже законопроект не
забороняє приватному детективу бути працівником інших
військових формувань, наприклад, Національної гвардії України
або навіть Служби зовнішньої розвідки.
Заслуговує уваги і зауваження Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради України щодо
видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною
(розшуковою) діяльністю, яке зазначає: «… Враховуючи те, що
свідоцтво про право на заняття приватною детективною
(розшуковою) діяльністю є документом дозвільного характеру,
вважаємо, що видача (відмова у видачі, переоформлення, видача
дубліката, продовження строку дії, анулювання) свідоцтва
повинна здійснюватися згідно з вимогами, визначеними
Законом України «Про адміністративні послуги», з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності». Зокрема, це
стосується вимог щодо визначення розміру плати за видачу
5

Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність
№ 3726 від 28.12.2015 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57580&pf35401=37
1611
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цього документу, що передбачено у ст. 4 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»6.
Детективні агентства посідають своє особливе місце серед
недержавних суб’єктів запобігання злочинності ще й тому, що
часто здійснюють не тільки опосередкований, а й безпосередній
вплив на злочинні прояви. І для підвищення ефективності такого
впливу необхідно, крім законодавчого врегулювання самої
діяльності детективів, врегулювати належним чином систему
навчання. Натомість, у Проекті Закону про приватну детективну
(розшукову) діяльність питанню підготовки приватних
детективів присвячена лише одна стаття. Більше того, її припис
про погодження розробки програм навчання та ліцензування
створених навчальних закладів аж з п’ятьма державними
відомствами може суттєво ускладнити можливість отримання
майбутніми приватними детективами необхідної підготовки.
Доцільно було б передбачити у Проекті Закону про
приватну детективну (розшукову) діяльність і відповідальність
приватних детективів за порушення положень законодавства у
сфері регулювання приватної детективної діяльності, як це
передбачено в Італії, де за порушення положень законодавства у
сфері регулювання приватної детективної діяльності особа може
понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2-х
років або штрафу7.
Оскільки приватна детективна діяльність в Україні ще
перебуває у стані реформування, за основу доцільно взяти
досвід зарубіжних країн, де детективна діяльність вже давно
довела свою ефективність.
6

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України від 29.01.2016 р. - [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57580&pf
35401=374040
7
Черков В. О. Приватна детективна діяльність в розвинутих
країнах світу / В. О. Черков, П. О. Попов // Вісник Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. –
2010. – Вип. 2. – С. 256. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_2_35
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До прикладу, із прийняттям у Великій Британії в 2001 році
закону, який ввів обов’язкове ліцензування приватної
детективної діяльності, а відповідно, і реєстрацію приватних
детективів, був створений спеціальний орган, який здійснює
ліцензування та перевірку приватної детективної діяльності, –
Орган індустріальної безпеки Великобританії (Security Industry
Authority)8. Зазначений орган із травня 2015 року почав діяти в
структурі
британського
МВС.
Детективні
агентства
Великобританії, зокрема, виконують такі завдання:
– розробка заходів безпеки за контрактами з урядовими
органами;
– ведення переговорів з терористами, які захопили
заручників;
– виконання завдань клієнтів щодо спостереження за
їхніми близькими родичами;
– виявлення факторів подружньої зради;
–
встановлення
фінансового
становища
і
кредитоспроможності майбутніх партнерів у бізнесі.
Крім того, приватний детектив у Великобританії має
достатньо широкий вибір технічних засобів для здійснення своєї
діяльності. Більше того, детективу доступна навіть
криміналістична лабораторія поліції Лондона. Особи, які
пройшли перевірку в державних органах на добропорядність і
професійну придатність, мають право доступу до центрального
національного поліцейського комп’ютера, за допомогою якого
щоденно видається до 120 тисяч довідок за запитами про
правопорушників. Також приватний детектив у цей час може
легко, не порушуючи закону, отримати відомості щодо підданих
країни. Наприклад, є термінали, через які на цілком законних
підставах можна отримати доступ щонайменше до 100 баз
даних, у тому числі й до комп’ютеризованого довідника

8

Regulation of Private Investigations [Електронний ресурс] // Security Industry Authority. – Режим доступу:
http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/licensing-privateinvestigations.aspx
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компанії «British Telecom», а також до повного поіменного
списку британських виборців і судових досьє9.
У США, для прикладу, виділяють три основних види
приватних правоохоронних організацій: розшукові бюро,
охоронні агентства, служби безпеки в різних промислових та
комерційних структурах. У переважній більшості штатів для
здійснення детективних функцій необхідна спеціальна ліцензія,
яка видається органами влади певного штату, і за умов
наявності такої ліцензії детектив має право займатися охороннорозшуковою діяльністю (залежно від класу ліцензії) тільки на
території того штату, де він отримав ліцензію10.
Взагалі у США існує три класи ліцензій, які видаються
приватним детективам:
– ліцензія класу «А», яка передбачає основною сферою
діяльності приватного детектива тільки збір інформації.
Детектив, який отримав таку ліценцію, не має права займатися
охоронною діяльністю;
– ліцензія класу «В», яка передбачає основною сферою
діяльності приватного детектива здійснення охоронної функції.
Детектив, який отримав таку ліцензію, не має права займатися
збором та накопиченням інформації про особу;
– ліцензія класу «С» – комбінована ліцензія, яка надає її
власнику право займатися як розшуковою роботою (ліцензія класу
«А»), так і виконувати охоронні функції (ліцензія класу «В»).
Перед отриманням відповідної ліцензії на право займатися
приватною детективною діяльністю кандидат в детективи
повинен скласти письмовий іспит і зробити відповідний
вступний внесок.
9

Черков В. О. Приватна детективна діяльність в розвинутих
країнах світу / В. О. Черков, П. О. Попов // Вісник Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. –
2010. – Вип. 2. – С. 256. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_2_35. – С. 256.
10
Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном:
порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. 2016. - № 1. - С. 7-12. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_3. – С. 8.
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У деяких штатах місцевим законодавством передбачені
окремі додаткові вимоги, що висуваються до осіб, які мають
право займатися приватною детективною діяльністю. Так,
наприклад, у штаті Каліфорнія для отримання ліцензії
кандидату необхідно мати досвід практичної роботи в галузі
розслідувань не менш ніж 6 тисяч годин (тобто 750 робочих
днів), але, щоправда, за наявності юридичної освіти достатньо
мати й 2 тисячі годин відповідної роботи. Крім того, в цьому
штаті замість одного потрібно скласти два іспити – зі знання
законодавства США та англійської мови11.
У Франції приватний детектив – це особа, яка займається
розслідуванням і проводить наукові дослідження в порядку
приватного обвинувачення за певну винагороду. Законодавство
Франції чітко відокремлює професію приватного детектива від
професії юриста, діяльності нотаріуса, поліції та інших близьких
за сутністю професій. У Кодексі національної безпеки (книга VI,
розділ ІІ) закріплено поняття детектива як особи, котра
професійно займається діяльністю, що виходить за рамки
офіційних поліцейських процедур у галузі приватного права, з
метою захисту інтересів особи на умовах конфіденційності12.
У Франції основні вимоги до приватного детектива
наступні:
– особа повинна бути громадянином Франції або іншої
держави, що входить до Європейського Союзу;
– особа повинна пройти обов’язковий курс навчання у
встановленому МВС Франції навчальному закладі (на сьогодні
це Паризький університет Пантеону);

11

Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном:
порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. 2016. - № 1. - С. 7-12. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_3. – С. 8.
12
Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном:
порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. 2016. - № 1. - С. 7-12. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_3. – С. 9.
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– протягом останніх 5 років особа не повинна працювати в
поліції, розвідувальних, контррозвідувальних органах або
військових формуваннях;
– особа не повинна мати судимості за вчинення
кримінального злочину;
– особа не повинна мати адміністративних та інших
дисциплінарних покарань (наприклад, позбавлення права на
роботу за професією або відмови у довірі в будь-якій формі);
– особа не повинна перебувати під слідством.
Взаємодія
приватних
детективів
з
державними
правоохоронними органами Франції згідно із законодавством
здійснюється таким чином:
1) міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, орган
судової влади в межах повноважень можуть витребувати від
детектива, який обслуговує певну територію, будь-яку потрібну
інформацію
для
забезпечення
національної
безпеки,
підтримання громадського порядку, попередження та розкриття
злочинів (інформація, що цікавить відповідні державні
структури повинна бути підготовлена та надана детективом у
найкоротший строк);
2) якщо під час виконання своїх службових обов’язків
детективу стане відомо про будь-які факти вчиненого злочину
або такого, що готується, він повинен негайно поінформувати
про це прокурора або суд на відповідній території13.
В Іспанії дипломи, що надають право здійснення
приватної детективної діяльності, видаються університетами та
іншими навчальними закладами, які затверджені лише
Міністерством внутрішніх справ Іспанії. Такими навчальними
закладами є: Університет безпеки та науки у Валенсії, Інститут
кримінології в Барселоні, Інститут кримінології в Мадриді,
Інститут кримінології в Аліканте, Коледж у Сан-Пабло,
Саламанський університет підготовки фахівців безпеки.

13

Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном:
порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. 2016. - № 1. - С. 7-12. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_3. – С. 10.
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Крім того, в Іспанії існує Етичний кодекс приватних
детективів, який розповсюджується на всіх членів Асоціації
приватних детективів Іспанії (Asociacion Profesional de Detectives Privados de Espaсa). Відповідно до його положень
принципами приватної детективної діяльності є:
– незалежність від стороннього впливу;
– чесність;
– здійснення діяльності відповідно до правил гідності
професії;
– дотримання інтересів клієнта;
– дотримання професійної таємниці;
– об’єктивна істина та достовірність інформації.
Також даним документом закріплюються обов’язки
приватних детективів у відносинах із колегами, клієнтами,
органами
правосуддя,
слідства,
розкриваються
зміст
«професійної таємниці» приватного детектива, правила та
принципи її дотримання, а також правила реклами своєї
професійної діяльності.
За результатами проведеного дослідження, можна зробити
наступні висновки. Приватна детективна діяльність в Україні
хоча ще перебуває у стані реформування, але вже має у собі
величезний потенціал запобігання злочинності, забезпечення
безпеки громадян, підприємств і держави в цілому.
Для розширення позитивного впливу детективної
діяльності у нашій державі необхідно:
1) легалізувати приватну детективну (розшукову)
діяльність, а при цьому:
а) ввести чіткі критерії щодо підготовки і навчання
приватних детективів, щоб уникнути масового непрофесійного
підходу в спеціальній підготовці;
б) розробити та запровадити навчальні програми
підготовки приватних детективів;
в) розробити порядок доступу приватних детективів до
державних баз даних та інформаційних систем;
г) законодавчо закріпити відповідальність приватних
детективів за порушення положень законодавства у сфері
регулювання приватної детективної діяльності;
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2) приватні детективи мають активно співпрацювати з
правоохоронними органами держави, а не сприйматись як
альтернативний недержавний правоохоронний механізм, який
може збільшити можливості громадян та юридичних осіб у
захисті своїх законних прав та інтересів;
3) враховувати вищенаведений світовий досвід приватної
детективної (розшукової) діяльності, а також характер правової
системи нашої держави, особливості українського менталітету,
рівень правосвідомості громадян;
4)
створювати
та
розширювати
міжнародне
співробітництво з іноземними приватними детективними
агенствами, бюро для забезпечення більш професійного підходу
до захисту законних прав та інтересів людини та громадянина.
Анотація
У статті розглянуті основні складові функціонування
інституту приватної детективної діяльності в Україні.
Проаналізовано міжнародний правовий досвід, накопичений в
цій сфері, розроблені пропозиції стосовно внесення змін до
діючого законодавства, які дозволяють підвищити ефективність
даного інституту.
Ключові слова: інститут приватної детективної
діяльності, правове регулювання, державне регулювання,
законодавчий акт, правоохоронні органи.
Summary
In the article are considered the basic components of the
operation of private detective work in Ukraine. It is analyzed
international legal experience accumulated in this field, it is
developed proposals for amendments to the current legislation that
will improve the effectiveness of this institution.
Keywords: institution of private detective work, regulation,
legislation, law enforcement bodies.
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Оксана Коваль, Вероніка Бейгер

Розвиток моральної культури соціального працівника:
від мовлення до вчинення
Сучасний стан справ в українському суспільстві накладає
негативний відбиток на усіх громадян. Економічна криза та
події на сході України не залишили байдужим жодного. За таких
невтішних реалій наші співгромадяни як ніколи потребують
соціального захисту та підтримки від держави. Здійснення
соціального захисту населення в особі держави покладено на
фахівців у сфері соціальної роботи. Соціальна робота – це нова
галузь суспільної діяльності, яка почала розвиватися відносно
недавно (після проголошення незалежності України).
Опираючись на досвід провідних європейських країн престиж
статусу фахівця із соціальної сфери в нашій країні зростає із
кожним днем. Зважаючи на сумні реалії сьогодення, українське
суспільство потребує все більшої кількості кваліфікованих
соціальних працівників. Такий фахівець сьогодні затребуваний у
будь-якій структурі – як державній так і приватній. Суспільна
криза української держави стала потужним поштовхом до
розвитку соціальної роботи. Все більша кількість ВНЗ здійснює
підготовку майбутніх фахівців у даному напрямку. У зв’язку з
цим до соціальних працівників висувається низка вимог, – не
лише професійних а й морально-особистісних. Такі спеціалісти
повинні добре володіти навичками комунікації, бути наділеними
основними людськими чеснотами, а також повинні мати знання
із значної кількості соціогуманітарних дисциплін.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Зважаючи на те, що соціальна робота в Україні – нова
галузь суспільної діяльності, її теоретична та практична
розробка вдосконалюється з кожним днем. Зростання соціальної
ролі особистості й потреба в компетентних фахівцях для
професійної діяльності в соціальній сфері зумовили посилену
увагу українських і зарубіжних учених та педагогів-практиків до
проблеми фахової підготовки майбутніх соціальних працівників
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(С. Архипова, А. Горілий, І. Грига, О. Карпенко, О. Пічкар, В.
Поліщук). Різні аспекти підготовки виконавців соціальної
роботи висвітлено в дослідженнях виховання гуманності в
майбутніх соціальних працівників в умовах професійної
підготовки (Н. Клименюк, І. Мельничук); професійна підготовка
соціальних працівників в університетах Канади (Н. Микитенко),
у вищих навчальних закладах США (Л. Віннікова). Наукові
пошуки із вирішення питань морального виховання вченими
проводяться у багатьох напрямах. Теоретико-методичні засади
розвитку
моральної
культури
особистості
вперше
обґрунтовували класики педагогіки К. Ушинський, С. Русова, Г.
Ващенко, В. Сухомлинський. Науково-теоретичні засади
формування особистості, її загальної і, зокрема, моральної
культури розроблялися у працях К. Байші, І. Беха, Г.
Васяновича, І. Грязнова, В. Діуліної, І. Зязюна, В. Лозового, С.
Крука, В. Плахтій, О. Пометун, О. Савченко, О. Сухомлинської,
Л. Хоружої. Виховання моральних якостей та духовних
цінностей студентів досліджували Т. Авксентьєва, О. Денищик,
О. Коваль, О. Плавуцька, О. Сущенко. Питання формування
моральної культури та соціальної зрілості студентів відображені
у працях Л. Бурдейної, О. Михайлова.
Проблема формування моральної культури соціального
працівника як спеціаліста у сфері соціальної роботи не
достатньо висвітлена на науковому рівні. Однак аналіз
спеціалізованої літератури у сфері соціальної роботи дає
зрозуміти, що найважливішими компонентами розвитку
моральної культури соціальних працівників є професійна
компетентність, професійна комунікація, відповідальність, а
також наявність основних людських чеснот.
Метою дослідження є наукове обгрунтування моральної
культури в контексті ґрунтовного аналізу особистості
соціального працівника.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Із проголошенням незалежності України у 1991 році
можна говорити про становлення соціальної роботи як
унікального виду професійної діяльності зі створення
соціальних умов для поліпшення умов життя окремої
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особистості та підвищення добробуту народу в цілому, який
виник як відповідь на актуальні суспільні запити того часу. У
зв’язку із виникненням нового виду діяльності в Україні
формується нова та ще не відома до того часу професія –
соціальний працівник. Згідно із Законом України «Про соціальні
послуги», соціальний працівник – професійно підготовлений
фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної
роботи і надає соціальні послуги1.
Сучасні умови в Україні і в світі вимагають розгляду
процесу формування моральної вихованості особистості
соціального працівника через призму нової філософії виховання,
де утверджується погляд на людину як найвищу цінність. А
тому першочергове завдання педагога полягає в тому, щоб
спрямувати розум, почуття та дії студента, насамперед, на те,
щоб в усьому бачити людину як неповторну, самоцінну,
унікальну особистість з її автономним, власним світом. Тим
часом, нинішня кризова соціально-економічна ситуація змінила
механізм людських взаємин та спілкування, пріоритети
моральних цінностей. Недосконала система ринкової економіки
призвела до негативних наслідків, які ігнорують моральні
почуття та дії людей. Людські взаємини спотворюються культом
грошей. Усе це призводить до негативних економічних,
політичних, соціальних наслідків. Кризові явища спонукають до
вивчення професійно-моральних цінностей, які є пріоритетними
у їх подоланні й пронизують усі сфери діяльності людей та їхніх
взаємин2. Саме такими вартостями виступають чесність,
сумління, порядність, людська гідність та особиста
відповідальність, висока компетентність та професійна
мобільність, толерантність, співчуття, повага, почуття обов’язку
і
честі,
підприємливість,
гнучкість,
працьовитість,
дисциплінованість, стриманість, ввічливість, принциповість.
1

Закон України «Про соціальні послуги» – від 19.06. 2003 р. » //
інтернет ресурс // режим доступу //
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15
2
Бурдейна Л. І. Формування моральної культури студентів вищих
навчальних закладів торговельно-економічного профілю: дис. ... канд. пед.
наук: 13.00.07 / Бурдейна Людмила Іванівна. – Тернопіль, 2005. – 207с.
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Вищеназвані категорії і є тією серцевиною професійної
культури людини, її моральної вихованості. Позаяк на
сьогоднішній день у таких цінностях ми справді відчуваємо
недостатність, вартим уваги буде припущення про їх вагомість і
необхідність задля ефективної взаємодії у фаховій діяльності.
Реалізуючи себе у сфері діяльності «людина-людина»
фахівець із соціальної роботи повинен володіти низкою якостей,
серед яких найголовнішими є професіоналізм, дотримання
принципів соціальної роботи, гуманність, альтруїзм, емпатія
тощо.
Соціальний
працівник
повинен
володіти
організаторськими
та
комунікативними
здібностями,
професійною культурою, почуттям такту, вміти аналізувати
соціальні явища, процеси, бачити своє місце і роль у
суспільному житті; мати чіткі ідеологічні та моральні принципи,
дотримання яких і визначає моральну культуру фахівця
соціальної сфери. Важливою якістю соціального працівника є
вміння логічно мислити, правильно формувати свої думки. Це
допомагає не лише налагоджувати професійно активну
взаємодію фахівця і клієнта, але й дозволяє уникнути
непотрібних непорозумінь, конфліктів та образ3.
Невід’ємною
частиною
особистості
соціального
працівника є моральна культура. Для кращого та більш повного
розуміння даного поняття необхідно з’ясувати значення понять
«мораль» та «культура». Мораль як одна з форм суспільної та
особистісної свідомості є системою поглядів, уявлень, норм і
оцінок, що регулюють поведінку людей. Її основу становлять
переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює
всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою
(політика, виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які
держава чи громадські організації не регулюють (дружба,
любов, товаришування, побут)4.
Поняття «культура» доволі складне і має багато значень.
За визначенням В. Стьопіна, культура (від лат. cultura –
3

Спіріна Т.П. Культура професійного спілкування – необхідна
умова діяльності фахівців соціальної сфери / Т.П. Спіріна // Соціальна
робота в Україні: теорія і практика. – 2012. – №1. – С. 165-171.
4
Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – 799 с.
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обробіток, виховання, освіта розвиток, шанування) – система
історично-розвиткових надбіологічних програм людської
життєдіяльності (діяльності, поведінки і спілкування), що
забезпечують відтворення і зміну соціального життя в усіх його
проявах5. Г. Васянович зазначає, що моральна культура
«…постає як інтегральна єдність, передусім, двох суспільних
явищ: культури і моралі. Вона є «культурою» в моралі, а також
висвітлює моральний аспект (цінність) культури»6. На
переконання А.Титаренка моральна культура є ніщо інше, як
«особливий ціннісно-імперативний зріз загальної культури»7.
Похідними поняттями «моральної культури» учені часто
розглядають моральну сві
домість, моральну діяльність,
моральну поведінку8. Проте є й інші підходи. Наприклад, О.
Лармін ототожнює моральну культуру з моральною діяльністю,
яка може розглядатись як діяльність, що відповідає
нормативним вимогам моралі й об’єктивно виступає як
морально-позитивна9. Інші автори пояснюють моральну
культуру як важливий підрозділ загальної культури, як складну
духовну систему, як особливий вид цілеспрямованої діяльності
(О. Гусейнов, І. Кон та ін.)10.
Розглядаючи моральну культуру як основу, що об’єднує
усі складові особистості, вчені висувають різні підходи до її
5

Стьопін. В. Культура // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. –
С. 16–25.
6
Васянович Г. П. Моральна культура і духовна творчість педагога //
Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в
професійно-технічних навчальних закладах: монографія / [за ред. Г. П.
Васяновича]. – Львів: Українські технології, 2003. – С. 11–28.
7
Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания: опыт этикофилософского исследования / А. И. Титаренко. – М.: Мысль, 1974. – 278 с.
8
Денищик О. І. Формування моральної культури як складової
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вивчення: С. Рубінштейн (принцип єдності свідомості та
діяльності), О. Леонтьєв (діяльнісний підхід), Д. Узнадзе (теорія
установки), Б. Ананьєв (основна життєва спрямованість), В.
Давидов (творча активність особистості)11.
У наукових джерелах ґрунтовно досліджено поняття
«моральна культура особистості». Її трактують як «...міру
моральної соціалізації, тобто міру освоєння і присвоєння
панівних у суспільстві моральних цінностей і ступінь залучення
до моральних аспектів діяльності в різноманітних сферах
суспільного життя»12; «...цілісне соціально-психологічне
утворення, що має певну структуру, закономірності
функціонування й розвитку, містить в собі елементи загального,
у яких відображається зв’язок особи з навколишньою дійсністю,
та індивідуального, в якому виявляється своєрідність цієї
особи»13.
Опираючись на трактування складових моральної
культури, робимо висновок, що моральна культура – це спосіб
засвоєння, передачі і розвитку моральних цінностей. Під
ціннісними орієнтаціями слід розуміти відображення у
свідомості людини цінностей нормативного характеру, що
визначають релігійні, політичні, естетичні, моральні, ідеологічні
засади оцінювання людиною навколишньої дійсності. Саме під
їх впливом відбувається формування інтересів, цілей,
переконань, ідеалів та інших елементів структури світогляду
особистості, а також ставлення її до оточуючого світу, вибір
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лінії
поведінки
та
мотивів
діяльності14.
Цінності
усвідомлюються як певна основа для сенсу та мети життя, а
також визначають засоби реалізації останніх.
Для кращого розуміння поняття моральна культура
наведемо її структуру. Моральна культура як одна із
найважливіших
характеристик
особистості
соціального
працівника включає в себе: моральні норми – форма моральних
вимог, які регулюють поведінку людей через загальні приписи і
заборони, які поширюються на однотипні вчинки. Для прикладу,
у соціальній роботі моральними нормами є загальні вимоги до
поведінки та діяльності соціального працівника під час
співпраці з клієнтами; моральну свідомість, яка складається з
моральних знань (тобто базові знання про моральні правила та
норми) моральних переконань – як ціннісних орієнтацій у роботі
фахівця соціальної сфери, та моральних потреб; моральну
поведінку соціального працівника, яка полягає саме у наявності
найголовніших
моральних
чеснот,
формування
яких
відбувається шляхом засвоєння духовних цінностей суспільства;
критерії моральності у соціальній роботі – тобто сукупність
уявлень про бінарні опозиції які існують у Всесвіті (Добро і Зло,
Краса і Потворність, Справедливість і Несправедливість тощо).
Говорячи про розвиток та формування моральної
культури соціального працівника, необхідно зазначити, що
даний процес розпочинається із формування мовної культури, в
основі якої лежить спілкування як двосторонній процес обміну
інформацією. Робота соціального працівника з клієнтом є доволі
складною. Це пояснюється тим, що проблеми клієнта завжди
займають пріоритетне місце. Саме тому для соціального
працівника важливим є такі комунікативні навички як привітне
спілкування, вміння слухати, коректне висловлення своєї
позиції, вміння налаштувати клієнта на розмову тощо. Окрім
того, професійна компетентність соціального працівника
повинна включати також особистісні якості, а також сукупність
умінь і навичок, що забезпечують функціонування процесу
14

Білецька Л. В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в
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спілкування з клієнтами і колегами. Виходячи із загальних
теоретичних положень та особливостей діяльності соціального
працівника можна визначити перелік якостей особистості,
необхідних для успішного спілкування. До них можна віднести
спрямованість, при якій інші люди мають бути в центрі системи
цінностей, рівень розвитку пізнавальних інтересів, культура
емоційної сфери, уміння вибрати оптимальний спосіб поведінки,
спосіб спілкування з іншими людьми, знання власних
особливостей та вміння на основі цих знань свідомо управляти
своєю поведінкою.
Важливим аспектом у роботі соціального працівника з
клієнтом є поняття «комунікативної компетентності» або
«професійної комунікації» – це складна інтегративна якість
особистості, яка опосередковує професійну діяльність,
спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток ефективного
спілкування з клієнтом чи іншими учасниками соціального
процесу. Професійне спілкування (як вербальна і невербальна
взаємодія людей в межах конкретної діяльності, спрямованої на
вирішення тих чи інших завдань) має свої специфічні цілі, а
також соціально-психологічні, психолінгвістичні особливості,
відрізняючись від інших видів спілкування низкою параметрів:
відносинами між комунікантами, спільністю їх інтересів,
обізнаністю стосовно предмета розмови,вимогами до соціальних
характеристик комунікантів, приналежністю до певного
функціонального стилю, використанням специфічної лексики15.
Враховуючи характер соціальної роботи, однією із
найважливіших
якостей
соціального
працівника
є
комунікабельність. У загальному розумінні комунікабельність –
це психологічна готовність особистості до організаційнокомунікативної діяльності. Соціальний працівник повинен
володіти такими комунікативними і професійно-значущими
якостями як стриманість (володіння собою, уміння керувати
емоціями і організовувати рівне, спокійне спілкування без
15
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прояву роздратування, гострого тону тощо); доброзичливість,
привітність у спілкуванні з людьми (готовність сприяти
благополуччю інших людей, прояв співучасті і щирості у
спілкуванні з ними);повага (прояв поваги до інших у процесі
спілкування, шанобливе ставлення до них, визнання їх гідності
тощо); довіра, відкритість (прояв довіри до клієнта); оптимізм
(соціальне світовідчуття, яке концентрує життєлюбство у
домінанті добра); психологічна тактовність, яка підказує
фахівцю найбільш делікатну лінію поведінки; емпатія (здатність
до співпереживання);рефлексія (усвідомлення соціальним
педагогом того, як він сприймається партнером по
спілкуванню). Як бачимо мовна культура соціального
працівника складне та багатогранне явище, яке потребує
постійного оновлення в процесі самовдосконалення.
З метою визначення орієнтації студентів Тернопільського
національного економічного університету у суті моральних
якостей ми провели опитування про те, які професійноморальні риси повинні характеризувати фахівця соціальної
сфери і чи є професійно-моральні цінності частиною
професійної культури загалом.
Серед
когорти
професійно-моральних
якостей
домінуючого значення набувають висока компетентність та
професійна мобільність (31,2 %); підприємливість і діловитість
(22,1 %); ініціативність та дисциплінованість (18, 3 %);
здатність до прийняття оптимальних рішень в екстремальних
умовах (9,6 %); відповідальність (6,8 %). Попри названі якості
належного місця не займають серед обов’язкових рис сучасного
фахівця такі цінності, як почуття обов’язку, порядність,
чесність,
стриманість,
ввічливість,
володіння
собою,
самокритичність, почуття совісті, толерантність, турботливість,
неупереджене ставлення до багатих і бідних людей тощо.
Негативні якості, які на їхню думку є неприйнятними в
особистістому житті і у професійній діяльності, виявилися:
зрада (41%), лицемірство (23%), жадібність (16 %),
зарозумілість і чванство (12%).
Формування моральної культури фахівця соціальної сфери
неможливо уявити без формування та постійного вдосконалення
такої якості як відповідальність. Відповідальність як одна з
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найвпливовіших загальних властивостей особистості, що має
цілісну розвинену структуру, та поєднує у собі такі її складові:
інтелектуальну,
мотиваційно-афективну
та
діяльнісноповедінкову. Відповідальна поведінка проявляється в основних,
важливих для особистості сферах її життєдіяльності як
відповідальне ставлення до себе, до інших та до дотримання
прийнятих у суспільстві форм поведінки16.
Відповідальність соціального працівника ми розглядаємо
як професійну якість, яка включає вищеназвані компоненти і є
системою відповідального ставлення не лише до виду своєї
діяльності, а й насамперед до самого себе. Розвиваючи в собі
таку якість як відповідальність необхідно віднайти межу між
відповідальністю та гіпервідповідальністю. Адже повне
занурення у світ проблем клієнта може негативно позначитись
на фізичному та психічному здоров’ї соціального працівника, – і
як наслідок виникнення синдрому емоційного вигорання, який
накладає негативний відбиток на усю подальшу діяльність
спеціаліста.
Самовдосконалення як процес усвідомленого, керованого
самою особистістю розвитку, в якому в суб’єктивних цілях і
інтересах самої особистості цілеспрямовано формуються і
розвиваються її якості і здібності є необхідною умовою
зреалізування себе у житті. Самовдосконалення особистості
відбувається з допомогою здійснення вчинку. Вчинок, за В. А.
Роменцем, – це єдність внутрішнього і зовнішнього, тілесного і
духовного, біологічного і соціального, індивідуального й
суспільного, свідомого, несвідомого й надсвідомого17. Вчинок
являє собою єдність ситуаційного, мотиваційного, дійового та
післядійового компонентів. Говорячи про вчинок ми маємо на
увазі не окрему дію, а сукупність дій, вчинених особистістю
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задля досягнення поставлених цілей. За допомогою вчинення
людина освоює Макросвіт впродовж свого життя.
Обравши професію соціального працівника, особистість
вже здійснила вчинок на свідомому рівні, адже не кожна людина
може свідомо присвятити все своє життя для допомоги іншим.
Вчинення як шлях до самовдосконалення соціального
працівника складається із чотирьох компонентів – ситуація,
мотивація, дія та рефлексія. Процес здійснення вчинку на
прикладі діяльності соціального працівника можемо описати
наступним чином: ситуаційний компонент в даному випадку –
це усвідомлений вибір професії (соціальний працівник), після
здобуття професійних навичок у ВНЗ людина потрапляє у певну
ситуацію – стає соціальним працівником. Мотиваційний
компонент виникає згодом, коли приходить усвідомлення того,
що саме ця людина повинна допомогти тим, хто цього потребує.
Дія, в цьому випадку, - безпосереднє надання соціальним
працівником допомоги клієнту. Післядія – це результат роботи
соціального працівника з клієнтом; якщо результат позитивний
то це є поштовхом для здійснення вчинків у подальшому житті.
Найважливішим у здійсненні вчинку є мотиваційний
компонент. Поведінка і діяльність людини спонукаються
кількома мотивами, одні із яких є основними, домінуючими, а
інші – підпорядкованими, іноді вони виконують функцію лише
емоційної стимуляції. Вони можуть перебувати у різних
відносинах між собою. Вони спроможні посилювати чи
послаблювати один одного, вступати у взаємні протиріччя і у
протиріччя з наявними можливостями реалізації дії18.
Велике значення має те, які мотиви керують людиною,
якщо зовнішні – грошова винагорода, стрімке кар’єрне
зростання тощо, то про здійснення вчинку говорити не варто.
Сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певних
результатів можна вважати вчинком лише тоді, коли людиною
керують внутрішні некорисливі мотиви.
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Безкорисливість у власній професійній діяльності є
важливою складовою моральної культури соціального
працівника. Фахівець не зможе надати допомогу клієнту якщо
пріоритетними для нього є корисливі мотиви. Серед основних
принципів соціальної роботи – принцип безоціночного,
безкорисливого ставлення до клієнтів. Дотримання цього
принципу залежить не від професійних якостей людини, а від
особистих. Безкорисливості людину не можна навчити, це
здійснюється лише шляхом виховання ще з раньогго дитинства.
За рахунок вчинкових дій впродовж своєї професійної
діяльності особистість самостверджується серед інших.
Самоствердження у житті – це перший крок до
самовдосконалення, яке необхідне протягом усього свого життя
задля підтримки власного інтелектуального та духовного рівня.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Здійснивши ґрунтовний аналіз теми дослідження, ми
дійшли висновку, що формування моральної культури складний,
безперервний та довготривалий процес. Професію соціального
працівника обирають далеко не всі, а лише люди, які відчувають
власну спроможність до діяльності у цій сфері. Варто
відзначити, що дана професія – це не лише набір знань із
основних суспільних дисциплін, але й відчуття психологічної
готовності для допомоги іншим. Моральна культура є
багатогранною характеристикою особистості соціального
працівника, яка включає в себе психологічне усвідомлення
власної ролі, психологічну готовність допомагати іншим, а
також професійну компетентність, культуру спілкування,
дотримання загальнолюдських та фахових принципів, вміння
відповідати за себе та інших, постійне самовдосконалення в
процесі професійної діяльності, за допомогою здійснення
вчинку як способу освоєння світу. Проведене дослідження не
претендує на вичерпне вирішення усіх аспектів проблеми
розвитку моральної культури соціальних працівників.
Перспективи подальших розвідок, на нашу думку, полягають в
удосконаленні методичного інструментарію діагностики
моральної культури, організації спеціальної роботи і само-
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освітньої діяльності, спрямованих на формування моральних
якостей працівників соціальної сфери.
Анотація
У статті досліджується розвиток моральної культури
особистості як однієї із найважливіших якостей соціального
працівника. Підкреслено роль необхідності оволодіння
комунікативними навичками в процесі здійснення професійної
діяльності. Висвітлено поняття самовдосконалення як процесу,
необхідного для підтримки належного інтелектуального та
духовного рівнів. Вчинок, як сукупність послідовних логічно
пов’язаних дій, визначено основою самовдосконалення.
Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник,
моральна культура, комунікабельність, відповідальність,
самовдосконалення, вчинок.
Summary
The moral development of cultural identity as one of the most
important qualities of social worker has been examined in the article.
It underlines the role of the necessity of mastering communication
skills in the professional activity. This article highlightes the concept
of self improvement as a process which is necessary to support correct intellectual and spiritual levels. Action as a set of consequent
logically related actions is defined as base of self improvement.
Keywords: social work, social worker, moral culture, communication, responsibility, self-improvement, action.
Список використаної літератури
1. Авксентьєва Т. А. Формування моральної свідомості студентів
вищих педагогічних навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 /
Авксентьєва Таміла Анатоліївна. – Тернопіль, 2005. – 198 с.
2. Бурдейна Л. І. Знаково-контекстне навчання як продуктивна
умова формування моральної культури студента / Л. І. Бурдейна //
Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / Вінницький держ.
пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – N 20. – С. 140–144.
3. Білецька Л. В. Українське суспільство та його ціннісні
орієнтації в умовах перехідного періоду / Л. В. Білецька // Альманах.
Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. – № 17. – С. 143–147.

36

4. Бурдейна Л. І. Формування моральної культури студентів
вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю: дис.
... канд. пед. наук: 13.00.07 / Бурдейна Людмила Іванівна. – Тернопіль,
2005. – 207с.
5. Васянович Г. П. Моральна культура і духовна творчість
педагога // Теоретико-методичні засади викладання предметів
гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах:
монографія / [за ред. Г. П. Васяновича]. – Львів: Українські технології,
2003. – С. 11–28.
6. Денищик О. І. Формування моральної культури як складової
професійної підготовки майбутніх юристів: дис. ... канд. пед. наук:
13.00.07 / Денищик Олексій Іванович. – Хмельницький, 2010. – 251 с.
7. Діуліна В. В. Соціально-педагогічні умови формування
морально-етичної культури майбутнього керівника у сфері
управлінської діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Діуліна
Віра В’ячеславівна. – Харків, 2002. – 187 с.
8. Закон України «Про соціальні послуги» – від 19.06. 2003 р. »
//
інтернет
ресурс
//
режим
доступу
//http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15
9. Карпенко О.Г. Мотивація в структурі діяльності соціального
працівника / О.Г. Карпенко // Вісник житомирського державного
університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 17. – С.36-39.
10. Копотев С. Л. Ценности лидеров / С. Л. Копотев //
Проблемы молодежи. – Ижевск, 1989. – С. 133–140.
11. Лармин О. В. Эстетический идеал и современность / О. В.
Лармин – М.: Педагогика, 1964. – 148 с.
12. Маноха І. Життя як вчинок і достеменна творчість
(психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і
суспільство. – 2001. – №2. – С.12-17.
13. Патинок О.П. Вплив професійної спрямованості на
становлення відповідальності майбутнього соціального працівника /
О.П. Патинок // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2010.
– №3. – С. 59-69.
14. Сіроштан О.В. Теоретичні підходи до формування
культури
професійного
спілкування
майбутніх
соціальних
працівників/ О. В. Сіроштан // Соціальна робота в Укрїні: теорія і
практика. – 2011. – №3-4. – С. 81-89.
15. Скульський Р. П. Вивчення пріоритетних цінностей молоді
та їх урахування в процесі виховання майбутніх учителів / Р. П.
Скульський // Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб. / [за заг.
ред. О. В. Сухомлинської]. – К., 1997. – С. 200–203.

37

16. Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – 799 с.
17. Спіріна Т.П. Культура професійного спілкування – необхідна
умова діяльності фахівців соціальної сфери / Т.П. Спіріна // Соціальна
робота в Україні: теорія і практика. – 2012. – №1. – С. 165-171.
18. Стьопін. В. Культура // Психологія і суспільство. – 2015. –
№ 1. – С. 16–25.
19. Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания: опыт
этико-философского исследования / А. И. Титаренко. – М.: Мысль,
1974. – 278 с.
20. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика:
Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

38

Андрій Галай, Сергій Гречанюк

Навчальний курс юридичної клінічної освіти: погляд на
українську практику
В Україні з 1996 року відроджений рух юридичних клінік
(деякі дослідження стверджують про існування юридичної
клініки в Київському університеті ще на початку ХХ століття).
Юридичні клініки є вже класичною системою (технологією)
практичного
спрямування
навчання,
поширеною
у
загальносвітовому масштабі. Українська мережа юридичних
клінік налічує понад 50 утворень у всіх провідних вишах,
визнається у Європі та Світі. Термін «юридична клініка»
походить віданглійського «lawclinic», що є її буквальним
перекладом на українську. Якщо перше слово цього терміна не
викликає нерозуміння, то категорія «клініка» у цьому
словосполученні від початку їх існування в Україні викликає
постійні дискусії та заперечення серед непідготовлених
представників
спільнот
юриспруденції
та
вищої
освіти.Головними характеристиками діяльності юридичних
клінік визначається надання безпосередньої правової допомоги
студентами-юристами для соціально-незахищених верств
населення, проведення просвітніх акцій для неповнолітніх або
інших груп населення. Разом з тим, дослідження діяльності
юридичних клінік вищих навчальних закладів України дозволяє
побачити для суспільства не лише користь від їх правозахисної
та просвітньої практики, але і виділити основні аспекти
впровадження основ юридичної клінічної діяльності у
навчальний процес. Адже студенти юридичної клініки
займаються правозахистом під час навчання, їх професійному
становленню сприяють визначені навчальним закладом
викладачі, які навчають клініцистів основам майбутньої
діяльності та безпосередньо координують їх правозахисну
роботу1.
1

Юридична дидактика: [посібник з викладання права та юридичних дисциплін]/
В.С. Бігун, А.О. Галай, Н.М. Крестовська, М.В. Савчин, І.Я. Сенюта, В.М. Сотниченко,
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Юридична клінічна освіта — це апробований механізм
сприяння якості та надання практичного спрямування
юридичної освіти, що проявляється у створенні для студентів
можливості під час навчання набувати навичок майбутньої
професії, виконуючи аналітичну і безпосередньо правозахисну і
правопросвітню роботу у юридичній клініці. Юридична клінічна
освіта як навчальна технологія ― це особлива форма
самостійного навчання студентів-правників у межах вищого
навчального закладу, яка полягає у набуті ними умінь та навиків
юридичної професії, практичного досвіду щодо різних форм
правозахисної, правопросвітньої і правотворчої діяльності
юриста-практика.
Джерельною базою проведеного аналізу слугували праці
провідних авторів-керівників юридичних клінік України Р.
Гентоша, І. Дмитриченка, М. Дулеби, В. Єлова, Н. Розенфельд,
В. Самолюка, М. Удода, А. Філіп’єва та інших, документальні
джерела щодо навчальної діяльності конкретних юридичних
клінік (навчальні плани і програми, положення про діяльність та
інші локальні акти).
Значним підґрунтям для цього дослідження слугувала
робота авторів статті в юридичній клініці Національної академії
внутрішніх справ, яка була на той час (з початку 2000-х до
середини 2010-х) однією з найбільш розвинених та
авторитетних в юридичному клінічному русі в Україні. Для
повноти дослідження нами було ініційовано і проведено групу
анкетних опитувань серед керівників практично усіх юридичних
клінік нашої держави у 2009 та 2013-2016 роках, що дозволило
отримати об’єктивні дані для подальшого аналізу:
1. Анкетне опитування щодо навчальних компонентів
юридичної клінічної освіти (2009). Отримано заповнені анкети
від 35 керівників юридичних клінік з України, Білорусі та
Російської федерації. Опрацювання цих матеріалів дозволило
скласти програму навчальної дисципліни «Юридична клінічна
практика» та програму проходження практики у юридичній
клініці.
Р.О. Стефанчук, С.Г. Стеценко, Н.М. Ярмиш/ за ред. Р.О. Стефанчука. — К.: СПД
Юсип’юк В.Д., 2009.— C. 82-83
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2. Група аналогічних анкетних опитувань для реєстру
юридичних клінік України (2013–2016 роки). Було отримано
дані, що характеризують статус та реальний стан розвитку
юридичних клінік більш як 60 вищих навчальних закладів
України; сформовано та розміщено у відкритому доступі Реєстр
юридичних клінік України2.
Найбільш важливим елементом з позиції класичної
організації навчання у вищій школі є проведення навчальних
занять із студентами. У більшості навчальних закладів протягом
двадцяти років діяльності юридичних клінік проблемою
залишається включення спеціалізованих курсів щодо їх
діяльності до навчальних планів підготовки фахівця. Спеціальні
заняття щодо навчання основам діяльності юридичної клініки
проводилися без впровадження у навчальний план або взагалі не
проводилися. У такому статусі до сьогодні перебувають заняття
у більшості юридичних клінік. Чимало, як правило,
новоутворених юридичних клінік взагалі не мають розроблених
спеціальних занять для професійного становлення студентів
(такий факт засвідчили близько 12% від числа опитаних у 2013
році та 10,9% – у 2016 році).
Хоча слід відзначити, що сьогодні ця ситуація
виправляється. Завдяки згадуванню у присвяченому діяльності
юридичних клінік наказі Міністерства освіти і науки України
№592 від 3.08.2006 року та активному лобіюванні Асоціації
юридичних клінік України на загальнодержавному рівні і
окремих керівників юридичних клінік у своїх закладах у значній
кількості навчальних закладів, що мають у своєму складі
юридичні клініки до навчального плану включено спеціальний
навчальний курс. Українські виші розглядають два варіанти
2

Реєстр юридичних клінік України: Офіційна база даних юридичних
клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України.
– К.: АЮКУ, 2014.– 58с. Реєстр юридичних клінік України: Офіційна база
даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації
юридичних клінік України. – К.: АЮКУ, 2015.– 58с. Реєстр юридичних клінік
України: Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних
учасників Асоціації юридичних клінік України. – К.: АЮКУ, 2016.– 47с.
http://www.legalclinics.in.ua/ua/biblioteka/organizatsiya-robotiyurklinik/item/reestr-asotsiatsiji-yuridichnikh-klinik
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включення навчального курсу до навчального плану підготовки
юристів. За даними 2016 року 9 юридичних клінік (19,6%)
впровадили цей спеціалізований курс як обов’язкову навчальну
дисципліну для усіх студентів, 7 юридичних клінік (15,2%) – як
дисципліну за вибором студентів.
Проміжну форму між відсутністю навчальних занять і
впровадженим до навчальних планів спецкурсом щодо
діяльності юридичних клінік займають 25 юридичних клінік
України (54,3%): це проведення для учасників юридичні клініки
навчальних занять поза навчальним планом. Ще близько 27 %
навчальних закладів включають розгляд проблематики
діяльності юридичних клінік до програм інших юридичних
дисциплін (як правило –«Адвокатура України», галузеві
процесуальні дисципліни).
Загалом у виборі концепції спеціальної дисципліни щодо
діяльності юридичної клініки в українських вишах немає єдиної
позиції. Ряд навчальних закладів акцентували її назву на
юридичну практику (Національний університет «КиєвоМогилянська академія», Східноєвропейський національний
університет ім. Лесі Українки, Національний університет
кораблебудування ім. адмірала Макарова). Більша частина
вишів обирають назву курсу, що прямо пов’язується з
юридичними клініками («Основи діяльності юридичних клінік в
Україні», «Основи юридичної клінічної практики», «Основи
юридичної клінічної освіти», «Юридичні клініки» тощо).
Останній варіант схвалює Асоціація юридичних клінік
України, що відображено у Стандартах юридичних клінік
України3. За цим актом доцільно пов’язувати зміст цього курсу
безпосередньо з діяльністю юридичної клініки («Основи
юридичної клінічної практики»).
В умовах розвитку вищої юридичної освіти, розробки її
державних основ, інституціоналізації юридичних клінік
доцільно розглянути шляхи впровадження цього спецкурсу до
галузевих стандартів вищої освіти. Слід відмітити, що Асоціація
3
Стандарти діяльності юридичних клінік України, схвалені Всеукраїнським з’їздом
Асоціації юридичних клінік України, протокол № 2 від 19 червня 2014 року, п. 1.2.1
[Електронний ресурс].– http://vk.com/topic-50279730_27936985
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юридичних клінік України не перебуває осторонь розробки
стандартів вищої юридичної освіти. У 2015 році групою
розробників за участю авторів цієї статті було подано
пропозиції до проекту стандартів підготовки бакалавра права.
Статус цього предмету може бути обраний різний. Так,
проведене опитування показує, що сьогодні в юридичному
клінічному рухові немає єдиної позиції з цього приводу (у 2009
році 33% опитаних обрали варіант – обов’язковий курс для
вивчення усіма студентами-юристами; 28% – дисципліна за
вибором студента; 16,5% – вважають за доцільне розглядати цю
проблематику у межах інших курсів; 22,5% – вивчати лише
факультативно).
Відмітимо з цього приводу, що понад 60% опитаних
вважають доцільним включення цієї дисципліни до навчальних
планів, а отже і галузевих стандартів вищої освіти, а також факт,
що жоден респондент не заперечив необхідність проведення
спеціальних занять з членами юридичної клініки для їх
професійного становлення. Наше бачення цієї проблеми полягає
у необхідності включення на нинішньому етапі цієї дисципліни
до Галузевих стандартів вищої юридичної освіти як дисципліни
за вибором студента та подальшого обґрунтування єдиної
позиції щодо набуття цією дисципліною обов’язкового статусу у
вишах4.
З цього приводу загалом в клінічному рухові існує чимало
позитивних напрацювань. Передусім, відмітимо доробок
Асоціації юридичних клінік України, яка у згадуваних вже
Стандартах відзначила таку орієнтовну тематику спецкурсу
юридичної клінічної освіти:
1. Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх
мета і завдання.
2. Професійна етика у діяльності юридичних клінік.
3. Основи менеджменту юридичної клініки.
4. Діловодство та документування у юридичній клініці.
5. Юридична техніка.

4

Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти в навчальний
процес ВНЗ України / А. Галай // Право України. — 2009.— №1.— С. 17.
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6. Психологічні особливості роботи з клієнтом у
юридичних клініках.
7. Інтерв’ювання (опитування) клієнта.
8. Аналіз справи та вироблення позиції у справі.
9. Консультування клієнта.
10. Альтернативні способи вирішення правових спорів.
11. Представництво інтересів клієнта у органах
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах,
установах і організаціях.
12. Представництво інтересів клієнта у судах.
13. Правопросвітня робота як напрям діяльності
юридичної клініки.
14. Теми щодо спеціалізованих напрямів роботи
юридичних клінік (наприклад, практичне право).
Іншим офіційним засадничим джерелом змістовного
наповнення цього спецкурсу може слугувати Типове положення
про юридичну клініку вищого навчального закладу5, у п. 2.3
якого зазначено: проведення спецкурсу з "Основ юридичної
клінічної практики", що охоплює засади та функції діяльності
юридичних клінік, а також акцентує увагу на основних аспектах
юридичної практики.
З анкетного дослідження 2009 року нами було отримано
такі зведені дані щодо тематики спецкурсу юридичної клінічної
освіти:
1. Теми щодо загальних засад діяльності юридичних
клінік (11% опитаних).
2. Теми (модуль) щодо складових юридичного
консультування (від інтерв’ювання клієнта до представництва у
різних організаціях) — 46% опитаних).
3. Спеціальна юридична підготовка (етика, деонтологія,
юридична техніка) — 15% опитаних.
4. Галузеві юридичні особливості у роботі юридичної
клініки. (3% опитаних).
5
Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу
України: затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 592 від 3
серпня
2006
року
[Електронний
ресурс].—
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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5. Менеджмент в юридичній клініці (організація,
документування, самоврядування, організація зв’язків та ін.) —
12% опитаних.
6. Психологічна підготовка у роботі юридичної клініки
(1% опитаних).
7. Правопросвітня робота в юридичній клініці (12%
опитаних).
Якщо узагальнювати тематичні плани вищих навчальних
закладів, у яких вже сьогодні впроваджено спецкурс щодо
діяльності юридичних клінік, то виділимо, що здебільшого
використовуються дві варіації його тематичного плану:
1. Повна («Юридична клінічна практика»). В цьому
випадку до змісту курсу входять як правило 3 модулі (загальні
основи
та
менеджмент;
юридичне
консультування;
правопросвітня робота і психологія в діяльності юридичних
клінік)6.
2. Базова («Основи юридичної клінічної практики»). В
діяльності юридичних клінік перших років існування як правило
до тематичного плану включаються 1-2 теми щодо загальних
засад діяльності юридичних клінік, та 4-7 тем щодо правил
юридичного консультування.
Оптимальна, апробована у навчальному процесі навчальна
структура повної версії цього курсу складає 2-3 кредити.
Викладати «Юридичну клінічну практику» доцільно за
мінімальної кількості лекційних годин та максимуму —
практичних тренінгових занять7.
Метою навчальної дисципліни є розгляд теоретикометодологічних основ юридичної практики, що застосовується в
діяльності юридичних клінік України, практичне застосування

6
Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методичний посібник /
М. В. Савчин, М. В. Менджул, В. В. Навроцький – Ужгород: Вид-во О.
Гаркуші, 2007. – 180 с. Галай А. О., Іваніщ Я.В., Стаднік В. В. Основи
юридичної клінічної практики: Навчально-методичний посібник / За ред. А.О.
Галая. — К.: Атіка, 2007.— 204 с.
7
Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти в
навчальний процес ВНЗ України / А. Галай // Право України. — 2009.— №1.—
С. 21

45

елементів професійного досвіду практикуючого юриста8.
Практичне навчальне призначення цього курсу полягає у
наданні
студентам юридичного факультету основних
кваліфікаційних характеристик для подальшої участі їх в
правозахисній та просвітницькій роботі юридичної клініки.
Тому оптимальний час включення цього навчального курсу до
навчальних планів вищих навчальних закладів – 4-5 семестр
навчання, щоб протягом його вивчення залучати кращих
студентів-юристів до діяльності юридичної клініки.
Окремо відмітимо включення до навчальних планів
спецкурсів, що розвивають проблематику «Юридичної клінічної
практики», безпосередньо базуються на її попередньому
вивченні. Так, у Національному університеті «КиєвоМогилянська академія» практикується викладання вибіркових
дисциплін щодо окремих напрямів діяльності юридичної
клініки: у галузі медичного права, щодо правопросвітньої
діяльності.
Усе це доводить, що навчальна дисципліна «Юридична
клінічна практика» уже сьогодні має позитивні приклади
успішного впровадження до навчального процесу вищої
юридичної освіти. Для її подальшої інтеграції немає особливих
перешкод за винятком, можливо, консервативних традицій
української вищої школи права.
Наприкінці, слід відмітити, що нами підготовлені
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до проекту
Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для
фахової підготовки правника відповідно до європейських
стандартів вищої освіти та правничої професіїв частині
врахування положень юридичної клінічної освіти.
Наші пропозиції будуть стосуватися двох аспектів:
1. Юридичної клінічної освіти як системи навчальних
заходів щодо функціонування юридичної клініки як частини
навчального плану підготовки фахівця. У цьому напрямі
юридична клінічна освіті володіє системою клінічних методів
8

. Галай А. О., Іваніщ Я. В., Стаднік В. В. Основи юридичної клінічної
практики: Навчально-методичний посібник / За ред. А. О. Галая. — К.: Атіка,
2007.— C.7
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навчання, що своїм поєднанням дозволяють на навчальних
заняттях набути практичних навичок інтерв’ювання і
консультування клієнта, розуміння і аналізу правових ситуацій,
вироблення правових позицій, юридичного публічного виступу і
дебатування, застосовувати поліваріантність вирішення справи з
позиції етики та врахування очікувань клієнта.
Наприклад, Концепція повинна передбачати, що проявом
прикладного вивчення професійно-орієнтованих дисциплін з
використанням новітніх інтерактивних методик викладання є
функціонування юридичних клінік у вищих навчальних
закладах. У правничій школі запроваджується окрема
дисципліна юридичної клінічної освіти, що дозволяє на
навчальних заняттях набути практичних навичок інтерв’ювання
і консультування клієнта, розуміння і аналізу правових ситуацій,
вироблення правових позицій, юридичного публічного виступу і
дебатування, застосовувати поліваріантність вирішення справи з
позиції етики та врахування очікувань клієнта.
Також необхідно забезпечити положення відповідно до
якого, особливою базою практики здобувачів правничої освіти є
юридичні клініки вищих навчальних закладів, де практика
організовується професійними викладачами спільно з
юристами-практиками та може здійснюватися без відриву від
навчального процесу.
2. Практичної діяльності юридичні клініки як особливої
бази навчальної практики, спроможної функціонувати без
відриву від навчання. У цьому напрямі юридичні клініки вже 20
років
забезпечують
проходження
студентами-юристами
практики на їх базі шляхом вирішення справ реальних клієнтів,
проведення правопросвітніх занять з молоддю. Тим самим
юридичні клініки є визнаними елементами систем безоплатної
правової допомоги та правового виховання.
Тут необхідно передбачити в зазначеній концепції
положення про те, що правничі школи повинні розробити та
застосовувати внутрішні процедури для забезпечення якості:
• програм навчальних дисциплін, зокрема відповідність
таких програм стандарту правничої освіти;
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• викладацького складу, що здатний до концептуально
виваженого та практично орієнтованого викладання права;
• практичного спрямування навчання, зокрема із
забезпеченням діяльності юридичної клініки.
Summary
Trainingcourseof legalclinicaleducation:view onukrainianpractice
The article is focused on the analysis of common and specific
features pertaining to development of legal clinics in Ukraine. Particular, attention is centered on training course of legal clinical education, activities of higher education establishments, associations of
legal clinics and on finding the ways to development.
The main characteristics of activity of legal clinics is provide direct legal assistance by students on law faculties for socially disadvantaged groups, holding educational events for minors or other
groups.Legal clinical education - tested mechanism for promoting
quality and provide practical direction of legal education, manifested
in the creation of opportunities for students during their studies to acquire the skills of future profession, performing analytical and directly
law practice and human rights work in the legal clinic. Legal clinical
education as an educational technology - a special form of self-training
students on law faculties within the university, which is acquired in
their abilities and skills of the legal profession, practical experience in
various forms of human rights, and law-making practice.
Keywords: law; legal clinic; training course of legal clinical
education; associations of legal clinics; consolidation of legal clinics;
legal clinical education
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Володимир Карий

Участь в студентському самоврядуванні як чинник
культурного і спортивного розвитку молоді та невід’ємний
елементу розвитку громадянського суспільства
«Неможливо досягнути розвинутої демократії там,
де немає сприятливих
соціальних умов для прояву громадянської активності»
Ніколо Макіавеллі

Актуальність теми дослідження.
Виховання громадянської свідомості молоді – принципове
питання незалежності, безпеки та перспектив доброго життя для
будь-якого суспільства. Майбутнє держави залежить від того,
якою буде громадськість: чи матиме вона чітку картину
майбутнього, чіткі принципи, на які вона базуватиме свої дії1.В
той самий час як спорт набуває настільки високу значимість у
суспільстві, що з’являються підстави вважати його одним з
основних видів людської діяльності. В системі норм і цінностей
суспільства він також відіграє велику роль. Заняття спортом,
особливо аматорські, досить часто розглядаються не тільки як
спосіб зміцнення і збереження здоров’я, але і як превентивний
захід по запобіганню алкоголізації та наркотизації та інших
антисоціальних проявів поведінки, особливо в середовищі
молоді.
Студентське самоврядування – потужний фактор
демократизації сучасної вищої школи, що сприяє вихованню у
майбутніх
фахівців
лідерських
якостей,
формуванню
громадянської свідомості, активної життєвої позиції.У аспекті
Болонського
процесу
студентське
самоврядування
розглядається як невід’ємний елемент освітньо-виховного
середовища вищої школи.Студентське самоврядування на
1

Студентське самоврядування як невідємна частина демократизації
вищої школи/ М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, К. М.
Левківський. – К.: Знання, 2005. – 55с.
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європейських теренах не є новим феноменом, сягаючи своїм
корінням ще часів виникнення перших середньовічних
університетів. Вже тоді найбільш здібні студенти залучалися до
виконання окремих адміністративних функцій, а також до
викладання у якості помічників професорів2.
Студентське самоврядування – це форма управління, за
якої студенти на рівні академічної групи, факультету,
гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка,
іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно
вирішувати питання внутрішнього керівництва. Головна мета
діяльності органів студентського самоврядування полягає
передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в
інтересах особистості, суспільства і держави. У країнах Західної
Європи важко не знайти університету, де б не діяв орган
студентського самоврядування. Ця формальна вимога
європейського законодавства є надзвичайно дієвою при втіленні
її на практиці в університеті. Органи студентського
самоврядування в університетах Європи є не просто
представницькими, вони активно захищають студентські
інтереси всюди, де про них йдеться.
Метою даного дослідження є встановлення причинонаслідкових зв’язків участі молодої людини в діяльності органів
студентського самоврядування з її культурно-спортивним
розвитком, а такожвстановлення залежності ступеня розвитку
громадянського
суспільства
від
діяльності
органів
студентського самоврядування та інших об’єднань молоді.
Студентство є соціально-професійною групою, яка
потенційно являє собою один із найголовніших рушіїв розвитку
новітньої державності. Студентське самоврядування потрібне
студентству та суспільству, тому що це практична школа для
тих, хто хоче спробувати себе як адміністратор, координатор,
керівник групи. Це можливість реалізувати суспільно корисні
проекти та ініціативи, що сприятиме не тільки саморозвитку, а й
2

Курило В. С., Савченко С. В. Проблеми студентського
самоврядування у вимірі соціальної педагогіки / Курило В. С.,
Савченко С. В. // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – №
4. – С. 4–10.
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розвитку громади; постійне вдосконалення комунікативних
навичок; самоврядування – це шлях до громадянського
суспільства, коли громада (в даному випадку студентська
спільнота) висуває своїх лідерів і вчиться контролювати їхні дії3.
Спорт – це один з найбільш доступних способів підтримки
і збереження здоров’я і працездатності людини. З кожним роком
з’являються і розвиваються різні форми занять фізичними
вправами, удосконалюються нові, незвичайні види спорту, але
зацікавленість до них боку більшої частини молоді і студентів
залишається досить слабкою і низькою. Істинний обсяг рухової
активності молодих людей не може повністю забезпечити їх
повноцінний і гармонійний фізичний розвиток і зміцнення
здоров’я. Підвищується кількість студентів, котрі мають
відхилення у стані здоров’я. Вирішити цю проблему можливо
лише комплексно, проте, локомотивом її розв’язання повинно
стати саме студентське самоврядування як представницький
орган всього студентства. Адже, на певну соціальну групу
найлегше вплинути саме представнику цієї ж групи, і тому
студентські лідери повинні своїм прикладом доводити іншим
членам молодіжної спільноти важливість спорту та здорового
способу життя.
Цінності громадянського суспільства неможливо насадити
«зверху-вниз» по вертикалі (влада суспільству), необхідний
двосторонній процес поєднання народного волевиявлення та
владної ініціативи. Для розвитку ефективного справжнього
громадянського суспільства замало лише активної та дієвої
системи студентського самоврядування, але без неї говорити
про цей процес неможливо.
Студентське самоврядування є своєрідним «лакмусовим
папірцем»
рівня
розвитку
вільного,
демократичного
громадянського суспільства. При спробі тиску на громадськість,
обмеженні прав чи свобод людини і громадянина з боку
«недобросовісної» влади першою верствою населення, яка
3

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова
розвитку українського суспільства: матеріали Міжнародної науковопрактичної студентської конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.
Гнатюка, 2012. – 184с.
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зреагує, буде молодь, основу якої складає саме студентство, що
підтверджується українським феноменом – Майданом 2004 та
Революцією Гідності 2014 років, першими і найактивнішими
учасниками яких були студенти. Як і навпаки, коли суспільство
розвивається, права людини забезпечуються і охороняються
належним чином, держава створює умови для розвитку
особистості, студентство першим показуватиме позитивні
результати своєї діяльності. Але і в тому і в іншому випадках ці
процеси очолюватимуться саме студентським активом та
органами студентського самоврядування.
Студентське самоврядування – своєрідна міні копія
державного управління (зокрема і керівництва в сфері
популяризації спорту, здорового способу життята культурних
цінностей), участь в органах студентського самоврядування
(ОСС) сприяє орієнтації молодої людиниу пошуках свого
майбутнього місця в багатогранному суспільстві шляхом
самореалізації в здійсненні конкретних проектів.Таким чином,
спробувавши себе в ролі управлінця, студент отримує
можливості нових знайомств, в тому числі з досвідченими
успішними людьми, а також здійснює самовплив на формування
власної особистості та творення світогляду. Самоврядування
сприяє також підвищенню вимогливості студентів до своїх
професійних знань та навичок, застосування яких є необхідним
при роботі ОСС (наприклад, при спілкуванні з посадовими
особами органів державної влади чи місцевого самоврядування
з приводу конкретного проекту, який реалізує студентська рада),
а також вихованню патріотичного ставлення до історії і
традицій вищого навчального закладу, а відповідно і держави.
Даний
інститут
громадянського
суспільства
виявляє
потенційних лідерів, розвиває в студента навички управлінської
та організаторської роботи з колективом, формує майбутню
еліту української держави.
Сьогодні можна стверджувати, що масовий спорт – це
безперервний соціальний експеримент, в ході якого людство
пізнає свої можливості, накопичує і вдосконалює людський
капітал, розширює свій потенціал. Масовий спорт, виконуючи
розвиваючі, виховні, патріотичні, комунікативні функції,
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об’єднує та координує індивідів і соціальні групи, розвиває
націю.
Досвід, набутий іноземними державами, свідчить, що
студентські самоврядні організації подекуди здатні більш
ефективно та економно виконувати низку завдань, які віднесені
до компетенції органів місцевого самоврядування. Діяльність у
таких сферах, як соціальна допомога, просвітницька діяльність,
надання безкоштовних інформаційних, юридичних послуг,
організація культурних, спортивних та інших масових заходів є
часто більш результативною, ніж робота адміністративних
органів4.
Виділяють три основні чинники, які перешкоджають
студентами займатися спортом. Першим чинником виступає
комерційний характер спортивних установ. Багато студентів
живуть у гуртожитках, на знімних квартирах, багато роботу
суміщають з навчанням. «Не вистачає ні сил, ні грошей! Про
який спорті може йти мова?!»
Інша причина – це величезна різноманітність установ
розважального характеру: кафе, клубів, кінотеатрів та інших
закладів. Студенти їх відвідують для того, щоб відпочити, однак
навпаки, після відвідування подібних розважальних установ,
організм виснажується. Наприклад, у кінотеатрах, зайвий шум
негативно позначається на слухові і не заважає гармонійному
розвитку здорової особистості. При всьому цьому, ті ж самі
студенти вважають, що «краще зустрітися з друзями в кафе, ніж
бігати по спортзалу». У підсумку, сучасна молодь ходить в
клуби, гуляє у парках і часто засобом полегшення, заспокоєння
виступають алкогольні напої і куріння. Золота молодь не уявляє
собі проведення вечірок, пікніків і різноманітних розважальних
заходів без вживання наркотиків. У результаті третій фактор –
легкий доступ до наркотичних засобів.
Таким чином, проблеми зменшення числа молодих людей,
що займаються в спортзалах, виникають як через економічні
4

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова
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умови, так і через те, що в наші дні швидко розширюється коло
привабливих для молоді занять, зростає можливість
альтернативного вибору свого дозвілля. Раніше спорт для
молоді міг служити як стимулом просування всередині певної
соціальної групи, так і засобом відпочинку від розумових
навантажень, розвагою, можливістю «показати себе», зараз
таким засобом і стимулом виступають розважальні центри,
алкогольні напої. Тут можна відзначити, що відвідування
розважальних заходів несе в собі комунікативний мотив.
Однією з причин відвідування даних установ є спілкування з
друзями, а також знайомства. При цьому не можна не
відзначити великий розвиток Інтернет комунікації. Сьогодні
студенти рідше зустрічаються в кафе і клубах, замінюючи
спілкування «обличчям до обличчя», так би мовити «вживу», на
опосередковане спілкування через Інтернет сайти. Відповідно,
розвивається сидячий спосіб життя, який негативно впливає на
будь-який організм, тим більш молоді. Важливу роль при
заняттях спортом відіграє мотивація5.
Основна стратегічна мета студентського самоврядування –
виховання в молодій людині учасникаправового, соціального,
демократичного
громадянського
суспільства
шляхом
формування в неї активної життєвої позиції. Органи
студентського самоврядування можуть мати різну структуру,
назву, кількість активних учасників, проте, принципи діяльності
цього
важливого
соціального
інститутузалишаються
незмінними. В Україні вони визначені статтею 40 Закону
України «Про вищу освіту», зокрема: органи студентського
самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського
самоврядування;
3) рівності права студентів (курсантів) на участь у
студентському самоврядуванні;

5

«Спорт в житті людини» // інтернет ресурс // режим доступу //
http://ukrbukva.net/114295-Sport-v-zhizni-molodiezhi.html
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4) незалежності від впливу політичних партій та
релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних
закладів).
Керуючись
вищепереліченими
принципами,
самоврядування сприяє:
• виробленню в студентів організаторських навичок,
розвитку їхньої соціальної активності;
• вихованню в студентів вміння співпрацювати на
принципах рівності, гласності, відкритості;
• формуванню
у студентів таких якостей як:
відповідальність
за
доручену
справу
чи
колектив,
принциповість, уміння належним чином сприймати критику,
давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і вчинкам людей, що
оточують, самостійність, готовність приймати правильні
рішення та долати труднощі, ініціативність, уміння вносити в
будьяку справу свої зусилля, думки, пропозиції, створення умов
самоактуалізації особистості6.
Участь в спортивній діяльності органів студентського
самоврядування спрямоване на розв’язання таких специфічних
завдань: формування у студентів високих моральних, вольових і
фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці;
збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння
всебічному
розвитку
організму,
підтримання
високої
працездатності протягом всього періоду навчання; всебічна
фізична підготовка; професійно-прикладна фізична підготовка
студентів з урахуванням особливостей майбутньої трудової
діяльності; вдосконалення спортивної майстерності студентівспортсменів; виховання усвідомлення необхідності регулярно
займатися фізичною культурою і спортом.
Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах здійснюється протягом усього періоду навчання в усіх
формах як на професійній основі викладачами фізичного
виховання, так і студентськими самоврядними організаціями
6

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова
розвитку українського суспільства: матеріали Міжнародної науковопрактичної студентської конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.
Гнатюка, 2012. – 184 с.
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(спортивними клубами, студентськими радами, іншими
об’єднаннями студентів), зокрема: навчальні заняття, самостійні
заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, фізичні
вправи в режимі дня, масові оздоровчі, фізкультурні та
спортивні заходи. Усі форми взаємопов’язані, доповнюють одна
одну і постають як цілісний процес фізичного вдосконалення.
Розвиток студентського самоврядування нерозривно
пов’язаний з його правовою регламентацією.Першим
нормативно-правовим актом, що передбачав право створювати
органи студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах був Закон України«Про освіту» від 23 березня 1991
року, який визнавав громадське самоврядування, в тому числі і
студентське. У 1996 році було прийнято Положення про
державний вищий заклад освіти затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року, яким
визначено мету, завдання, структуру органів студентського
самоврядування. Незважаючи на те, що згодом з’явилось досить
прогресивне Положення про студентське самоврядування у
вищих навчальних закладах, затверджене Міністерством освіти і
науки України3 квітня 2001 року, Закон України«Про вищу
освіту» від 17 січня 2002 року відображав норми Положення про
державний вищий заклад освіти 1996 року. Варто зазначити, що
незважаючи на прийняття цих документів у законодавстві не
було чіткої визначеності всіх аспектів діяльності ОСС. Загалом
розвиток
студентського
самоврядування
в
Україні
характеризується тривалими пошуками щодо законодавчої
урегульованості його діяльності. Позитивні зрушення на цьому
шляху було досягнуті у 2010 році з прийняттям нової редакції
Закону України«Про вищу освіту», в статті 38 якого було
конкретизовано напрями та функції діяльності органів
студентського самоврядування7.
З часом виникла потреба прийняття нової редакції Закону
України«Про вищу освіту», яка діє від 1 січня 2015 року. Стаття
7

Громадський сектор та студентське самоврядування як складова
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40 зазначеного закону в сьогоднішній редакції надає
самоврядуванню широке коло повноважень та чітко визначає
матеріально-технічну базу діяльності ОСС. Але при реалізації
даних положень виникає ряд проблем, зокрема: п.6 ч.4 ст. 40
Закону України«Про вишу освіту» зазначає, що орган
студентського самоврядування може бути зареєстрований як
громадська організація відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, проте,
Закон України «Про громадські об’єднання» не передбачає
такого виду громадського об’єднання як орган студентського
самоврядування, а відповідно не визначає і процедури його
реєстрації як механізму визнання державою. Існує і низка інших
проблем, вирішення яких впирається у існування великої
кількості підзаконних нормативно-правових актів, які
потребують прийняття, скасування чи внесення змін8. Це
доводить те, що існування норми в законі не забезпечує
належної
правової
регламентації
діяльності
органів
студентського самоврядування, яка на сьогоднішньому етапі їх
активної діяльності та прогресивного розвитку невідкладно
потребує деталізації правового становища самоврядування у
ВНЗ в підзаконних актах, а в майбутньому прийняття Закону
України «Про студентське самоврядування» як базової правової
підстави діяльності цього важливого інституту громадянського
суспільства.
Ми з’ясували, що молодіжний спорт є необхідною умовою
успішного розвитку сучасного українського суспільства і
досягнення національних стратегічних інтересів. Знання про
значний вплив здорового способу життя у більшості молодих
людей ще не стали їхніми переконаннями, а величезна цінність
здоров’я – достатньою мотивацією для його збереження. Багато
хто сприймає здоров’я на рівні фізичного благополуччя і
вважають головною умовою його збереження відмова від
шкідливих звичок, руховий режим і правильне харчування. Але
в їхній свідомості ще не сформувалося ставлення до здоров’я як
до однієї з головних цінностей.
8
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У цілому ж, кількість тих, хто займаються спортом,
низьке. Тут позначається вплив різних факторів. Для багатьох –
це відсутність умов, недостатньо розвинена інфраструктура,
брак професіоналів у даній сфері. Інші причини слабкої
орієнтації людей на здоров’я і недостатньою орієнтації на
високий рівень фізичного розвитку це – недостатня мотивація,
нерозвиненість культурно-історичних традицій, стимулюючих
здоровий спосіб життя і фізичну досконалість.
Саме томуможемо зробити висновок, що самоврядування
– це реальна можливість підвищення свого культурного рівня,
розвитку спортивних навичок, шанс розкрити себе як
особистість і спеціаліста у своїй сфері, перспектива успішного
працевлаштування, а головне – реальна можливість впливу на
управління вищим навчальним закладом і, як наслідок,
покращення системи освіти в цілій країні та побудова
справжнього громадянського суспільства в своїй незалежній,
суверенній, мирній, правовій, соціальній, демократичній,
авторитетній на міжнародні арені державі. Самоорганізація та
самоврядування є невід’ємним елементом існування будь-якої
соціальної системи в тому числі системи вищої школи. Проте
діяльність останнього в Україна на сьогоднішній день потребує
детальнішої правової регламентації та доступу до матеріальних
ресурсів.
Анотація
У статті розкрито причино - наслідкові зв’язки участі
молодої людини в діяльності органів студентського
самоврядування з її культурно - спортивним розвитком;
окреслено залежність ступеня розвитку громадянського
суспільства
від
діяльності
органів
студентського
самоврядування та інших об’єднань молоді; визначено основні
принципи діяльності студентського самоврядування в Україні.
Ключові слова: студентське самоврядування, органи
студентського самоврядування, співвідношення самоврядування
і культурно-спортивного розвитку, саморегуляція учасників
управлінської діяльності, правова регламентація діяльності
органів студентського самоврядування самореалізація.
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Summary
In the article the causes and effect of participation in the activities of the young man the student government with its cultural
and sports development; outlines the degree of dependence of civil
society on the activities of the student government and other groups
of young people; The basic principles of student government in
Ukraine.
Keywords: student government, student government, the ratio
of government, cultural and sports development, self-regulation
members of management, legal regulation of self-realization of the
student government.
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Богдан Вишневський

Роль спорту у формуванні особистості молодої людини
Вступ
Однією з умов всебічного розвитку особистості є його
фізична підготовленість, якрезультат фізичного виховання,
заняття спортом. Формування особистості, яка поєднує уcoбi
духовне багатство, моральну чистоту i фізичну досконалість,
стало програмоювиховання людей у сучасному суспільстві.
Однак спорт виступає не тільки як засіб покращення
фізичного розвитку, зміцненняздоров'я, розвиток рухових
якостей. В поєднанні з іншими засобами виховання
спортсприяєвсебічномурозвитку
людини.
Вирішуючи
загальноосвітні
завдання,
заняття
спортомвпливає
на
підвищення культури людини (зокрема фізичної), утверджуючи
в її свідомостівирішальне значення розумової i фізичної
активності для розвитку особистості, формуванняпотреб у
систематичних заняттях спортом, готовності до раціональної
організації руховоїдіяльності протягом дня, оволодіння
необхідними гігієнічними навиками, а також системоюзнань про
шляхи збереження i зміцнення здоров’я, покращення
працездатності, на розуміннясуті спорту, його соціального
значення i місця в суспільстві.
1. Актуальність теми
Спортивна діяльність представляє собою один із шляхів,
на якому людина може проявити свою досконалість,
використовуючи фізичні можливості для досягнення певних
результатів. Спорт – це природна лабораторія людських
можливостей. Ця діяльність має високу мотивацію, чіткі
критерії оцінювання результатів, потребує активності від
людини. Вона пов’язана з великим фізичним та психологічним
напруженням, необхідністю переборювати не тільки спротив
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сильного суперника, а також і особисту слабкість1. Спорт
впливає на моральні якості, розвиток, вольової та емоційної
сфер людини,естетичних i етичних уявлень i потреб. Він
впливає
на
формування
характеру
людини,
тобто
тихособливостей особистості, яківідбиваються на вчинках i
відносинах з іншими людьми та зовнішнім світом.
2.Аналіз останніх досліджень і публікацій
Фізкультурно-спортивна діяльність людини має чимале
духовне навантаження. ЩеП'єр деКубертен2висловився про те,
що головна сила i досягнення спорту в тому, що він єшколою
морального благородства та чистоти, фізичної витривалості та
енергії. В спортіособливо чітко виражаються всі людські якості:
характер, ставлення до справи, воля,совість, чесність. Це саме
той вид діяльності, де особливо чітко перевіряються моральновольові якості людини.
Чимало дослідників розглядають спорт як чинник
становлення морально-вольових якостей особистості. Зокрема,
М. Візитей3 та Д. Качуровський4, підкреслюють величезний, ще
повністю незрозумілий, потенціал спорту, завдяки якому він
здатен впливати не тільки на фізичне здоров’я та вдосконалення
людського тіла, але й на особистість людини – її відчуття,
1

Корольова Н. В. Педагогічні аспекти застосування
інтерактивнихметодів
при
навчанні
студентів
дисципліні
«фізичневиховання» [Електронний ресурс] / Н. В. Корольова. – Харків
:Вісник Національноїакадемії Державної прикордонної служби
України,2016. –(Педагогіка : Випуск 3)
2
ОльховніковаА.В.Вплив фізичного виховання на формування
особистості студентів / А. В. Ольховнікова,О. М. Куракіна. – Режим
доступу : http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Sport/28999.doc.htm
3
Візитей М. М. Спорт вищих досягнень і його соціально-культурна
місія в нових умовах розвитку суспільства / М. М. Візитей, Д. О.
Качуровський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 12. – С. 27–31.
4
Качуровський Д. О. Світоглядна і морально-вольова підготовка як
завдання виховної роботи у сучасному спортивному плаванні / Д. О.
Качуровський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – C. 51–55.
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емоції, цінності, настанови, поведінку, моральні принципи
тощо.
Згідно з Л. Лубишевою5, сама природа спорту володіє
могутнім впливом на особистість. Виховне значення спорту є
величезним. Спорт для молоді – це школа характеру, мужності,
волі. Спорт гартує характер, вчить долати труднощі, тримати
«удари долі». Спорт формує особистість, змушує боротися із
своїми слабостями, долаючи себе. Завдяки спорту людина
вчиться володіти своїми емоціями, розуміти красу. В спорті
людина вперше починаю осягати ази правової культури,
засвоювати правила «чесної гри». З поміж інших аспектів
виховного впливу спорту на особистість особливе місце посідає
формування її моральних якостей. Як відзначають А. ТерОванесян та І. Тер-Ованесян, заняття спортом при певних
умовах його організації є одним з засобів формування таких
моральних якостей, як інтернаціоналізм, патріотизм, почуття
громадського обов’язку, особиста відповідальність, колективізм,
дисциплінованість, скромність, правдивість, здатність до
самоконтролю6.
3. Виклад основного матеріалу
Роль спорту в становленні гармонійно-розвинутої
особистості полягає в його перетворювальних діях, заснованих
на певних психологічних закономірностях. Спорт являє собою
унікальний соціальний інститут, потенційні перетворювальні
можливості якого перевершують можливості багатьох інших
соціальних інститутів. Це обумовлено такими факторами:
поєднання якісних характеристик праці, мистецтва, культури,
фаху; величезний запас документальних життєвих ситуацій та
біографії конкретних людей, котрі являють собою приклади
переможного протиставлення сили духа спільної могутності
суперників роковому збігу обставин, трагічним подіям;
5

Лубышева Л. Интеграция спортивного и олимпийского
воспитания в образовательном пространстве школы / Л. Лубышева //
Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 36–40.
6
Тер-Ованесян А. А. Педагогика спорта / А. А. Тер-Ованесян, И. А.
Тер-Ованесян. – К. : Здоров’я, 1986. – 208 с.
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відповідає глибинним потребам людини в різноманітних формах
психологічної ідентифікації.
Заняття спортом позитивно впливають на інтелектуальну
сферу. Рухова активність, якалежить в їх основі, сприяє:
- формуванню в людини уявлень про рухові можливості
свого власного тіла;
- розвитку спостережливості, оскільки спортивна
діяльність
вимагаєзосередження
уваги
на
умовах,
якісупроводжують рух, а також швидкогопереключення уваги
на різного роду подразники;
- розвитку швидкості орієнтації, так як більшість видів
спорту виробляютьздатність до адекватної зміни поведінки в
залежності від умов, які виникли;
- розвитку мислення, оскільки спортивна діяльність є
творчою; в процесітренувань треба аналізувати причини успіхів
та невдач своїх досягнень, правильнооцінити ситуацію, що
виникла, вести пошук шляхів раціонального вирішення рухових
задач.
Разом з розвитком інтелектуальної сфери відбувається і
духовне зростаннялюдини, що займає сьогодні найбільш вагоме
місце в досягненні загальної метивиховання.
У фізичній культурі і спорті як важливих елементах
сучасної культури акумулюються величезні можливості для
позитивної дії не тільки на здоров'я та фізичну досконалість, але
і на духовний світ, на культуру людини і, зрештою, на його
позитивний світогляд. Соціальна функція фізичної культури і
спорту полягає в тому, що вона дозволяє їй виробити правильні
відповіді на питання сучасного життя, орієнтує на творче
рішення назрілих проблем, озброює реальним розумінням
перспектив суспільного розвитку. Одну з основних цілей занять
фізичними вправами слід пов'язувати з переконанням того, що
це має велику цінність у житті людини. Для цього важливо, щоб
студенти постійно усвідомлювали красу і задоволення від таких
занять, фізично відчували радість. Необхідно так будувати
навчально-виховний процес, щоб він сприяв розвиткові
здатності вбачати не тимчасові, а вічні і святі цінності життя,
переживати такі миттєвості, які сприяють відчуттю певного
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досягнення, повноти радощів буття, мати позитивні емоційні
переживання.
Однією з важливих форм людської діяльності є
фізкультурно-спортивна робота діяльність. Велика увага в
діючій системі фізичного виховання приділяється питанню
розвитку спорту серед дітей і молоді, що визначається
передусім широкими можливостями його використання для
зміцнення здоров’я і виховання підростаючого покоління нашої
країни. Увага фахівців зосереджується не тільки на підготовці
спортивних результатів і на розробці нових сучасних методик
тренування, а насамперед спрямована на виховання
високоморальної особистості. Фізичній культурі і спорту в
нашій країні надають великого соціально-політичного значення.
Спортсмени беруть участь у різноманітних змаганнях, не тільки
задовольняють свої духовні і матеріальні потреби, вони
виступають достойними громадянами своєї Батьківщини,
захищають її ім’я на світовій арені. Метою занять з фізичної
культури і спорту полягає не тільки в оздоровленні молоді,
отриманні необхідних знань, умінь і навичок, а передусім у
формуванні всебічно розвиненої особистості.
У спорті людина є об’єктом і суб’єктом діяльності, так як
вона працює над собою, удосконалюючи свої фізичні і
морально-вольові якості, виховний впливів спортивної
діяльності залежить від того, як вона організована, чим
мотивується, які створює взаємовідносини між спортсменами та
оточуючими. Правильно організована суспільна діяльність в
процесі занять спортом сприяє вдалому вирішенню виховних
завдань, вона є справжньою шкалою набуття морального
досвіду, а сам процес спортивного тренування - є одним із
важливих засобів виховання. У спорті створюються прекрасні
можливості для виховання морально-вольових якостей
особистості. З одного боку це виховання патріотизму, свідомої
дисципліни, самостійності, чесності. Звичайно всі ці якості не
можуть виховуватись самі по собі, вони залежать від
систематичної і наполегливої праці тренера. Структура процесу
виховання морально-вольових якостей особистості включає в
себе формування моральних переконань, почуттів, звичок,
поведінки, сили волі. Для цього використовуються методи
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комплексів і засобів виховання. Виховна робота в спорті не
тільки важлива і відповідальна, вона дуже складна. Спортивна
діяльність створює найбільш сприятливі умови для проведення
виховної роботи і її успіх залежить безперечно від особистості
тренера. Спілкування тренера з вихованцем здійснюється як у
процесі тренувальних занять і під час спортивних змагань, так і
поза ними, що зобов’язує тренера знати умови життя учнів їхні
успіхи у навчанні. Заняття спортом мають цілеспрямований,
організований характер і проходять за звичай у колективі.
Виховання у спортивному колективі сприяє формуванню у
вихованців почуття колективізму, розуміння того, що мета
досягається у взаємодії з іншими, а результат залежить від
внеску кожного гравця, що допомагає прояву самостійності і
ініціативності. Виховання почуття відповідальності перед
коллективом.
В сучасних умовах змагальна діяльність у спорті вищих
досягнень є для сучасної людини джерелом самоствердження,
моральної сили, філософії успіху, перемоги й гідного програшу
не тільки на спортивній арені, але й у буденному житті.
Найважливіше – спорт вчить суспільство гармонії, що є досить
рідким явищем в сьогоденному житті. Формування моральновольових якостей складає невід’ємну частину підготовки будьякого спортсмена. На думку Д. Качуровського7, високий рівень
морально-вольової готовності забезпечує міцну основу для
психологічної підготовки спортсмена в цілому. Готовність
створює у спортсмена світовідчуття, при якому його
перебування у сфері спортивної (тренувальної і змагальної)
діяльності
характеризується
екзістенціально-сенсовною
повнотою, виявляється поєднаною з почуттям гармонії. Це
виступає фактором переживання стресових станів, які в спорті
постійні та інтенсивні, коли це переживання має оптимальні
форми: стрес операційний, а не емоційний. З якісною морально-

7

Качуровський Д. О. Світоглядна і морально-вольова підготовка як
завдання виховної роботи у сучасному спортивному плаванні / Д. О.
Качуровський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – C. 51–55.
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вольовою підготовкою сполучене також успішне вирішення
проблеми розвитку мотиваційної сфери спортсмена.
Особливого значення у спорті набуває тренувальний
процес. Так, Л. Волков, підкреслюючи значення тренувальних
занять у формуванні моральних якостей особистості, зауважує,
що заняття фізичними вправами, якщо вони правильно
організовані, є справжньою школою морального досвіду. В
таких заняттях, як правило, широко використовується метод
вправ, тобто багаторазове повторення вчинків та дій, в
результаті яких формуються моральні звички.Окрім того
тренувальне заняття дозволяє створювати виховні ситуації, що
можливо при проведенні рухливих ігор, змагань, чергувань,
виконанні суспільних доручень, підготовці спортивного
інвентарю, самостійному проведенні розминки тощо8.
Слід відмітити, що А. Тіняков, розглядаючи виховання
моральних якостей на дитячо-юнацькому рівні, одним із
найважливіших завдань, вважає виховання моральних і
громадянських почуттів патріотизму, колективізму, почуття
обов'язку і честі, відповідальності перед командою, колективом.
Спортивна діяльність за своєю природою має суттєвий вплив на
емоційну сферу особистості. Спорт є важливим чинником
формування почуттєвого компонента моральних якостей
спортсмена, а завданням залишається поєднати спрямованість
виховної діяльності тренера із потенціалом спортивнотренувальної діяльності учнів з метою виховання моральних
почуттів та емоцій9.
Окремої уваги заслуговує вплив спорту на формування
вольових якостей. Так, В. Клименко10, пов’язуючи волю в
цілому з цілеспрямованою психомоторикою в руховій
8

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта /
Л. В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 295 с.
9
Tіняков А. О. Аналіз можливостей юнацького спорту як соціальної
системи у вихованні моральних якостей особистості / А. О. Тіняков //
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія,
психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 3. – С. 66–74.
10
Клименко В. В. Психологія спорту / В. В. Клименко. – К. :
МАУП, 2007. – 427 с.
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активності людини як подоланням перешкод на шляху до
здійснення наміченої мети, стосовно особистості спортсмена
розглядає такі її прояви, як витримка і самовладання,
наполегливість, ентузіазм, рішучість і сміливість, схильність до
ризику і стриманість, ініціативність і винахідливість. Аспект
вольових якостей тісно пов'язаний із здатністю управляти своєю
активністю, правильно її регулювати, зберігати раціональну
техніку за неблагополучних умов11. Серед вольових якостей, які
найбільше піддаються впливові у процесі фізичного виховання
є: цілеспрямованість; наполегливість і впертість, що
проявляються при подоланні труднощів; витримка; рішучість і
сміливість; ініціативність.
Подолання перешкод, самовдосконалення, націленість на
перевершення вже досягнутих раніше результатів сприяють
формуванню вольових якостей у процесі спортивної діяльності.
Згідно з Л. Волковим, вдосконалення волі юного спортсмена
значною мірою обумовлюється такими особливостями
спортивної діяльності, як обов’язкові фізичні і емоційні
навантаження. Воля юного спортсмена проявляється і
розвивається у свідомих діях, що спрямовані на певні цілі, при
досягненні яких виникають різні труднощі та перешкоди. Для
подолання перешкод потрібні прояви волі, вольового зусилля12.
При цьому варто підкреслити необхідність спеціальних зусиль,
спрямованих на правильну організацію виховного впливу занять
спортом. Навіть навпаки, при відсутності такої організації,
спортивна діяльність може призводити до протилежного
результату, формуючи негативні риси особистості. На це,
зокрема, вказує Л. Матвєєв, на думку якого, особистісновиховний ефект залучення до спорту залежить не лише і часто
11

Колос Н. Моральний аспект фізичного виховання у ВНЗ
[Електронний ресурс] / Н. Колос, Л. Галицька // Фізична культура,
спорт та здоров'я нації : збірник наук.праць. – 2009. – Вип. 8, т. 3. –
Режим доступу
:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Fkszn/2009_8_3/moralnuu
%20aspekt.pdf
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Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта /
Л. В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 295 с.

68

не стільки від нього самого, а понад усе від системи
міжособистісних і спрямованих на виховання стосунків, що
складаються у сфері спорту і довкола нього13. Тут мають
значення як ті стосунки, які встановлюються між безпосередньо
залученими до спортивної практикиособи, так і їх взаємини з
людським «оточенням» спорту (спортивними уболівальниками,
оглядачами, коментаторами, спонсорами і т. д.). Сукупність
даних стосунків стає регульованою у виховному сенсі лише за
умови відповідно спрямованої діяльності певних соціальних
інститутів (громадських і державних організацій, установ),
покликаних оптимізувати спортивну практику в суспільстві
відповідно до прийнятих в ньому принципів і норм. Залежно від
конкретного стану системи цих відносин реальні формуючі дії
спорту на особистість можуть виявитися вельми різними і навіть
діаметрально протилежними. Тут слід розуміти об'єктивну
суперечність формуючої дії спорту на особистість і, головне,
уміти вірно вирішувати виховні проблеми, що виникають через
це, на користь прогресу особистості і суспільства14. За словами
Н. Колос, виграшна виховна ситуація спортивного життя
полягає в тому, що морально-виховний вплив тренера на
спортсмена здійснюється в високоемоційній атмосфері
спортивної практики. У цьому випадку, на відміну від
теоретичних занять, моральні установки сприймаються
спортсменом безпосередньо на підсвідомому рівні, що набагато
підвищує виховний ефект15.
Особливе значення у вихованні морально-вольових
якостей особистості належить дитячо-юнацькому спорту. Як
13

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.
П. Матвеев. – СПб. : Издательство «Лань», 2005. – 384 с.
14
Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.
П. Матвеев. – СПб. : Издательство «Лань», 2005. – 384 с.
15
Колос Н. Морально-психологічний розвиток студентів в процесі
занять спортом [Електронний документ] / Н. Колос // Фізична
культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. – 2006. –
Вип. 1. – Режим доступу
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відзначає А. Тіняков, потенціал юнацького спорту складається з
багатофункціональної
значущості
та
універсальності
організаційних і педагогічних витоків виховання моральних
якостей дітей та молоді16. Моральне виховання в юнацькому
спорті спрямовано на засвоєння та відтворення морального
досвіду у сфері спорту, в якій розширюються уявлення учнів,
формується їх емоційно-ціннісне ставлення, а також складається
і вдосконалюється характер поведінки відносно себе, оточуючих
людей, суспільства в цілому. Як психолого-педагогічні умови
виховання моральних якостей юних спортсменів враховуються
можливості створення виховного середовища в спеціалізованих
навчальних закладах спортивного профілю, особистісно
зорієнтована виховна робота тренерів, включення учнів у
спортивно-тренувальний та інші види діяльності. Вони мають
впливати на свідомість, почуття і поведінку учня з метою
передачі необхідної корисної інформації, формування
практичних навичок і вмінь, розвитку мотивів і потреб у
моральній поведінці.
Р. Стасюк, І. Востоцька, І. Осіпова підкреслюють великі
можливості спортивної навчально-рухової діяльності для
вирішення завдань морального виховання, що обумовлено її
змістом, який включає в себе розмаїття інтелектуальних,
пізнавальних, емоційних і моральних компонентів, та формами
організації, в яких поведінка учня відкрита для спостереження
вчителем у різноманітних ситуаціях і емоційних станах (часто
на межі людських можливостей). При цьому, наявність
постійних тісних контактів і емоційність взаємовідносин
відкривають перед педагогом можливості для створення
необхідних для виховання ситуацій. Такі ситуації мають,

16

. Боднар А. О. Вплив фізичної культури і спорту на формування
особистості школяра / А. О. Боднар // Вісник Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини : збірник наук.праць. – 2010. –
Вип. 3. – С. 12–16.
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наприклад, місце в умовах суперництва, що вимагає дотримання
певних правил, норм спортивної етики, поваги до суперника17,18.
4. Висновки.
Таким чином, спорт відіграє важливу роль у вихованні
морально-вольових якостей особистості, що виявляється у
формуванні характеру, мужності, почуття відповідальності,
колективізму, ідеалів «чесної гри» тощо. Водночас не слід
забувати, що спорт має й зворотний бік, бо може сформувати в
індивіда егоцентризм, безпринципність, прагматизм, надмірну
жагу до перемоги. З огляду на це виникає необхідність
створення системи цілеспрямованого спортивного виховання.
Така система має бути спрямована на реалізацію значного
позитивного виховного потенціалу спортивної діяльності та
стримувати негативний вплив спорту на особистість. Зрештою,
провідну роль у цих процесах має відігравати моральне
самовиховання особистості спортсмена, що передбачає його
перетворення у суб’єкта саморозвитку й активізацію зусиль із
самореалізації через спортивну діяльність.
Анотація
Вишневський Богдан. Роль спорту у формуванні
особистості молодої людини.
Стаття присвячена дослідженню ціннісних орієнтацій
життєвих пріоритетів сучасної молоді України. Простежено
вплив фізкультурно-спортивної діяльності на формування
системи ціннісних орієнтацій та гуманістичного світогляду
молодого покоління.
Ключові слова: фізична культура, спорт, особистість,
ціннісні орієнтації, дослідження.
17

Стасюк Р. М. Вплив фізичного виховання на гармонійний
розвиток особистості / Р. М. Стасюк, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова //
Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – 2010. – № 3. – C. 89–91.
18
Манолаки В. Олимпийское движение в контексте
воспитательных ценностей / В. Манолаки, А. Будевич // Наука в
олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 22–25.
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Summary
Role of sport in shaping the personality of a young man.
The article is devoted to research of value orientations of
modern youth life priorities Ukraine.Influence of physical culture
and sports activities and value orientations system formation on humanistic word outlook of young generation is found out.
Key words: physical culture, sports, personality, value orientations, investigations
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Тетяна Глуха

Формування та посилення мотивації для досягнення
успіху в спорті
Важливим засобом попередження захворювань студентів,
зміцнення їхнього здоров’я, підвищення рівня їхньої фізичної
підготовленості є рухова активність, яка виявляється в
посиленій фізичній діяльності студента. Вона передбачає його
активну участь в обов’язкових фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходах. Рухова активність є характерним
чинником здорового способу життя студента, що визначає
спрямованість його здібностей, знань, навичок, прагнень,
концентрацію вольових зусиль на реалізацію навчальних потреб
та фізкультурно-спортивних інтересів. Згідно з основним
нормативними документами: «Державна програма розвитку
фізичної культури і спорту», Цільова комплексна програма
«Фізичне виховання – здоров’я нації», «Національна доктрина
розвитку фізичної культури і спорту» та інші, які регламентують
організацію та проведення заходів фізичного виховання в
Україні, визначальними завданнями є: виховання у населення
України
відповідних
мотиваційних
та
поведінкових
характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий
спосіб життя, створення умов для розвитку масових занять
фізичною культурою і спортом1. Тож актуальність
дослідження впливу мотиваційних детермінант на змагальну
діяльність спортсменів визначається високою значимістю
спортивної мотивації, що виявляється в спрямованості студентів
до спортивного вдосконалення, досягнення високих результатів
у спорті і спортивному довголітті.
Мета дослідження полягає у здійсненні наукового
обґрунтування формування та посилення мотивації студентів
вищих навчальних закладів до занять спортом.
1

Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в
Україні. Державний комітет України з фізичної культури і спорту. –
Київ, 1996. – 26с.

74

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Система фізичного виховання дітей і молоді України
ґрунтується на принципах особистісного підходу, пріоритету
оздоровчої спрямованості. Стратегічною метою фізичного
виховання молоді є зміцнення фізичного, морального і
психічного здоров’я, усвідомленої потреби особистого
вдосконалення, формуванню інтересу й звички до занять
фізичним вихованням і спортом (Г.М. Арзютов, Е.С.
Вільчковський, Л.В. Волков, А.М. Лапутін, Г.М. Максименко,
М.О. Носко, В.М. Платонов, Ю.Т. Похоленчук, Б.М. Шиян та
інші). У науково-методичній літературі широко розглядається
питання спортивної мотивації, як одного з факторів успішного
оволодіння і підвищення майстерності в спортивній діяльності
(Г.Д. Бабушкін, Є.Г. Бабшкін, Є.П. Ільін, Р.А. Пілоян, Г.П.
Фураєв та інші). Проте існує незначна кількість праць
присвячених вивченню мотиваційної сфери, що визначає
задоволеність обраної діяльності в такій специфічній області як
спортивні ігри. У навчальних програмах не представлені засоби
і методи формування спортивної мотивації у молоді, що
займається спортом. Тому тренери-викладачі не приділяють
достатньої уваги формуванню спортивної мотивації у своїх
вихованців. В результаті це призводить до послаблення
спортивної мотивації і вони перестають займатися спортом.
Ведуча мотивація і основна мета занять спортом є визначною у
виборі спорту, а також відіграє велику роль у досягненні високої
спортивної майстерності. Проблема збереження бажання
спортсменів до постійного вдосконалення на протязі тривалого
часу особливо гостро постає перед тренерами в останні роки у
зв’язку з різким збільшенням тренувальних і змагальних
навантажень, фізичною і психологічною напругою, великими
витратами часу.
Виклад основного матеріалу.
Людина
може
володіти
ідеальними
фізичними
здібностями, статурою, властивостями нервової системи,
вольовими якостями, але без достатньої мотивації вона не буде
займатися спортом. Для початку варто дізнатися, що ж таке
мотивація?
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Мотивація – це конкретна причина діяльності людини,
спрямована на досягнення певної мети; це прагнення до
вдосконалення, до підкорення нових і нових висот. Отже,
мотивація – це усвідомлена причина активності людини, в
основі якої лежить потреба, яка потребує реалізації. Часто вона
проявляється в тому, що ж людині насправді бракує. Ця потреба
і є першопричиною активності людини. Потреби, що лежать в
основі мотивації, часто можуть бути різними, залежно від
інтересів людини: стати сильним, мужнім; отримати певні
навички (з того чи іншого виду спорту); підвищити свій
соціальний статус та інші.
Спорт вищих досягнень неможливий без гострої
змагальної боротьби. Тренування і змагання вимагають від
спортсменів величезної напруги всіх своїх фізичних і психічних
сил. Для того, щоб тривалий час тренуватися на межі своїх
можливостей, спортсмену необхідна велика мотивація.
Мотивація є ключовим фактором досягнення високих
результатів у спорті. Виявлення і використання значущих
мотиваційних чинників є важливим і актуальним аспектом
професійної підготовки спортсменів.
Формування мотивів пов’язане з дією зовнішніх і
внутрішніх факторів. Особливу роль грають переконання. Вони
характеризують світогляд студента, додають його вчинкам
значущість і спрямованість. Особисті переконання пов’язані з
соціальними спонукачами активності людини. На етапі
поглибленого удосконалення мотивацію і мету занять
визначають особистісні якості та ціннісні орієнтири, що
сформувалися протягом багаторічних занять спортом. Тому
зрозуміло, що в спортивних досягненнях мотивація грає певну
роль, оскільки вона диктує ступінь прояву можливостей
спортсмена. Саме у зв’язку з цим стає зрозумілим, що між
мотивацією і успіхом у спортивній діяльності виявляється
принцип зворотного зв’язку2.Досить часто нас переслідує фраза:
2

Жула Л. В. Формування мотивації студентів на етапі поглибленої
спеціалізації [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Жула. – 2011. –
Режим доступу до ресурсу:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/2012_98_2/Zhula.pdf.
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«Із завтрашнього дня починаю бігати!». І прокинувшись вранці
гарненько потягуємося, перевертаємось на інший бік –
додивлятись сни. Змусити себе піднятись і почати тренування
вкрай важко. Це ж справжнісінька лінь! Необхідною умовою
формування інтересу до занять фізичною культурою є надання
студентам можливості показати свої здібності. Чим активніші
методи навчання, тим легше зацікавити студентів. Цікавою для
них є та робота, котра вимагає постійного напруження. Отож,
що ж допоможе подолати лінь та які поради, щоб почати
займатися спортом найефективніші:
Найперше: потрібно визначитися з цілями. Правильно
поставлена мета – запорука успіху в будь-якій справі. У даному
випадку їх безліч: гарна фігура, м’язова маса, схуднення,
життєвий тонус, здоровий вигляд та ще багато інших.
Намагатися вибрати таку мотивацію, яка не схильна до
«інфляції». Припустимо, молода людина вирішила тренуватися
з друзями. Але коли друзям буде ніколи, або ж з’являться інші
плани – вона також втратить інтерес до занять спортом. Тому
потрібно намагатися не бути залежним від зовнішніх обставин
та тренуватися лише заради свого здоров’я та життєвого тонусу.
Силу волі тренує спорт. В процесі фізичного
навантаження виробляється стійкий імунітет до ліні та
загартовується характер. Адже тренування – це необхідність
постійно долати себе та здійснювати щоденні подвиги. Проте з
часом, студент усвідомлює, що не бажання керують ним, а,
навпаки – він бажаннями.
Стрес та депресії – час боротися. Ні для кого не секрет, що
в здоровому тілі завжди повинен панувати здоровий дух. Адже
стан душі і здоров’я – складові одного цілого. Тому, якщо
людину переслідують постійні стреси та депресії, а вона
намагається повернути собі любов до життя та оптимізм, варто
розпочати з тренувань. Фізичний розвиток людини – це
керований процес. За допомогою спеціально організованих
спортивних заходів та занять фізичними вправами,
раціонального харчування, режиму праці та відпочинку, інших
факторів, можна, значною мірою, змінювати показники рухової
активності (силу, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність
тощо), будову тіла, фізичну функціональну підготовленість,
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цілеспрямовано удосконалювати регуляторні функції нервової
системи, збільшувати структурні параметри і покращувати
функціональні можливості всіх систем і органів людського
організму, особливо дихальної і серцево-судинної. Показником
фізичного розвитку людини вважають тілобудову та розвиток її
рухових якостей.
Віра в себе та у свої сили. Головна перешкода на шляху до
успіху – сумніви в своїх можливостях. В жодному разі не варто
порівнювати свої досягнення та досягнення друзів, колег. Віра в
особисту перемогу – найкраща мотивація до тренувань.
Знайти однодумців. Для кращої мотивації до тренувань
варто знайти спортсменів із схожими цілями. Головне, вибирати
досвідченого
партнера,
який
стане
в
майбутньому
наставником.Якщо у оточенні такої людини немає, то можливо
познайомитися з нею в спортзалі або на спеціалізованих
форумах. Спортсмени з радістю діляться особистим досвідом і
дають цінні поради, як не кинути тренування.
Тренування під музику. Якщо заняття будуть проходити
під музику, то молодому спортсменові буде веселіше і
бадьоріше тренуватися.
Щоб подолати свої проблеми та зрозуміти, як знайти
мотивацію до спорту, необхідно:
поступово перейти на правильне харчування, знизивши
кількість простих вуглеводів і жирної їжі в раціоні і збільшивши
спожиту кількість води до 1,5-2,5 літрів на день;
вибудувати режим дня так, щоб лягати і вставати
приблизно в один і той же час;
спати не менше шести і не більше дев’яти годин в день,
при цьому лягати не пізніше півночі;
намагатися вдаватись до різних видів активності і
присвячувати час не тільки роботі, домашнім справам і
тренуванням, але і саморозвитку, спілкуванню та відпочинку.
Існують різні способи мотивувати молодь до занять
фізичними вправами: демонстрація позитивних впливів від
фізичних навантажень; інтерес до нової справи; цікаві форми
проведення секційних занять; можливість самоствердитись в
оточенні та у змаганні з іншими; можливість мати красиве тіло;
бути здоровим і зовнішньо привабливим; для розвитку
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кар’єрних можливостей; наслідування кумира; можливість
проведення спільно з друзям ицікавого і корисного дозвілля
тощо. Залучаючи молодь до занять і підтримуючи інтерес до
них протягом тривалого часу, фахівець має постійно
спостерігати за поведінкою і, залежно від цього,
використовувати необхідні мотиваційно-психологічні чинники3.
Одним з ключових аспектів на шляху до здорового та
сильного тіла є сприйняття невдач та поразок. Зрозуміло, що на
початку будь-яких занять ніхто не застрахований від помилок.
Тому досить важливо є вміти «переступити» через них та
впевнено йти далі, оскільки невдачі – це цілком нормальне
явище, що трапляється зі всіма. Досить часто адекватне
сприйняття поразок – це крок вперед, це можливість загартувати
характер, що дає досвід і нові сили іти далі. Важливим є те, що
потрібно ставити перед собою реальні цілі, тобто не варто
тренуватися по шість годин п’ять разів в тиждень. Не потрібно
перевантажувати організм, оскільки наслідком цього буде втома
і зникне задоволення від заняття тим чи іншим видом спорту.
Часом буває так, що вільний графік не збігається із
графіком тренажерних залів або тих чи інших бажаних секцій.
Це не привід відміняти тренування. У сучасному столітті можна
знайти альтернативу. Як приклад – домашні тренажери, їх вибір
широкий: бігова доріжка, еліптичний тренажер та інші. Це
ідеальне вирішення проблеми для тих, хто будь-що прагне
вдосконалюватися фізично.
Також спорт – чудовий вихід відірватися від телевізора,
комп’ютера, їжі. Спробуйте різні види фізичного навантаження,
до поки не виберете свій, для душі і тіла. Тоді вам не буде
нудно, адже нудьга – вірний спосіб втратити мотивацію. Для
того, щоб спорт став Вашим справжнім другом, навчіться
отримувати від нього задоволення. Для цього необхідно
правильно розподіляти навантаження на ваш організм і в
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Лещенко Г. А. Формуванняпозитивноїмотиваціїшколярів до
систематичних занять фізичнимивправами: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теоріянавчання» / Г. А.
Лещенко. – КривийРіг, 2002. – 18 с.
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жодному разі не примушувати себе робити те, чого не хочеться.
Нехай тренування буде менше але якісніше.
У створенні стійкої мотивації особливу роль можуть
зіграти батьки. Для захопленості дитини спортом величезне
значення має те, яке місце виконання фізичних вправ займає в
родині, чи займаються батько й мати фізичною культурою. Для
хлопчика, мабуть, особливе значення має те, як ставиться до
фізичної культури батько. Він з радістю складе батькові
компанію в бігу, катанні на лижах, велосипеді4.
Виділяють два види мотивації: зовнішню і внутрішню.
Зовнішня мотивація–мотивація, під час якої людина керується
зовнішніми факторами у тій чи іншій ситуації. Внутрішня
мотивація – коли вона надає перевагу своїм особистим
інтересам для отримання відмінного результату. Обидва типи
мотивації мають важливе значення і можуть допомогти
покращити ваш спортивний потенціал. Цілі, які є конкретними,
реалістичними, контрольованими можуть різко збільшити
внутрішню мотивацію.
Американський психолог Б. Дж. Кретті серед мотивів, що
спонукають займатися спортом, виділяє:
- прагнення до стресу і йогоподолання;
- прагнення до досконалості;
- підвищення соціального статусу;
- потреба бути членом спортивної команди, групи;
- отримання матеріальних заохочень5.
Спортсмени, у яких домінує мотив досягнення успіху,
характеризуються низькою тривожністю, наполегливістю в
досягненні поставлених цілей, упевненістю в правильності своїх
дій, незалежністю, прагненням до суперництва, постановкою
перед собою важких завдань і умінням докладати великі вольові
зусилля для їх вирішення.
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Безверхня Г. Формування мотивації до самовдосконалення учнів
загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту / Безверхня
Галина. – Умань, 2003. – 48 с.
5
Станбулова Н.В. Психологія спортивної кар'єри: підручник для
інститутів фізичної культури /Н.В. Станбулова. – М.: 2005. – 63 с.
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Мотив досягнення успіху у спортсменів високої
кваліфікації виражений значно сильніше, ніж мотив уникнення
невдач. Це сприяє високій продуктивності і стійкості їх
діяльності. Сильно виражена потреба в досягненні успіху
породжує високу активність, наполегливість і завзятість у
досягненні поставлених цілей6.
Зокрема, у житті спортсмена надзвичайно важливу роль
відіграє тренер. Тренер – це один з потужних факторів, які
впливають на успішність, результативність діяльності
спортсменів. Підтримка в тренувальних і змагальних випадках,
оптимізм, емоційний контроль, вміння бути м’яким і жорстким
в потрібні моменти, віра в здібності студентів, у можливості
досягти великого успіху в спорті – це ті якості, які повинен мати
тренер. На якому б етапі спортивного шляху не знаходився
спортсмен, тренеру завжди необхідно ставити перед
спортсменом далекі цілі, які надалі повинні здійснюватися через
серію проміжних.
Для того, щоб сформувати у спортсмена стійку мотивацію
досягнення успіху, тренеру обов’язко воварто приділяти увагу
самоактуалізації спортсмена, його самовдосконаленню через
спорт. А також не можна залишати без уваги той факт, що, якщо
спортсмен усвідомлює те, для чого він домагається високих
результатів, отримує нагороди, яку користь він несе для себе,
рідних і країни в цілому, у нього значною мірою вже буде
сформовано бажання домагатися високих результатів7.
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Висновки та перспективи подальших досліджень.
Головне правило у спортивній діяльності – ніколи не
зупинятися, рухатися вперед впевнено. Таким чином,
спираючись на результати дослідження можна відзначити, що
формування позитивної мотивації студентів до занять фізичною
культурою і спортом залежатиме від низки чинників:
цілеспрямованої роботи кафедр фізичного виховання,
активності викладачів, тренерів, урахування індивідуальних
особливостей студентів, пошук нових підходів до організації
занять. Подальші наукові розвідки будуть пов’язані з більш
детальним вивченням рівня фізичного розвитку, фізичної
підготовленості студентів та розробки фізкультурно-оздоровчої
програми згідно інтересів студентів, спрямованої на покращення
фізичної та розумової працездатності.
Анотація
У даній статті акцентується увага в основному на те, яку
роль відіграє мотивація у житті спортсмена та як обрати вірний
шлях до спортивного піднесення й досягнення високих
результатів. Варто зазначити, що проблеми мотивації у
спортсменів є досить актуальними, а необізнаність або ж
несприйняття їх
залишають
відбиток
на прагненні
самовдосконалення та підкорення вершин Олімпу.Формування
позитивної мотивації студентської молоді до занять фізичними
вправами та спортом є пріоритетним напрямком роботи
фахівців з фізичного виховання. Тому в статті визначені
фактори, які сприятимуть формуванню мотивів і стимулів до
занять з фізичного виховання студентів.
Ключові слова: мотив, мотивація, спорт, тренування,
фізичне виховання.
Summary
This article focuses mainly on the role of motivation in the life
of a sportsman and on the choosing the right way towards sports rise
and achieving high results. It is worth mentioning that the problems
of sportsman’s motivation are quite actual nowadays but nonacquaintance with them or rejection them leaves its trace on the aspiring to self improvement and conquering the heights of Olympus.
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The formation of positive motivation of students towards physical
exercises and doing sport is the priority of specialists in physical
education. Hence this article gives factors that will contribute to the
formation of motives and incitements for physical education classes
of students.
Keywords: motive, motivation, sport, training, physical education.
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Ks. Jan Zimny

Sport jako forma wypoczynku w ujęciu Jana Pawła II
Wprowadzenie
Mówiąc o sporcie i to w ujęciu Jana Pawła II, zapewne nasuwa nam się niemal automatycznie w pamięci wiele treści, wydarzeń,
dokumentów, wypowiedzi, spotkań związanych z tym właśnie zagadnieniem. Nie sposób by w tak krótkim tekście przedstawić
wszystkie aspekty i kwestie z tym związane. Warto jednak przypomnieć, że synonimami sportu są określenia typu: wypoczynek, rekreacja, czas wolny, ale też występują inne terminy takie jak: relaks,
rozrywka, spoczynek, potocznie zabawa, laba, odetchnięcie, odprężenie, odsapnięcie. W języku bardziej archaicznym na określenie
sport spotkamy takie pojęcia jak: zajęcia wyczynowe, zajęcia zdrowotne, relaks, rozluźnienie, wytchnienie. Jak łatwo się zorientować
na określenie sport występuje wiele podobnych synonimów czy
określeń. I jeszcze jedna dość istotna kwestia, a mianowicie to, że
sport to dość istotny i codzienny element naszego życia. Stąd też i
Jan Paweł II dał nam wiele dowodów na to, że sport dla niego stanowił coś istotnego, ważnego. Zanim jednak przejdziemy do kwestii
sportu na chwilę zatrzymajmy się nad ważnym dokumentem autorstwa Papieża, który wprowadzi nas w problematykę. A jest nim List
Apostolski „Dies Domini”.
Warto w tym miejscu przywołać pewne spotkanie jakie miało
miejsce w Castel Gandolfo w dniu 20 lipca 1980 Jan Paweł II z młodzieżą. Wtedy w kilku słowach tak scharakteryzował wypoczynek:
„chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby
nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem.
Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – i
owszem - spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek
w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się
wewnętrznie”1. Z kolei pięć lat później, także w swojej letniej rezydencji, podczas spotkania z turystami i harcerzami, którzy rozpalili
1

Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, Libreria Editrice Vaticana,
Watykan 2006, s. 252-253
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ognisko, Ojciec Święty powiedział: „Za dobrych czasów liczyłem
wakacje według ilości ognisk, liczyłem wakacje według ilości nocy
przespanych pod namiotem. Jeżeli była odpowiednia ilość, to wtedy
były też dobre wakacje. (…) Ognisko jest czymś niezwykłym zawsze, gdziekolwiek zapłonie, ściąga ludzi, skupia i ludzie się czują w
jego kręgu dobrze. Często nawet nie śpiewają, tylko dumają, ale
najczęściej śpiewają: ognisko nastraja do śpiewu, śpiew jest wyrazem wspólnoty (…). Wspólnota ma swoje oparcie, swój korzeń w
miłości i stąd ognisko jest symbolem chrześcijaństwa – chociaż na
pewno tradycja jego sięga, choćby na naszych polskich ziemiach,
czasów przedchrześcijańskich”.
1. Przyroda środowiskiem rekreacji i sportu
Nieskażona przyroda stanowi cel destylacji turystycznych, zaś
turystyka służy człowiekowi wielorako: kształtuje ducha, doskonali
osobowość, regeneruje siły fizyczne. Krajobrazy bądź pewne
elementy środowiska przyrodniczego ułatwiają człowiekowi
wewnętrzną koncentrację, inspirują dzieła artystyczne i myśli, są
źródłem przeżyć emocjonalnych. Obcowanie z przyrodą pomaga w
kontemplowaniu Boga. Sprzyja temu również cisza. Nie bez
przyczyny, podczas swoich pielgrzymek Papież udawał się - w miarę
możliwości - na łono przyrody, zwykle w góry, które dla Jana Pawła
II stanowiły szczególne „miejsce spotkania z Bogiem”2.
Kroniki życia Karola Wojtyły notują niejeden przykład
aktywności sportowej, turystycznej i wypoczynkowej w górach,
lasach, nad jeziorami, wśród pól i łąk. Wyrazem zaangażowania
turystycznego były bardzo wczesne związki Karola z Polskim
Towarzystwem Tatrzańskim (1946), Polskim Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym (1951). Nic zatem dziwnego, iż wiele
organizacji turystycznych obdarowało Jana Pawła II godnością
członka honorowego: Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze i Związek Podhalan - w 1981 roku, zakopiańskie Koło
Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy - w 1983 roku,
zaś Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - w 1992 roku.
Umiłowanie przyrody wyniesione ze stron ojczystych
2

M. Ostrowski., Ku etyce górskiego turysty. XI Seminarium Sacrum i
Przyroda. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2004.
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towarzyszyło Ojcu Świętemu bez względu na szerokość
geograficzną i upływający czas; w późnych latach 90. ubiegłego
wieku podczas pobytu w Castel Gandolfo przyznał, iż codziennie
rano z okien pałacu obserwuje wschód słońca nad otoczonym
wzgórzami jeziorem Albano3.
Jan Paweł II zdawał sobie sprawę ze złożoności otaczającego
nas świata przyrody, z więzi pośrednich i bezpośrednich pomiędzy
poszczególnymi jej elementami oraz miejsca i czasu człowieka w
przyrodzie. Biorąc pod uwagę jakość i znaczenie przepowiadania
proekologicznego Jana Pawła II oraz doceniając wątki biblijne i
teologiczne w jego wypowiedziach i dokumentach, można nazwać
nauczanie Papieża ekoteologią lub ekologią teocentryczną4.
O szacunek dla stworzenia nawoływał Jan Paweł II w
Białymstoku (5 VI 1991) podczas czwartej pielgrzymki do Polski,
kiedy mówił, iż „...Woda, powietrze, ziemia, las, zwierzęta, rośliny
zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek”. Problemy
ekologiczne były dla Jana Pawła II jednymi z najważniejszych
współczesnych wyzwań ludzkości.5 Można stwierdzić, iż polski
Papież szeroko rozwinął papieską myśl ekologiczną zapoczątkowaną
przez Jana XXIII i podjętą przez Pawła VI. Pierwszy z nich
zauważył, iż upadek duchowy współczesnego człowieka prowadzi
do katastrofy społecznej i ekologicznej i zachęcał, aby zasoby
przyrody traktowano jako wspólną własność, którą należy się dzielić.
Paweł VI natomiast postulował m.in. by opanować konsumpcyjne
zapędy ludzkości i uporządkować prawo w zakresie ochrony
środowiska6. Papież Jan Paweł II nauczanie proekologiczne
3

T. Malecka., Duszpasterstwo „wakacyjne” ks. Karola Wojtyły. Bieszczady - kajaki, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody.
W.A. Wójcik (red.). Studia i Monografie AWF, 2007, 40, s. 51-62.
4
J. Brusiło., Przyroda w antropologii i teologii Jana Pawła II. [w:] XV
Seminarium Sacrum i przyroda. Przyroda geografia, turystyka w nauczaniu
Jana Pawła II. M. Ostrowski., I. Sołjan (red.). IGiGP UJ, PAT. Kraków
2007, s. 45-62.
5
T. Poller., Bóg, człowiek, natura - problematyka ekologiczna w nauczaniu
Jana Pawła II. Wyd. Instytutu Botaniki PAN i TPN. Kraków 2001, s. 226.
6
A. Sebesta., Ekoetyka w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła
– Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody. W. A. Wójcik (red.)., Studia i Monografie AWF, 2007, 40, s.125-136.

89

realizował zarówno na poziomie kognitywnym (prezentacja wartości
i ich uzasadnianie), jak też emocjonalno-wolitywnym (kształtowanie
wrażliwości). Ojciec Święty uważał, iż należy zrezygnować z
despotycznego sposobu zarządzania przyrodą i opanować
konsumpcyjne zapędy człowieka zastępując je zasadami moralnymi,
prostotą ducha oraz uporządkowaniem prawa w zakresie ochrony
środowiska7. W przemówieniu w Zamościu (12 VI 1999) zauważa:
„Nie wystarczy upatrywać przyczyn niszczenia świata jedynie w
nadmiernym uprzemysłowieniu (...). Wydaje się, że to, co
najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania
dla praw natury i zanik poczucia wartości życia (...). Jak można
skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są
działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest
istnienie człowieka?”8.
Wiele myśli ekologicznych przewijało się w nauczaniu
papieskim w latach 90. ubiegłego stulecia. Często wypowiadane były
w otoczeniu krajobrazu górskiego, tak jak na przykład podczas
modlitwy w Lorenzago di Cadore w Dolomitach (14 VII 1996),
kiedy Jan Paweł II mówił, iż: „Stając wobec majestatu gór, czujemy
potrzebę traktowania natury z większym szacunkiem. Zarazem ta
głębsza świadomość wartości wszechświata skłania nas do refleksji
nad niegodziwością licznych form profanacji środowiska, której
przyczyną jest często karygodna lekkomyślność. Współczesny
człowiek, gdy ulega fascynacji fałszywymi mitami, traci z oczu
bogactwo i potencjał życia ukryty w stworzeniu - tym przedziwnym
darze Bożej opatrzności, przeznaczonym dla wszystkich ludzi”9.
Z kolei w przemówieniu w Denver (18 VIII 1993) Papież
uświadamiał młodzieży m.in. miejsce człowieka w przyrodzie oraz
odpowiedzialność za jej stan. Przypomniał im, że „Człowiek jest
częścią przyrody, równocześnie - dzięki swej rozumnej naturze może
ją przekształcać, poszerzając swoje możliwości poznania. Niestety,
to przekształcanie może przybierać formę działań nieracjonalnych,
7

Tamże.
M. Ostrowski., Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma. [w:] Mówić o
przyrodzie, seria Mówić o Bogu, t. 3, dz. cyt.
9
Góry są dziedzictwem wszystkich. Jan Paweł II o górach i turystyce,
2005, W. A. Wójcik (wybór i oprac.), „Wierchy”, 2005, 71 (110), s. 9–20.
8
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zagrażających innym istotom żywym, środowisku i samemu
człowiekowi”10. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że człowiek
wykorzystuje przyrodę i naruszając jej równowagę niszczy ją.
Podkreślał przy tym, iż kryzys ekologiczny jest ze swej istoty
kryzysem
moralnym11.
Źródłem
degradacji
środowiska
przyrodniczego jest „panoszenie się” człowieka w stworzonym
świecie. Bóg zaś wyznaczył człowiekowi dwie granice
gospodarowania środowiskiem: jedną z nich jest sam człowiek, a
drugą istoty stworzone12. W Orędziu na XXIII Światowy Dzień
Pokoju (1 I 1990) Papież piętnował nierozważne używanie osiągnięć
naukowych i technicznych i sformułował zasady ekologiczne
uwypuklając znaczenie roztropności w korzystaniu z dóbr Ziemi,
które są wspólną własnością ludzkości13. Konsumpcyjną mentalność
powinny zastąpić powściągliwość, umiar, dyscyplina oraz duch
ofiarności. W celu eliminacji nierównego podziału tych dóbr, ich
rabunkowej
eksploatacji
powinien
zostać
wprowadzony
międzynarodowy system koordynacji gospodarowaniem zasobami
Ziemi14. Jako przykład do naśladowania Ojciec Święty często
przywołuje św. Franciszka z Asyżu (ryc. 3), którego - na prośbę
członków Międzynarodowego Instytutu Badania Środowiska i
Ekologii - ogłosił patronem ekologów (29 XI 1979).
Będąc w Nowym Targu powiedział: „Tu, na tym miejscu, w
Nowym Targu, pragnę mówić o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj
szczególnie piękna i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne
jest to piękno krajobrazu - i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj
ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną latem i
zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z
przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, w
10

A. Dyduch-Falniowska., Mówić o Stwórcy i przyrodzie – przewodnik
edukacyjny. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Warszawa 2000, s. 155.
11
Z. Mirek., Góry i turystyka górska wobec wyzwać cywilizacyjnych, [w;]
„Wierchy”, 1998, 63 (101), s. 15-44; A. Sebesta, Ekoetyka, jw. s. 125-136.
12
Z.J. Ryn, J. Zdebski., Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne, [w:] Karol Wojtyła. – Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, W.A.
Wójcik (red.). Studia i Monografie AWF, 2007, 40, s. 9–22..
13
www.opoka.org.pl
14
M. Ostrowski., Ekologia, jw.
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marszu, w podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim. (...)
Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie
umiłowała te strony i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia,
ale także duchowego odpoczynku. „Od-począć” - napisał kiedyś
Norwid - to znaczy „począć na nowo”. Otóż duchowy odpoczynek
człowieka - jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska
młodych - musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie
owego „nowego stworzenia”, o którym mówi św. Paweł. Droga do
tego wiedzie poprzez Słowo Boże odczytywane i celebrowane z
wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade
wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie
i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z
Komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także
poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli
„diakonii”. Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym
wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa.
Świadek w języku biblijnym znaczy martyr.
2. Sport formą aktywnego wypoczynku
Powszechnie wiadomo, że Jan Paweł II był żywym
przykładem człowieka uprawiającego sport. Często też, przy różnych
okazjach, wypowiadał się na temat sportu i turystyki. Jak pisze Z.
Dziubiński papież „…stworzył teoretyczne zaplecze dla sportu w
sferze
ontologicznej,
epistemologicznej,
antropologicznej,
aksjologicznej, etycznej i teologicznej15. Podczas VII pielgrzymki
Ojca Świętego do ojczyzny, w dniu 6 czerwca w Elblągu Jan Paweł
II zwracając się do sportowców powiedział: „Każdy rodzaj sportu
niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba
uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi,
wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie
trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność
obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam
was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami
tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi,
uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i
15

Z. Dziubiński., Jan Paweł II o sporcie. [w:] „Kultura Fizyczna” 2002,
nr 7-8, s. 2.
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nadzieję”16. Czyż nie jest to piękne i głębokie przesłanie dla całego
wychowania fizycznego, dla wychowania poprzez sport? Dobrze, że
współczesna teoria wychowania fizycznego podąża za papieskim
nauczaniem, że szczególnie akcentuje potrzebę uwrażliwiania dzieci
i młodzieży na wartości ciała i na wartości realizowane w trakcie
ćwiczenia ciała.
To właśnie sport dostarczyć może dużo intensywnych i różnorodnych przeżyć związanych nie tylko z tzw. wartościami witalnymi
– cielesnymi (a więc zdrowiem w opozycji do choroby, siłą do słabości, odpoczynkiem do zmęczenia, sprawnością do nieporadności
ciała), ale także wieloma wartościami duchowymi, które tak mocno
Ojciec Święty podkreślał. Rodzą się one podczas pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania ryzyka, są związane z odkrywaniem swoich możliwości, z odczuwaniem piękna
natury, piękna ruchu, urody swojego ciała, z poznaniem smaku zwycięstwa i porażki.
Z wielką troską Jan Paweł II odnosił się do sportu wyczynowego, którego był wybitnym znawcą. Widział w nim z jednej strony
źródło „wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych”17 oraz
czynnik „współtworzący cywilizację i służący prawdziwej rozrywce”18, ale z drugiej strony dostrzegał też jego wielkie zagrożenia.
Podczas pamiętnego spotkania ze sportowcami całego świata z okazji międzynarodowego sympozjum na temat „Oblicze i dusza sportu
w roku wielkiego Jubileuszu” w watykańskiej Auli Pawła VI w dniu
28.10.2000 r. Papież mówił m.in.: „Sport jest z pewnością jednym z
ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości
językiem powszechnie zrozumiałym (…) Sport ujawnia bowiem nie
tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i
wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze. Oto dlaczego prawdziwy sportowiec nie powinien dopuszczać, aby kierowało nim wyłącznie obsesyjne dążenie do
doskonałości fizycznej, ani podporządkowywać się bezwzględnym
16

Por. S. Stolarczyk., Papież jakiego nie znamy. Warszawa 2005, s. 153.
Jan Paweł II., Oblicze i dusza sportu. [w:] „L’Osservatore Romano”,
nr 1(229) 2001 (Jubileusz Sportowców – 28.X 2000)
18
Tamże.
17
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prawom produkcji i konsumpcji czy też celom wyłącznie utylitarnym
i hedonistycznym. Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on
szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka
oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność,
uczciwość i szacunek do ciała – stanowiące z pewnością niezbędne
cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy
społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację. Tak pojmowany sport nie
jest celem, ale środkiem (…). Dość liczne niestety – i być może coraz bardziej widoczne – (mówił Ojciec Św. ) są oznaki kryzysu, który zagraża czasem fundamentalnym wartościom etycznym sportu.
Obok sportu, który pomaga człowiekowi, istnieje bowiem inny sport,
który mu szkodzi; obok sportu, który uszlachetnia ciało, istnieje
sport, który je poniża i zdradza; obok sportu, który służy wzniosłym
ideałom, jest też sport, który zabiega wyłącznie o zysk; obok sportu,
który jednoczy, jest też taki, który dzieli”19.
Przy innej okazji Ojciec Święty mówił: „… trzeba jasno określić i przezwyciężyć niebezpieczeństwa zagrażające współczesnemu
sportowi: od obsesyjnej żądzy zysku do komercjalizacji sportu w
niemal wszystkich aspektach, od przesadnie widowiskowego traktowania zawodów sportowych do desperackiej pogoni za profesjonalną
i techniczną perfekcją, od stosowania dopingu i innych niedozwolonych metod do użycia przemocy”20. Jakże wymowne są te słowa
dziś, gdy w wielu dyscyplinach sportu wychodzi na jaw coraz więcej
afer dopingowych, gdy w najpopularniejszym sporcie – w piłce nożnej – afery korupcyjne wstrząsnęły opinią społeczną Włoch i Polski,
gdy sport wyczynowy coraz silniej sprzęga się ze światem biznesu i
reklamy, gdy na naszych stadionach piłkarskich nierzadko bójki
kibiców górują nad grą zawodników.

19

U. J. Własiuk., Ja tam u Was byłem … – pilnujcie mi tych szlaków.
Kraków 2003, s. 156.
20
Por. S. Dziwisz., Więcej sportu, Kraków 2006, s. 68.
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3. Turystyka czyli podróże i wędrówki formą aktywnego
sportu
Ze wszystkich form kultury fizycznej Ojciec Św. najwięcej
czasu, uwagi i rozmyślań poświęcił turystyce. Jedną z form
realizacyjnych wypoczynku dla Papieża była turystyka. Ojciec
Święty był nie tylko wytrawnym turystą, ale także wielkim znawcą i
animatorem turystyki. Ta forma aktywności człowieka była nieobca
Karolowi Wojtyle, a później papieżowi Janowi Pawłowi II. Według
Papieża, turysta powinien właściwie dowartościować piękno świata
stworzonego, cieszyć się nim, ale nie powinien naruszać jego
równowagi21. Teorię realizacji współczesnej turystyki zawarł Jan
Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Turystyki (9 VI 2001). W
dokumencie tym m.in. napisał: „Podróżując, turysta odkrywa inne
miejsca i krajobrazy, nowe kolory, odmienne formy i sposoby
postrzegania i przeżywania natury. Przyzwyczajony do własnego
domu i miasta, do tych samych, co zawsze pejzaży i znajomych
głosów, oswaja wzrok z innymi obrazami, uczy się nowych słów,
podziwia różnorodność świata, którego nikt nie jest w stanie do
końca ogarnąć. Ten wysiłek sprawi bez wątpienia, że będzie on
wyżej cenił wszystko, co go otacza, i głębiej sobie uświadomi, że
należy to chronić”22.
Podróżowanie
odzwierciedla
drogę
człowieka
ku
ostatecznemu celowi. Wędrówka homo viator powinna jednak
polegać na stałej odnowie człowieka i jego doskonaleniu. Rok
później, w kolejnym Orędziu na Światowy Dzień Turystyki (24 VI
2002) Jan Paweł II zauważył m.in., iż chęć podróżowania wynika z
ciekawości świata: „Wśród niezliczonej liczby turystów, którzy
każdego roku „wyruszają w świat”, wielu wyraźnie stawia sobie za
cel podróży poznawanie natury i eksploruje ją aż po najbardziej
ukryte zakątki. Inteligentna turystyka pozwala dowartościować
piękno świata stworzonego. Dzięki niej człowiek podchodzi do niego
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z szacunkiem, cieszy się nim i nie narusza jego równowagi”23.
Można stwierdzić, iż czas wolny i turystyka posiadały dla
Papieża znaczenie duchowe i moralne - wręcz religijne. Jan Paweł II
uważał, iż turystyka pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka,
kształtując jego osobowość. Odzwierciedlając bowiem ludzką drogę,
staje się miejscem formacji człowieka, zbliża do siebie ludzi i kieruje
ku Bogu. Papież uważał, iż: „Kto chce naprawdę odnaleźć samego
siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej
pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji”. W
modlitwie niedzielnej w Lorenzago di Cadore (23 VIII 1992)
stwierdził: „Na łonie natury, z dala od codziennych trosk, duch
łatwiej otwiera się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nadaje
sens i wartość ziemskim przedsięwzięciom i planom”24. Do kontaktu
człowieka z przyrodą dochodzi najczęściej podczas wakacji, stąd jest
to okres o szczególnym znaczeniu. Wspomniał o tym Papież w
Lorenzago di Cadore (23 VIII 1992): „Wakacje są ponadto dobrą
okazją do bycia razem z innymi oraz wzmocnienia komunii i
dialogu, dzięki którym stosunki międzyludzkie, a w szczególności
życie rodzinne, nabierają pogody i serdeczności” oraz będąc w
Nowym Targu (8 VI 1979): „Prawdziwy wakacyjny wypoczynek
polega na tym, że uwalniając od zwykłych codziennych
obowiązków, pozwala na nowo odkryć wartości, które zazwyczaj
zaniedbujemy, takie jak kontakt z naturą, radość”25.
W Orędziu na Światowy Dzień Turystyki, wygłoszonym w
Castel Gandolfo (29 VII 2000) Papież zwrócił uwagę na znaczenie
duchowe podróży: „Wakacje i podróże mogą zatem być
sposobnością do uzupełnienia braków w człowieczeństwie i
duchowości. Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze
sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w
stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i
opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej
refleksji i wsłuchiwania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z
innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między
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ludźmi i narodami”26. Choć w każdej wyprawie turystycznej
Papieżowi towarzyszyła modlitwa i medytacja, Ojciec Święty
podkreślał znaczenie wysiłku i doskonalenia kondycji fizycznej jako
nieodzownych elementów integralnego rozwoju człowieka. Uważał
wręcz, że uprawianie turystyki jest czynnikiem rozwoju duchowej i
materialnej kultury, jest także miejscem formacji człowieka. Dbałość
o fizyczne zdrowie i prężność ciała poprzez turystykę łączy się ściśle
z troską o zdrowie moralne Przebywając w Polsce w 1979 roku (8
VI) stwierdził: „Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnę mówić
o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w
krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu - i
dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron (...)
Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z
przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym”27.
Przywołując postać turysty bł. Piotra Jerzego Frasattiego –
patrona studentów i ludzi gór – papież mówił o swoistej ascezie
turystyki. Przebywanie człowieka wśród piękna i spokoju gór sprzyja
zagłębianiu się we własne wnętrze. Turystyka jako forma drogi
wyprowadza człowieka „na zewnątrz” dnia powszedniego. Papież
mówił, że dzięki temu odejściu od codziennych zajęć i milczeniu,
człowiek ma okazję odkrywać najgłębsze korzenie swej egzystencji
oraz w pełniejszy sposób poznawać samego siebie: spojrzeć innymi
oczyma na własne życie i życie innych. Tu odkrywa on
kontemplatywny wymiar swojego życia.
Wszystkie jego rozważania o aktywnym wypoczynku na łonie
natury, o wędrowaniu (pieszo, rowerem, na nartach czy na kajaku), o
biwakowaniu, o obcowaniu z przyrodą, o wspólnocie przeżyć są
niewyczerpaną skarbnicą wiedzy i wielkim przesłaniem nie tylko dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, ale i dla teoretyków
pedagogiki czasu wolnego, rekreacji i turystyki. Konfrontacja z
trudnościami przyrody wymaga przygotowania fizycznego, a
wędrowanie rozwija cielesną sprawność.

26
27
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4. Czy pielgrzymowanie do forma sportu w duchu
modlitwy?
Szczególną rolę w zakresie turystyki odgrywają pielgrzymki
będące specyficzną formą wypoczynku. Pielgrzymka dla jednych to
wędrowanie do celu, inni widzą cel w drodze, jedni niosą ze sobą
motywacje religijne inni próbują odnaleźć i uporządkować swoje
myśli. Takie są odczucia wielu pątników, każdy pielgrzymujący ma
swój cel. Podczas długiej monotonnej drogi jest wiele czasu i sposobności, aby pomyśleć, zastanowić się. Pielgrzymowanie stanowi
jedną z wielu form ludzkiej ruchliwości. Jako takie posiada ono liczne wspólne cechy z wędrówkami o charakterze turystycznym. Okazuje Jak wykażemy za chwilę, iż nie jest jedynym przejawem pobożności, w którego zakres wpisuje się ruch.
Kościelne dokumenty nie zajmują się definiowaniem pielgrzymki w naukowych kategoriach. Ograniczają się do jej opisu jako
religijnego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem pastoralnych
walorów. Przyjmują ją jako fakt zadomowiony w Kościele i uznają
jako jedną z powszechnych form pobożności. Jan Paweł II mówi o
niej jako znaku, który odzwierciedla ludzką kondycję „homo viator”
oraz symbolu „wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela”, która posiada ważkie ascetyczne znaczenie (IM 7). Dokument
Episkopatu Włoch umieszcza pielgrzymkę wśród rozmaitych form
wędrowania.
Zdaniem Ojca Świętego pielgrzymowanie przypomina drogę
ludzkiej egzystencji i przypomina poszukiwanie Boga. Celem jest
dojście do Boga28. Warto zauważyć, iż w świetle wielu określeń
pielgrzymowanie może być zarówno zbiorową jak i indywidualną
praktyką. Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok.
145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził ponad
300 rzymskich parafii. Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II
odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię,
czy Portugalię. Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II
wynosi ok. 1 mln 700 tys. km Długość ta odpowiada trzykrotnej
28
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odległości między Ziemią a Księżycem, czy prawie 30-krotnemu
obiegnięciu Ziemi wokół równika. Poza Watykanem Jan Paweł II
spędził w sumie ponad dwa lata swego 25-letniego pontyfikatu.
Trzeba to jasno znaczyć, że Jan Paweł II – stał się
najsłynniejszym pielgrzymem wszechczasów. Uważny obserwator
jego pontyfikatu, włoski dziennikarz Luigi Accattoli słusznie
zauważa, że „żaden człowiek na świecie pomiędzy rokiem 1978 a
końcem stulecia nie był widziany bezpośrednio przez tylu ludzi i na
cześć żadnego człowieka nie wiwatowały na każdym kontynencie
takie tłumy, jak w wypadku Jana Pawła II”.
Godnym zauważenia jest fakt, iż wydany przez Papieską Radę
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych dokument o pielgrzymowaniu pod jedną nazwą „pielgrzymka” umieszcza wiele różnych
form ludzkiego wędrowania. Wymienia tu np. wielkie migracje ludności wywołane przez wojny, ucieczki przed głodem i klęskami,
wyjazdy turystyczne, badawcze, naukowe i handlowe, podróże w
celach kulturalnych i sportowych, wyprawy do miejsc przyrodniczych o szczególnej piękności, wreszcie nawiedziny „miejsc ducha”,
gdzie „mocniej rozbrzmiewa przesłanie transcendencji i braterstwa”.
Do tych ostatnich należą miejsca „skalane grzechem” i uświęcenie
męczeństwem (obozy koncentracyjne, Hiroszima). Tu także dodaje
nowy rodzaj „pielgrzymki ludzkiego umysłu” – wędrówki z pomocą
telekomunikacji oraz posuwania się w wirtualnej przestrzeni internetowej. Uczestników wymienianych wędrówek dokument także nazywa pielgrzymami.
Podsumowanie
Jan Paweł II poświęcił przyrodzie wiele miejsca i uwagi w
swoim nauczaniu. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w
dokumentach papieskich, przemówieniach oraz homiliach i
okazjonalnych wystąpieniach a także twórczości literackiej. Papież
włącza się w ogólnoświatową dyskusję na temat konsumpcyjnego
modelu współczesnej cywilizacji, stanu przyrody i metod
zapobieżenie jej dewastacji. U źródeł tej zaangażowanej postawy
leży osobista wiara Papieża, w której przyroda jest znakiem, przez
który Bóg także się wypowiada oraz pośrednikiem łączącym Boga i
człowieka. Rozwijając koncepcję panowania człowieka w
przyrodzie, ukazał ideał franciszkańskiego braterstwa człowieka z
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przyrodą oraz model uczestnictwa człowieka w harmonijnym
porządku Wszechświata29.
Jan Paweł II wzywał ludzkość do działań ekologicznych i
rozwoju zrównoważonego mających na celu zatrzymanie tempa
dewastacji środowiska przyrodniczego i uważając te działania za
najważniejsze współczesne wyzwania ludzkości.
Należy podkreślić, iż w przypadku pontyfikatu Jana Pawła II
znaczenie papieskiego nauczania zwyczajnego zyskało nowe formy i
wymiar: Papież pielgrzymujący po wielu zakątkach Ziemi mógł
dzięki kontaktowi bezpośredniemu oraz dzięki przekazom
medialnym (radio, TV) oddziaływać już nie na tysiące, lecz miliony
osób. Wielką wagę zyskała przy tym możliwość obserwacji osoby
Papieża, Jego zachowania gestów oraz sposobu wyrażania osobistej
wiary. Przykładem może służyć rozmodlona postać Jana Pawła II w
katedrze na Wawelu (2002), kiedy podczas około półgodzinnej
transmisji telewizyjnej nie padło ani jedno słowo, zaś obraz stał się
jedyną najważniejszą formą wyrazu. Wydaje się, iż w tamtej sytuacji
nie było wymowniejszego sposobu przekazania prawdy m.in. o tym,
iż Bóg przychodzi w ciszy. Zanurzenie rąk przez Ojca Świętego w
wodach górskiego potoku w Dolinie Jarząbczej (1983) i wykonanie
znaku krzyża wyraża cześć dla Bożego stworzenia. Możliwość
występowania różnorodnych form nauczania papieskiego
sygnalizował już Sobór Watykański II w stwierdzeniu, iż „trzeba
mianowicie ze czcią uznawać jego najwyższy urząd (...) zgodnie z
jego myślą i wolą, która ujawnia się szczególnie przez charakter
dokumentów, bądź przez częste podawanie tej nauki, bądź przez
sposób jej wyrażania”30.
Uwagi zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią niewielki
przyczynek w analizie zagadnienia miejsca i znaczenia przyrody w
nauczaniu Jana Pawła II, które stanowi niezmiernie bogate źródło
wszelakich rozważań. Choć zainteresowanie Osobą i nauką Jana
Pawła II nie maleje, można zadać pytanie, w jaki sposób i w jakich
29
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formach „spuścizna katechetyczna” polskiego Papieża może być
propagowana przez młode pokolenie i dla kolejnych pokoleń, którym
nie jest, nie dane było i nie dane będzie przeżywać „obecności
żywej” Jana Pawła II31. Wydaje się, że tych form i sposobów nie jest
mało. Biorąc pod uwagę miejsce przyrody w nauce Jana Pawła II
sporą rolę w propagowaniu nauki papieskiej mogą odgrywać
turystyczne szlaki papieskie, tablice pamiątkowe, konkursy,
ekofestiwale, imprezy turystyczne i sportowe, fundacje, organizacje i
instytucje o charakterze ekologicznym, przekazy medialne,
atrakcyjnie zredagowane strony internetowe. Przez wiele jeszcze
zapewne lat, dokumenty papieskie z okresu pontyfikatu Jana Pawła
II stanowić będą źródło analiz i naukowych dociekań. Jednak
fundamentem wszystkich będzie zapewne podstawowa prawda,
której hołdował nasz Wielki Papież - Rodak, mówiąca, iż budowanie
stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego powinno wynikać
z szacunku dla Boga jako jego twórcy.
Abstrakt
Jan Paweł II poświęcił przyrodzie wiele miejsca i uwagi w
swoim nauczaniu. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w
dokumentach papieskich, przemówieniach oraz homiliach i
okazjonalnych wystąpieniach a także twórczości literackiej. Papież
włączył się w ogólnoświatową dyskusję na temat konsumpcyjnego
modelu współczesnej cywilizacji, stanu przyrody i metod
zapobieżenie jej dewastacji. U źródeł tej zaangażowanej postawy
leżała osobista wiara Papieża, w której przyroda jest znakiem, przez
który Bóg także się wypowiada oraz pośrednikiem łączącym Boga i
człowieka. Rozwijając koncepcję panowania człowieka w
przyrodzie, ukazał ideał franciszkańskiego braterstwa człowieka z
przyrodą oraz model uczestnictwa człowieka w harmonijnym
porządku Wszechświata.
Jan Paweł II wzywał ludzkość do działań ekologicznych i
rozwoju zrównoważonego mających na celu zatrzymanie tempa
dewastacji środowiska przyrodniczego i uważając te działania za
najważniejsze współczesne wyzwania ludzkości. Należy podkreślić,
iż w przypadku pontyfikatu Jana Pawła II znaczenie papieskiego
31
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nauczania zwyczajnego zyskało nowe formy i wymiar.
Uwagi zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią niewielki
przyczynek w analizie zagadnienia miejsca i znaczenia przyrody w
nauczaniu Jana Pawła II, które stanowi niezmiernie bogate źródło
wszelakich rozważań. Biorąc pod uwagę miejsce przyrody w nauce
Jana Pawła II sporą rolę w propagowaniu nauki papieskiej mogą
odgrywać turystyczne szlaki papieskie, tablice pamiątkowe,
konkursy, ekofestiwale, imprezy turystyczne i sportowe, fundacje,
organizacje i instytucje o charakterze ekologicznym, przekazy
medialne, atrakcyjnie zredagowane strony internetowe. Przez wiele
jeszcze zapewne lat, dokumenty papieskie z okresu pontyfikatu Jana
Pawła II stanowić będą źródło analiz i naukowych dociekań. Jednak
fundamentem wszystkich będzie zapewne podstawowa prawda,
której hołdował nasz Wielki Papież - Rodak, mówiąca, iż budowanie
stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego powinno wynikać
z szacunku dla Boga jako jego twórcy.
Słowa kluczowe: sport, wypoczynek, rekreacja,
Summary
Pope John Paul II paid much attention to nature in his teaching. This is clearly reflected in his documents, speeches, homilies
and occasional speeches, and also in his literary work. Pope joined
the global debate on the consumption model of modern civilization,
the state of nature and methods of preventing its devastation. At the
root of the involved personal attitude lay the Pope’s faith, in which
nature is the sign by which God speaks and also a the nature is a
mediator connecting God and man. Developing the concept of man's
dominion in nature, Pope presented the Franciscan ideal of the brotherhood of man and nature, and a model of human participation in
the harmonious order of the universe.
Pope John Paul II called humanity to environmental activities
and sustainable development in order to stop the rate of the devastation of the natural environment and taking these activities as the most
important challenges of today's humanity. It should be noted that in
the case of the pontificate of John Paul II's papal ordinary teaching
gained new forms and dimensions.
The observations in this paper represent a small piece in the
analysis of the place and the importance of nature in the teaching of
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John Paul II issues, which is an extremely rich source of all kinds of
considerations. Taking into account the place of nature in the study
of John Paul II a major role in promoting the Pope's teachings can
play tourist Pope trails, plaques, contests, eco-festivals, tourism and
sports events, foundations, ecological organizations and institutions,
media, attractive websites . For many years papal documents from
the period of the pontificate of John Paul II will be the source of
analysis and scientific inquiry. However, the foundation of all is
probably the basic truth that praised our great Pope - Countryman,
saying that the creation of man's relation to nature should be the result of the respect for God as the creator.
Kywords: sport, leisure, recreation,
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Wiktoria Bielecka

Rozwój kultury fizycznej oraz kultury zdrowotnej w XXI wieku
Wstęp
Postęp cywilizacyjny i zmiany społeczno-kulturowe zachodzące we współczesnym świecie znajdują swoje odbicie w stanie
zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego populacji ludzkiej.
Zmiany zachodzące we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach niosą ze sobą cały szereg nowych zagrożeń zdrowotnych. Do
najważniejszych należy upowszechnienie siedzącego trybu życia, od
wczesnych lat dzieciństwa do późnej starości. Brak regularnej aktywności ruchowej, do której człowiek został ewolucyjnie przystosowany, wraz z innymi niekorzystnymi zachowaniami zdrowotnymi,
np. nadmierną podażą pożywienia, skutkuje bardzo szybkim pogorszeniem się stanu zdrowia człowieka. Systematyczna aktywność
ruchowa odgrywa istotną rolę w zapobieganiu epidemii nadwagi i
otyłości, prewencji chorób układu krążenia, metabolicznych, a prawdopodobnie także nowotworowych. W obliczu powyższych zagrożeń
istotne jest, aby wysoki poziom kultury fizycznej i zdrowotnej stanowił nieodłączny element naszego codziennego życia, i to w każdym wieku1.
Pełna definicja zdrowia obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. I tak pojęte zdrowie ma istotny związek z aktywnością ruchową człowieka. Rozwój cywilizacji rodzi nowe potrzeby
wpisania zdrowia jako istotnej wartości w osiąganiu celów i samorealizacji jednostek i grup uczestniczących w różnych dziedzinach
kultury fizycznej: wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji i rehabilitacji.
Na zdrowie człowieka wpływa wiele czynników. Spośród nich
największą siłę oddziaływania posiadają zachowania zdrowotne.
Przypisuje się im ponad 50% wpływu na stan zdrowia. Do zachowań
zdrowotnych zalicza się: aktywność ruchową, sposób odżywiania,
palenie tytoniu, picie alkoholu, sposób radzenia sobie ze stresem.
1

A. Gaweł., Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej szkoły.
„Zdrowie – Kultura Zdrowotna - Edukacja”, 2009, t. IV, s. 103-108.
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Systematyczna aktywność ruchowa zajmuje ważne miejsce wśród
czynników o udowodnionym, korzystnym wpływie na zdrowie. Wykazano jej znaczenie w obszarach promocji zdrowia, zapobiegania
przewlekłym chorobom jak również we wspomaganiu ich leczenia.
Jest to zachowanie nie wymagające dużych nakładów finansowych,
proste w zastosowaniu i nie niosące działań ubocznych i powikłań.
Aktywność ruchowa jest jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie sposobów umocnienia bądź poprawy zdrowia. Przyjmuje
się, że udział w systematycznej aktywności ruchowej jest obowiązkiem każdego człowieka wobec własnego zdrowia2.
Współczesny obraz świata, w którym dominują choroby cywilizacyjne, takie jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba
wieńcowa, czy otyłość wyzwala potrzebę edukacji pod kątem profilaktyki zdrowotnej, nie tylko w grupie osób wysokiego ryzyka, ale
także wśród dzieci i młodzieży. Promocja zdrowia to proces wprowadzania zmian w sposobie i warunkach życia, w celu doskonalenia
i tworzenia zdrowia oraz stałej kontroli nad jego stanem, co wynika z
faktu, że większość problemów zdrowotnych jest następstwem wadliwego stylu życia. Idea promowania zdrowia stanowi rozwinięcie i
pogłębienie dorobku profilaktyki, której celem jest zapobieganie
chorobom lub zwalnianie, często nieuchronnego ich rozwoju3.
Kultura fizyczna – wyjaśnienie pojęcia
Definiowanie pojęcia ,, kultura zdrowotna” jest różnorakie. W
celu ustalenia, czym właściwie jest kultura fizyczna używa się takich
sformułowań jak:
1. Kultura fizyczna to całokształt materialnego środowiska,
kształtowanego przez człowieka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i wartościami.
2. Kultura fizyczna to system wartości, działań oraz ich efektów w dziedzinie cielesnej aktywności człowieka zależnych od zewnętrznych warunków i stymulowanych przez społeczne potrzeby.

2

A. Jegier (red.), Aktywność ruchowa w zapobieganiu chorobom układu
krążenia. Medicina Sportiva 2001, 5, suppl.2
3
Z. Jaworski., O potrzebie przedmiotu wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2003, nr 2, s. 4-7.
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3. Kultura fizyczna to zespół form aktywności ruchowej
człowieka, podejmowany świadomie i celowo dla pomnażania zdrowia, rozwoju sprawności fizycznej i pomnażania urody człowieka,
podporządkowanych wzorowi osobowości wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej.
4. Kultura fizyczna rozumiana jako synonim sport występuje
sporadycznie zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej4.
W praktyce natomiast, kultura fizyczna jest rozumiana głównie, jako wyraz dbałości o osobistą sprawność motoryczną (fizyczną,
ruchową), sprzyjającą wzmocnieniu, bądź zachowaniu zdrowia.
Cele kultury fizycznej to przede wszystkim zachowanie na
długie lata zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia. W szerszej
perspektywie można cele promowanej przez państwo (np. w szkole)
kultury fizycznej tłumaczyć ograniczeniem przyszłych wydatków
związanych ze służbą zdrowia.
Formą uczestnictwa w kulturze fizycznej poza uprawianiem
sportu jest również turystyka. Ważnym elementem uczestnictwa w
kulturze fizycznej jest także rehabilitacja, czyli podejmowanie aktywności fizycznej prowadzącej do przywrócenia poprzedniej
sprawności fizycznej (jej obniżenie najczęściej związane jest z ulegnięciem wypadkowi, wiekiem itp.)5.
Miejsce sportu w kulturze fizycznej
Do licznych form aktywności fizycznej zaliczamy kulturę fizyczną oraz sport, któremu przypisujemy znaczącą rolę w związku z
jego widowiskowością oraz oddziaływaniem na społeczeństwo. Zazwyczaj kulturę fizyczną kojarzymy ze sportem. Bardzo często te
pojęcia używane są zamiennie. Jest to duży błąd, ponieważ sport jest
jedynie formą uczestnictwa w kulturze fizycznej, a to oznacza, że
kultura fizyczna jest zjawiskiem szerszym, bardziej złożonym.
Na kulturę fizyczną składają się takie elementy jak:
4

Z. Krawczyk., Kultura fizyczna. [w ] Krawczyk Z. (red.), Encyklopedia
Kultury Polskiej XX wieku. Kultura Fizyczna i Sport. Instytut Kultury,
Warszawa 1997, 11-12.
5
S. Strzyżewski., Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej,
WSiP, Warszawa 2004
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- rekreacja fizyczna
- wychowanie fizyczne
- rehabilitacja
- sport
Między podanymi formami uczestnictwa w kulturze fizycznej
a sportem zachodzą pewne relacje, które pokrótce przedstawię.
Sport stanowi jeden z elementów uczestnictwa kultury fizycznej osób o odpowiednich zdolnościach somatyczno – motorycznych,
lubiących wyzwania, dla których celem jest zaspokojenie potrzeb
samorealizacji na drodze współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia maksymalnych rezultatów w zakresie sprawności fizycznej i ruchowej6.
Aby uprawiać sport należy wykazać się odpowiednimi predyspozycjami zdrowotnymi, dzięki którym możemy zdobyć się na
maksymalny wysiłek fizyczny, po to aby uzyskać jak najwyższy
wynik. Każdy człowiek, który podejmuje wysiłek ruchowy działa w
obszarze kultury fizycznej, natomiast którą z form uczestnictwa wybierze zależy od wielu czynników, czy ma to być walka o wynik,
dbanie o ogólną sprawność fizyczną, wyrównanie braków, czy też
wychowanie w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.
Rekreacja fizyczna a sport
W rekreacji fizycznej uczestniczą najczęściej dorośli, którzy
dążą do podtrzymania i pomnażania zdrowia, sprawności motorycznej oraz jak najlepszej kondycji ciała. Obydwie formy uczestnictwa
w kulturze fizycznej – rekreacja fizyczna i sport, opierają się na aktywności ruchowej, jednak przyświecają im inne cele. Dla sportowców na pierwszym miejscu jest wynik dający im wygraną, dla osoby
podejmującej rekreację fizyczna ważne jest aby przez aktywność
ruchową utrzymać i poprawić stan zdrowia, a więc: zwiększyć odporność organizmu na choroby, stres, nie dopuścić do nadwagi, otyłości oraz poprawić wydolność organizmu poprzez zwiększenie siły
mięśniowej7.

6

Z. Jaworski., Projekt symbiozy kultury zdrowotnej i fizycznej – geneza i
kulisy. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2009, nr 11, s. 10-15.
7
H. Grabowski., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Warszawa 2006
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Rehabilitacja a sport
Rehabilitacja ruchowa to forma uczestnictwa w kulturze fizycznej, której celem jest przywrócenie utraconych w czasie choroby
funkcji psychosomatycznych przy pomocy fizycznych środków a
zwłaszcza ruchu. Co raz częściej mówi się o sporcie niepełnosprawnych. Stanowi on środek w fizycznej, psychicznej i społecznej rehabilitacji niepełnosprawnych8.
Wychowanie fizyczne a sport
Inną formą uczestnictwa w kulturze fizycznej jest wychowanie
fizyczne, które dąży do wspomagania rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia oraz przygotowuje do podtrzymania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym. Wychowanie fizyczne
kształci i wychowuje młodych ludzi. Prowadzi do przyjęcia prawidłowej postawy wobec własnego ciała.
W związku z używaniem pojęć ,, sport szkolny” oraz ,, sport
dzieci i młodzieży” dochodzi do traktowania dzieci oraz szkoły
przedmiotowo wobec nadrzędności sportu. Założenia sportu dzieci
oraz sportu szkolnego powinny być realizowane na zajęciach pozalekcyjnych ( np. SKS). Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, doszłoby do wykluczenia czynnika maksymalizacji, a więc także dążenia do osiągnięcia określonego wyniku sportowego9.
Rekreacja fizyczna – forma rozwoju aktywności fizycznej
Wobec ciągle nowych pojawiających się wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, szczególnego znaczenia dla całego społeczeństwa
(młodzieży, dorosłych i osób starszych; w miastach i na wsi, bez
względu na wielkość aglomeracji i status społeczny) nabiera rekreacja fizyczna. Rekreacja fizyczna, jej formy, ogólna dostępność,
szeroka oferta dostosowana do różnorodnych potrzeb i możliwości
jednostkowych i społecznych może wpływać na rozwój aktywności
fizycznej współczesnego człowieka, dobrze służąc jego prozdrowot8

M. Marek– Ruka., Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
Wyd. II – uzupełnione. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2001.
9
B. Wolny, Wychowanie fizyczne jako integralny składnik wszechstronnego wychowania człowieka, W trosce o integralne wychowanie, Lublin
2003, s. 531.
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nemu stylowi życia. Rekreacja fizyczna winna znaleźć ważne miejsce w promocji zdrowia, ułatwić wybór stylu życia, z preferencjami
dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego współczesnego
człowieka.
Rekreacja fizyczna przeobraziła się w ciągu ostatniego wieku
z elitarnej formy spędzania czasu wolnego w dziedzinę aktywności
popularną, a w niektórych krajach wręcz masową. Tempo tego procesu pozostaje w ścisłym związku z poziomem cywilizacyjnego zaawansowania i zamożnością społeczeństwa. Przysposabianie młodzieży do rekreacji fizycznej staje się coraz bardziej istotne, ze
względu na rozwijającą się cywilizację, która niesie za sobą wiele
zagrożeń w postaci: degeneracji środowiska naturalnego, nadmiernej
eksploatacji systemu nerwowego człowieka, atrofii życia społecznego, ale również z wydatnego ograniczenia wysiłku fizycznego, siedzącego trybu życia, ograniczenia aktywności ruchowej, a wszystko
to sprzyja chorobom cywilizacyjnym, obniżaniu się naturalnej odporności organizmu, trudnościom w przystosowaniu się do otoczenia. Obok zdrowotnych walorów rekreacji fizycznej, które są niepodważalne, ułatwia radzenie sobie ze stresem, zapewnia ludziom
niezbędny komfort psychiczny, skutecznie przysługuje się w kształtowaniu osobowości i zapobiega patologiom, może sprzyjać tworzeniu się więzi społecznych, czynnikiem integrującym grupy oraz
przeciwdziałającym izolacji człowieka10.
Do rekreacji fizycznej – w trosce o rozwój aktywności fizycznej jednostki i grup społecznych – należy wychować. Wychowanie
do aktywnego uczestnictwa w rekreacji fizycznej powinno mieć
miejsce na wszystkich poziomach edukacji, w rodzinie, w środowisku rówieśniczym i lokalnym. Szczególną rolę edukacyjną mogą
spełniać Holistyczne traktowanie osobowości dziecka jest kluczowe.
Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Są to niepodważalne argumentach, które potwierdzają rolę aktywności fizycznej nie tylko w wychowaniu do prozdrowotnego stylu życia, ale
do bycia człowiekiem zdrowym i szczęśliwym, pożytecznym społecznie.
10

Z. Żukowska., Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, [w:] Pedagogika społeczna, t. 2, Marynowicz- Hetka E. (red.), Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2007, s. 534-552.
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Pojęcie kultury zdrowotnej
Po raz pierwszy definicja kultury zdrowotnej pojawiła się w
1971 roku, a jej twórcą był Henryk Matuszewski, według którego
kultura zdrowotna to świadome i celowe działanie na rzecz poszanowania indywidualnej i społecznej wartości zdrowia i życia. Przez
kulturę zdrowotną rozumiemy umiejętność oceny indywidualnych i
społecznych potrzeb zdrowotnych oraz stosowanie w praktyce życia
codziennego reguł higienicznych i zdrowotnych. Kultura zdrowotna
to świadome, zdyscyplinowane współdziałanie i umiejętność korzystania w interesie zdrowia z pomocy instytucji ochrony zdrowia11.
W 2006 r. pojawiła się kolejna wersja pojęcia kultury zdrowotnej, autorstwa Mirosława Kowalskiego i Anny Gaweł, według
których kultura zdrowotna jest bardzo szerokim repertuarem społecznie przekazywanych, jak również wewnątrzpokoleniowo generowanych koncepcji dotyczących zdrowia, a więc tego, jak żyć w
sposób zdrowy oraz co sądzić o bliższym i dalszym otoczeniu (świecie), zarówno w kategoriach ogólnych zdrowia, jak i w odniesieniu
do konkretnych aspektów życia odnoszących się do obszaru zdrowia12. Na podstawie tych dwóch definicji, możemy przyjąć, że kultura zdrowotna, to zachowania zgodne z potrzebami ochrony i umacniania zdrowia ludzkiego, w jego wymiarze jednostkowym i powszechnym.
Edukacja zdrowotna w szkołach
Edukacja zdrowotna jest całożyciowym procesem uczenia się
ludzi jak żyć, aby:
- zachować i doskonalić zdrowie własne i innych,
- w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności
aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej
negatywne skutki13.
11

H. Matuszewski., Organizacja ochrony zdrowia. Akademia Medyczna, Kraków 1971, s.13
12
M. Kowalski.,A. Gaweł., Zdrowie – wartość – edukacja. Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 98.
13
M. Sokołowska., Co będzie z edukacją zdrowotną?, Remedium 2006,
nr 4, s. 6-7.
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Szkoła obok rodziny jest siedliskiem, na którym spoczywa
największy ciężar i odpowiedzialność za powodzenie i efekty edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Za stwierdzeniem takim przemawiają następujące argumenty:
- każde dziecko ma prawo do edukacji zdrowotnej, podobnie
jak do nauki i pisania,
- edukacja do zdrowia wspiera realizację podstawowych zadań
szkoły, zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych,
- w szkole istnieją możliwości prowadzenia systematycznie
zaplanowanej edukacji zdrowotnej całej populacji dzieci i młodzieży
oraz co najmniej części rodziców,
- edukacja zdrowotna w szkole stanowi ważny element polityki zdrowotnej państwa14.
W Polsce szkolna edukacja zdrowotna, to nadal temat, któremu
nie poświęca się odpowiedniej uwagi. W środowisku szkolnym trwa od
dawna dyskusja, czy edukacja zdrowotna ma być odrębnym przedmiotem, czy jej treści powinny być zintegrowane z różnymi przedmiotami.
WHO uważa, iż w szkolnej edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na
rozwijanie umiejętności życiowych, należy dążyć do wprowadzenia
odrębnego lub wiodącego przedmiotu z włączeniem treści dotyczących
zdrowia do wszystkich lub wielu przedmiotów15.
Prawidłowe żywienie – jeden z głównych elementów kultury zdrowotnej
Problematyka zdrowego żywienia jest powiązana ze wszystkimi obszarami ludzkiego życia. Stan zdrowia, samopoczucie, długość życia – wszystkie te bardzo istotne dla każdej jednostki obszary
zależą, między innymi, od sposobu odżywiania się. Świadomość
tego faktu jest powszechna, jednak niewielka część osób odżywia się
zdrowo. Taki stan rzeczy ma wiele przyczyn. Po pierwsze, aby móc
w praktyce realizować zasady zdrowego żywienia konieczna jest ich
14

B. Woynarowska., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
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znajomość. Po drugie przestrzeganie zasad wymaga wytrwałości, po
trzecie łączy się z wyrzeczeniami i rezygnacją z często bardzo lubianych, niekoniecznie zdrowych potraw.
Zły sposób odżywiania może być przyczyną wielu zaburzeń w
funkcjonowaniu organizmu a w konsekwencji również chorób. Błędy
żywieniowe stanowią obecnie jeden z ważniejszych czynników ryzyka w zapadalności na choroby cywilizacyjne, do których zalicza
się: otyłość, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze krwi, nowotwory, cukrzycę, próchnicę zębów i osteoporozę16.
Proces odżywiania się ma na celu zapewnienie człowiekowi
substancji niezbędnych do życia – takich, które stanowią budulec dla
jego organizmu, oraz takich, które są wykorzystywane do wytwarzania energii. Substancje te nazywane są składnikami pokarmowymi.
Bilansowanie posiłków powinno odbywać się w taki sposób, aby
oprócz niezbędnej dla organizmu energii (prawidłowo zaplanowana
dzienna racja pokarmowa powinna dostarczać człowiekowi12% 14% energii z białka, 55% - 60% z węglowodanów, 25% - 30% z
tłuszczy) nasz układ otrzymywał wszystkie potrzebne makro-, mikroelementy i witaminy
Określenie zasad zdrowego odżywiania w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudne, ponieważ nawet wśród specjalistów zdania na temat wielu produktów i ich przydatności dla organizmu
człowieka (np. masło/margaryna) są podzielone. Jednak pomimo
występowania różnego rodzaju wątpliwości i kontrowersji można
uznać, że podstawowe zasady zdrowego żywienia to: spożywanie od
3 do 5 posiłków dziennie, unikanie przekąsek między posiłkami,
bilansowanie posiłków zgodnie z piramidą żywienia, spożywanie
odpowiedniej ilości wody, ograniczenie tłuszczy zwierzęcych, dbanie o odpowiednią ilość produktów dostarczających błonnik, ograniczenie spożywania czerwonego mięsa, unikanie zbędnych kalorii,
jedzenie bez pośpiechu, stosowanie diet pokarmowych tylko po konsultacji z lekarzem17.
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Streszczenie
Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integrujący składnik
zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia
zdrowia, jego utrzymanie i pomnażanie, a u dzieci prawidłowy rozwój. Jej niedostatek – jest przyczyną wielu zaburzeń i zwiększonego
ryzyka chorób. Systematyczna aktywność ruchowa odgrywa istotną
rolę w zapobieganiu epidemii nadwagi i otyłości, prewencji chorób
układu krążenia, metabolicznych, a prawdopodobnie także nowotworowych. W związku z ryzykiem powstania przytoczonych zagrożeń
istotne jest, aby wysoki poziom kultury fizycznej i zdrowotnej stanowił nieodłączny element naszego codziennego życia, i to w każdym wieku. Kultura fizyczna definiowana jest, jako ogół zachowań
przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Natomiast na kulturę zdrowotną, składa się system wartości przywiązanych do zdrowia fizycznego i psychicznego, obiektywnego i subiektywnego, jednostkowego
i publicznego. Kultura ta przejawia się w świadomym regulowaniu
relacji człowiek-środowisko oraz w trybie życia.
Abstract
Development of physical culture and health culture in the
twenty-first century.
Physical activity is a key component and integrating healthy
lifestyle. Without it, it is impossible any health strategy, its maintenance and multiplication, and at the proper development of children.
Its deficiency - causes many disturbances and increased risk of diseases. Regular physical activity plays an important role in the prevention of overweight and obesity epidemic, prevention of cardiovascular diseases, metabolic, and possibly cancer. In connection
with the danger of the listed threats, it is essential that a high level of
physical culture and health constituted an integral part of our everyday life, and at all ages. Physical culture is defined as generally accepted behavior by running in the environment, social rules and
standards of conduct and measures to care for human health, to improve his posture, proper psychophysical development and the results of these behaviors. In contrast, the culture of health, consists of
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a system of values attached to physical and mental health, objective
and subjective, the individual and the public. This culture is manifested in the conscious regulation of relations man-environment and
mode of life.
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Janusz Pikulski

Sport okiem zawodnika i działacza sportowego
Moja fascynacja sportem sięga korzeniami lat wojny. Jako kilkunastoletni chłopak kopałem pierwszą w życiu piłkę, tzw. „szmaciankę” (zrobioną ze starych ubitych szmat). Ile było wtedy radości,
zapału i chęci posiadania własnej, prawdziwej piłki, którą można by
rozegrać prawdziwy mecz.
Marzenia spełniły się po wojnie, kiedy rozpocząłem grę w
drużynie piłkarskiej juniorów. Drużynę piłki nożnej prowadził wówczas instruktor Karol Siekierski a w maju 1949 roku po raz pierwszy
w historii istnienia sekcji został zatrudniony trener I klasy Stanisław
Malczyk, wielokrotny reprezentant Polski w tej dyscyplinie. Prowadził on pierwszą i drugą drużynę oraz trampkarzy. Występy w drużynie juniorów były dla mnie przykre w skutkach. Podczas ważnego
meczu w Jarosławiu, doznałem poważnej kontuzji – złamano mi
rękę. Nie zszedłem jednak z boiska, dotrwałem do końca spotkania.
Brak odpowiedniej, fachowej opieki lekarskiej sprawił, że w takim
stanie wróciłem do Stalowej Woli wraz z pozostałymi zawodnikami
(na mecze jeździło się wtedy starą ciężarówką). Dopiero rano lekarz
dr Trojanowski opatrzył mi chorą rękę. Pamiętam jak z wrażenia w
bólu aż przysiadłem. Doktor oschle zwrócił się do mnie „wstawaj
byku, ale cię urządzili”. Znałem go dobrze, dlatego wiedziałem, że ta
uwaga miała charakter żartobliwy. Z ręką w gipsie grałem jeszcze
kilka meczy. Szczególnie utkwił mi w pamięci mecz z Sanem Rozwadów, podczas którego zawodnik znowu podłożył mi nogę (miałem
uczucie, że łamie mi się druga ręka), w szoku poderwałem się i uderzyłem go w twarz. Za to przewinienie sędzia usunął mnie z boiska i
otrzymałem sześć miesięcy dyskwalifikacji. Po tej przymusowej
przerwie już nigdy nie wróciłem do czynnej gry w piłkę nożną. Startowałem nadal w innych dyscyplinach: lekkoatletyce, tenisie stołowym i siatkówce.
Początek lat 50-tych w mej karierze sportowej to udane starty i
znaczące (na owe czasy) wyniki w lekkoatletyce. Pod kierunkiem
trenera Władysława Niemca – przedwojennego reprezentanta Polski,
rekordzisty w biegu na 110m przez płotki, wielokrotnie zdobywałem
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mistrzostwo województwa w skoku w dal, wzwyż i trójskoku. Na
mistrzostwach okręgu juniorów w Jarosławiu w 1950 roku zdobyłem
I miejsce w skoku w dal i wzwyż i zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Polski Juniorów, które odbyły się w tym samym roku w Szczecinie. Razem ze mną wyjechali Janusz Korycki i Leszek Chrzanowski. Startowałem obok takich znanych później zawodników jak Janusz Sidło i Elżbieta Krzesińska.
Pamiętam moją pierwszą daleką podróż pociągiem do Szczecina. Zmęczony usadowiłem się w przedziale na górnej półce. W
nocy budzi mnie mój trener i mówi: „Janusz, jedz końską kiełbasę,
po niej będziesz miał wspaniałą skoczność”. Posłuchałem trenera, ale
duże obciążenie psychiczne i trema sprawiły, że w skoku w dal miałem tylko jeden skok udany, a dwa spalone. Uplasowałem się wówczas na pierwszej dziesiątce (na pięćdziesięciu startujących). Zmęczeni startami i udziałem w tej poważnej imprezie wracaliśmy przeładowanym pociągiem do domu. Marzyło nam się wolne miejsce w
przedziale. Kolega Leszek Chrzanowski – miotacz wpadł na pomysł
by udawać chorego. Zaczął kaszleć i prosić o wolne miejsce. Przerażeni pasażerowie zwolnili przedział, podejrzewając że Leszek prątkuje. Mogliśmy wtedy spokojnie usiąść i odpocząć.
W 1952 roku na zawodach dwóch rywalizujących miast: Rzeszów – Lublin pokonałem ówczesnego mistrza Polski juniorów w
skoku w dal Poleszczuka. Passa udanych startów trwała. W tym samym roku odniosłem największy sukces w skoku w dal, zdobywając
tak zwane korespondencyjne mistrzostwo Polski. Na rozgrywanych
jednego dnia zawodach lekkoatletycznych w różnych regionach kraju porównano uzyskane wyniki w poszczególnych konkurencjach i
oceniono pozycję zawodników.
Bólem i chorobą okupione było zdobycie I miejsca na zimowych mistrzostwach województwa w hali w skoku wzwyż i trójskoku. Konkurencje lekkoatletyczne rozgrywane były w przedwojennej
ujeżdżalni koni, która po wojnie przystosowana została do zawodów
lekkoatletycznych. Hala była nieogrzana, przenikliwe zimno szczególnie dawało się zawodnikom we znaki i nie było właściwie warunków do przeprowadzenia należytej rozgrzewki. Zbyt forsowne treningi, liczne starty, brak odnowy biologicznej sprawiły, że naderwałem ścięgno i groziła mi choroba zwyrodnieniowa stawów i trudno
było liczyć na dalsze sukcesy. Musiałem więc rozstać się z lekkoatle-
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tyką. Trudno było jednak zerwać ze sportem. Nadal trenowałem
siatkówkę i tenis stołowy.
Rywalizacja sportowa wciągała mnie coraz bardziej. Pamiętam, jak w 1946 roku, kiedy zacząłem grać w ping-ponga brakowało
sprzętu, piłeczek i rakietek. Posiadali je tylko przedwojenni zawodnicy jak Edward Krotla, Aleksander Klarczyński, Romuald Judecki
czy Bogusław Kwiatkowski. Pęknięte piłeczki klejono wiele razy
acetonem, by nadawały się do dalszej gry. My młodzi zawodnicy,
staraliśmy się zaradzić tym brakom. Sami robiliśmy sobie rakietki, a
zamiast celuloidowych piłeczek używaliśmy gumowych. Piłeczka ta
była dużo cięższa lecz rozmiarem zbliżona do oryginalnej co zmusiło
mnie do trzymania rakietki tak jak obecnie trzymają ją Chińczycy.
Kiedy opanowaliśmy już podstawy gry, włączono nas do drużyny.
Takie były początki. Stale brakowało nam sprzętu, zwłaszcza na
treningach, a piłeczki przechowywał w domu kierownik sekcji.
Zapał, entuzjazm i młodość torowały drogę nie tylko do sukcesów ale i porażek. Razem z kolegami Józefem Andruszką, Ryszardem Kozerskim, Piotrem Dzikim, Jerzym Famulskim, Józefem
Gromkiem i innymi braliśmy udział w Wojewódzkiej Klasie Tenisa
Stołowego rywalizując z drużynami Kolejarza Przemyśl, Spójni Rzeszów, Unii Sanok, Stali Mielec i Unii Jasło. Udało mi się wówczas
wygrać z ówczesnym Mistrzem Polski Juniorów – Sztajnem, w meczu towarzyskim z AZS Lublin. Reprezentowaliśmy również nasze
województwo w zawodach międzywojewódzkich. Nasz pingpongowy zespół był wyjątkowo zgraną paczką. Żyliśmy nie tylko sportem
wyczynowym. Kwitło również życie towarzyskie, które początkowo
skupiało się w świetlicy hotelu robotniczego przy ul. 1-go Maja
(obecnie stołówka MO), a później w baraku przy nowo wybudowanym stadionie. Po treningach, w szatniach grywaliśmy w „oczko” na
pieniądze, czasami do późnych godzin. Kiedyś po takiej wieczornej
rozgrywce, spieszyłem się do domu i przechodząc przez płot rozdarłem nowe spodnie. Była to pierwsza wielka strata okupiona sportowym hazardem.
W latach 50-tych modne były również imprezy o charakterze
masowym jak Marsze Jesienne, biegi przełajowe, amatorskie wyścigi
kolarskie organizowane z okazji różnego rodzaju rocznic. Były to
wyczerpujące zmagania. Wśród maszerujących widać było miejscową młodzież i zawodników klubu ze wszystkich sekcji.
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Interesującą formą propagandy sportu były organizowane
przez klub zawody na zdobycie odznaki „sprawny dla pracy i obrony
– SPO”. W ramach „łączności ze wsią” drużyny sportowe (piłkarze,
siatkarze i lekkoatleci) wyjeżdżały do okolicznych wiosek (Bieliny,
Kamień, Zbydniów, Skowierzyn i inne) rozgrywając zawody towarzyskie z miejscowymi LSZ-ami. Lekkoatleci startowali pokazowo w
trójboju (skok, bieg, rzut) popularyzując LA w środowisku wiejskim.
W imprezach masowych KS „Stal” był jednym z przodujących
wówczas klubów w naszym województwie. Ta szlachetna rywalizacja sportowa przyczyniła się do jeszcze większego umasowienia
sportu. Wspomnę tu o Marszu Jesiennym na 10 km w roku 1951.
Startowało w nim 167 zawodników. Trasa biegła ze stadionu „Stali”
w kierunku Niska i z powrotem. Dzisiaj z perspektywy czasu sądzę,
że udział w takim długodystansowym marszu był szaleństwem.
Przecież większość spośród startujących to byli amatorzy, ochotnicy
nieprzygotowani do pokonywania takiej odległości, do umiejętności
rozłożenia sił. Wtedy jednak wystarczyły chęci, ambicje i możliwość
sprawdzenia samego siebie. Wysiłek był ogromny. Tuż po przekroczeniu linii mety zemdlałem, a jako pierwszy podniósł mnie ojciec.
Nagrodą za I miejsce była książka „Pele zwycięzca” – Nexo.
Wspominam także mój udział w amatorskim wyścigu kolarskim na trasie Stalowa Wola – Nisko – Stalowa Wola. Goniłem wtedy na rowerze pożyczonym od kolegi, bo do mojego nie miałem
opon. Wiedziałem, że stawką była nowa para opon i dętek, i dlatego
postawiłem wszystko na jedną kartę, żeby wygrać. Udało się, dzięki
temu zwycięstwu mogłem skompletować swój własny rower.
Dyscypliną, która przyniosła mi wiele osobistej satysfakcji i
której pozostałem najdłużej wierny była siatkówka. U progu 1950
roku my młodzi siatkarze w składzie: Karol Nycz, Aleksander Koziar, Janusz Pikulski, Teodor Szechiński zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy w województwie. Ze względu na brak odpowiednich sal
grywaliśmy w siatkówkę tylko w sezonie letnim, na boisku przy
stadionie. Była to siatkówka z pewnością mnie widowiskowa niż
dzisiaj , inne były przepisy gry, ale sympatyków mieliśmy wielu.
Boisko do gry otoczone było przez kibiców (siedzących na prostych,
drewnianych ławeczkach), którzy po meczu zawsze żywo dyskutowali na temat ciekawszych zagrywek.
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Utworzony w 1953 roku zespół siatkówki żeńskiej był jedną z
czołowych drużyn w województwie, która w krótkim czasie awansowała. Panie tworzyły zespół zdyscyplinowany, solidny i ambitny, co mogę
stwierdzić autorytatywnie, ponieważ byłem ich trenerem. Wśród mistrzyń A klasy indywidualnością była Genowefa Brzozowska skoczna,
dynamiczna zawodniczka. W 1952 roku znacznie ożywiła się działalność sekcji siatkówki męskiej. We wrześniu drużynę zasilili siatkarze
Henryk Ruciński i Czesław Skowroński. Podbudowana drużyna siatkarzy z zapałem przygotowywała się do rozgrywek o mistrzostwo województwa. Treningi odbywały się w tym czasie tylko dwa razy w tygodniu po godzinach pracy. Zbyt krótki okres przygotowań jak i mała
częstotliwość treningu nie pozwoliły na osiągnięcie dobrej formy. W
czasie rozgrywek ujawniły się braki kondycyjne, techniczne i taktyczne.
Drużyna „Stali” po kolejnych przegranych meczach zajęła ostatnie
miejsce w grupie i nie zakwalifikowała się do finału rozgrywek o tytuł
mistrza województwa. Następne lata to wytężona praca obu zespołów
siatkówki i znaczące zwycięstwa. Panie zdobyły mistrzostwo klasy A,
oba zespoły awansowały do ligi międzywojewódzkiej, na której występowali przez kilka sezonów z różnym powodzeniem. „Mistrzowskie
małżeństwo” trwało kilka lat, sukcesy i porażki przeżywały wspólnie
oba zespoły. Zawiązywały się mocne nici przyjaźni i koleżeństwa, a
często trwałe związki. Trudy treningów i meczy nie odbierały chęci do
gry i częstych wyjazdów. Na starych fotografiach widać uradowane
młode twarze zawodniczek i zawodników w zwykłych podkoszulkach,
szortach i tenisówkach. Któż myślał tak jak dziś o firmowych strojach
czy dresach. Liczyły się umiejętności, skuteczność i zapał od gry.
Sukcesy stalowowolskiego sportu tamtych lat zawdzięczać należy dużemu zaangażowaniu działaczy, pracujących społecznie, bezinteresownie na rzecz rozwoju poszczególnych dyscyplin. Zebrania
Zarządu Klubu trwały do późnych godzin nocnych. Dyskusje toczyły
się wokół zakupu sprzętu – ciągle brakowało pieniędzy, często na
udział w szeregu imprez sportowych.
Wartym odnotowania jest przypadek, że gdy kasa klubu była
pusta V-ce Prezes Bronisław Żurawski sprzedał swojego konia, by
pożyczyć pieniądze dla klubu na bieżącą działalność sportową. Pożyczek takich udzielał również Prezes Klubu inż. Władysław Niemczycki. Niejednokrotnie w tych trudnych sytuacjach z pomocą przychodziło nam kierownictwo Huty kupując sprzęt sportowy ze swoich
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funduszy. Pamiętam jak przyniosłem z magazynu Huty worek z
trampkami. W tym czasie była kontrola z jednostki nadrzędnej. Napisali w protokole pokontrolnym, że w Dziale Organizacji zajmują
się między innymi wydawaniem… trampek.
W latach 40-tych i 50-tych w czynie społecznym wybudowano
wiele obiektów sportowych: bieżnię, krytą trybunę, ogrodzenia.
Trudno opisać zapał, energię i czas jaki poświęcali działacze i sympatycy sportu przy budowie tych obiektów. Przy ich budowie wyróżnili się: Bolesław Biechoński, Edward Madej, Bolesław Dróżdż,
Tadeusz Manowski, Władysław Karp, Jerzy Kozioł, Zbigniew Popielański, Stanisław Majewski, Maksymilian Zieliński, Zenon Dłużniak
i wielu, wielu innych. Hutnicze miasto żyło wówczas osiągnięciami i
porażkami reprezentantów swojego Koła Sportowego „Stal” (była to
pierwotna nazwa Klubu). Na treningi i zawody masowo chodzili
mieszkańcy miasta, gdyż była to jedyna forma rozrywki po nauce w
szkole i po pracy. Życie towarzyskie działaczy i sportowców skupiało się w baraku na stadionie. Tam dokonywano podsumowania i
oceny sezonu sportowego. Spotkaniom tym nadawano bardzo uroczysty charakter. Wręczano wyróżnienia (najczęściej książki) za
osiągnięcia i działalność sportową. Po części oficjalnej zawodnicy i
zawodniczki prezentowali program artystyczny.
Były to lata kiedy zarówno sportowcy, trenerzy i działacze
tworzyli jedną wielką, szanującą się rodzinę sportową. Wszyscy
razem cieszyli się ze zwycięstw i przeżywali porażki. Nikt nie mówił
o honorariach a wyróżnieniem było otrzymanie nowego sprzętu.
Dziś zabrzmi to może śmiesznie, że w ramach dożywiania każdy
zawodnik otrzymywał 1kg cukru w kostkach. Te fakty utkwiły zarówno mnie jak i moim kolegom na zawsze w pamięci. O popularności sportu stalowowolskiego i jego zawodników w środowisku hutniczym świadczą też próby literackiego ujęcia sukcesów i porażek
ulubieńców publiczności. Układano wiersze i pisano piosenki,
świadczące o gorącym zaangażowaniu kibiców, zawodników i działaczy w sprawy rozwoju kultury fizycznej.
„Co się dzieje, co za tańce
Jakiś trybling – połamańce
To Szklener na skrzydle pląsa
Podkręcając swego wąsa
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Witek wtedy się weseli
Gdy z woleja gola strzeli”
Sport to zdrowie
„Sport to zdrowie, to potęga
Czytasz w książce lub w gazecie
Ćwiczy silny niedołęga
Później pierwszy jest na mecie
Do nas wszyscy młodzi ludzie
Na zawody, na stadiony
By w sportowym pięknym trudzie
Zbierać laury i dyplomy
Każdy może dziś trenować i rekordy bić światowe
Zdrowy, silny ma budować
Nasze życie piękne nowe”

Szczególne uznanie należy się ludziom pracującym społecznie
w tych latach w sporcie, ponieważ rodził się on w bardzo trudnych
warunkach powojennych zniszczeń, kiedy to brakowało niemal
wszystkiego oprócz zapału i wielkiej żywotności ówczesnych działaczy i młodzieży. Stworzyli oni na miarę tamtych czasów prawdziwie
piękny, amatorski sport.
W 1959 roku zakończyłem czynne uprawianie sportu wyczynowego, w następnych latach amatorsko grałem w siatkówkę oraz grałem
w tenisa stołowego. W tym samym roku rozpocząłem studia wyższe
(początkowo studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie). W
latach 60-tych byłem prezesem Klubu Sportowego „Stal” (11 dyscyplin
sportowych). Po przejściu na emeryturę jako dyrektor kierowałem działalnością miejskiego klubu tenisowego. Ponadto pracowałem w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli przez 17 lat jako wykładowca i kierownik studiów podyplomowych.
Rozwój sportu w okresie powojennym następował głównie w
miastach, w których były duże zakłady przemysłowe (Mielec, Rzeszów, Stalowa Wola, Dębica, itd.). W tym okresie zakłady pracy
miały w swojej działalności sport, kulturę oraz sprawy socjalnobytowe. Zasadnicza zmiana w działalności sportowej nastąpiła po
przemianach społeczno-politycznych w latach 90-tych, kiedy gospodarka przeszła na formę gospodarki prywatnej – wolnorynkowej.
Duże zakłady pracy upadły, zostały sprywatyzowane i nie podjęły
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już tak szerokiej działalności jak poprzednio. Obecnie działalność
sportowa finansowana jest przez prywatnych sponsorów.
Nieraz snułem refleksje, czy te młode lata, które poza nauką,
pracą, poświęciłem na czynne uprawianie wielu dyscyplin sportowych były latami straconymi? Stwierdzam jednak, że nie. Były to
najprzyjemniejsze lata mego życia. Zwycięstwa dawały wiele osobistej satysfakcji, porażki zmuszały do intensyfikacji treningów, wyrabiały hart ducha, pozwalały przezwyciężyć chwilowe załamania.
Rekreacyjnie uprawiałem siatkówkę, tenisa stołowego mając satysfakcję, że z tamtych lat pozostały mi zdobyte umiejętności. Odporność psychiczna i zapał z okresu czynnego uprawiania sportu pozostały. Dzięki tym cechom charakteru mogłem przezwyciężyć wiele
niepowodzeń w swoim życiu i cieszyć się z odniesionych sukcesów.
Streszczenie
Uprawianie sportu to domena dziś wielu osób dbających o
zdrowie, kondycję, dobre samopoczucie. Nie dziwi fakt, że praktyka
czynnego sportu była przez wielu lansowana i podejmowana w zależności od technicznych i środowiskowych możliwości. Wielu sportowców z perspektywy czas z wielkim sentymentem wspomina okres
swojego życia, który nacechowany był aktywnością sportową.
Wspomnienia, relacje z tamtych lat stanowią integralny element ich
życia. A kiedy nadarza się stosowna okazja, z wielkim sentymentem
opowiadają o ich działalności sportowej, zangażowaniu w rozwój
sportu, zaplecza sportowego. Niekiedy jest to dla nich motywacja do
nawiązywania nowych kontaktów lub podtrzymywania dotychczasowych. Sa świadkami racjonalnego traktowania zdowia i życia.
Summary
The practice of sport is the domain of today many people who
care about health, fitness, well-being. Not surprisingly, that the practice
of an active sport has been promoted by many and undertaken according
to the technical and environmental opportunities. Many athletes from
the perspective of time with great fondness mentioned period of his life,
which was marked by sports activities. Memories, the relationship of
those years are an integral part of their lives. And when he happens to be
an appropriate occasion with great fondness talk about their sporting
activities, zangażowaniu in the development of sport, sport facilities.
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Sometimes it is a motivation for them to establish new contacts and
maintain existing ones. They are witnessing a rational treatment zdowia
and life.

Foto nr 1. Mecz w siatkówkę. W akcji Janusz Pikulski
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Foto nr 2. Mistrzowie sportu: (od prawej): Janusz Pikulski – skok w
dal i wzwyż, Teresa Golanka – biegi, Władysław Niemiec – bieg
przez płotki, rekordzista Polski na 110 m przez płotki – trener.

Foto nr 3. Drużyna siatkówki. Rozgrywki w lidze międzywojewódzkiej. Drugi od lewej - Janusz Pikulski
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Foto nr 4. Drużyna amatorska Huty Stalowa Wola. Pierwszy
od lewej – Janusz Pikulski – kapitan drużyny.

.
Foto nr 5. Drużyna pingpongowa Stali Stalowa Wola i Stali
Mielec. Drugi od lewej – Janusz Pikulski
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Foto nr 6. Towarzyski mecz Oldbojów w piłkę siatkową (reprezentacja drużyny Wagnera). Pierwszy od prawej - Janusz
Pikulski – kapitan drużyny amatorskiej Huty Stalowa Wola.
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Martyna Dębska

Sport to zdrowie!
Korzystne aspekty aktywności fizycznej na organizm człowieka
1. Wprowadzenie
„Sport to zdrowie!” ‒ owe powiedzenie wyraża przekonanie o
korzystnym wpływie sportu na zdrowie człowieka1. W mediach,
prozdrowotnych akcjach edukacyjnych, również publikacjach naukowych wpływa się o konieczności podejmowania systematycznej
aktywności fizycznej2 dla odpowiedniego funkcjonowania organizmu człowieka, jak również utrzymania korzystnego stanu zdrowia
fizycznego oraz psychicznego3.
W życiu każdego człowieka bardzo ważne jest zdrowie. Można nawet stwierdzić, że jest ono największym skarbem człowieka.
Wielu ludzi docenia je, jak zachoruje. Zaczyna wtedy dbać o swoje
zdrowie. Jednak należy zwracać większą uwagę na kondycję organizmu wcześniej, nawet w dzieciństwie. Celem niniejszego artykułu
jest teoretyczna analiza wpływu aktywności fizycznej na zdrowie
człowieka. Do napisania owego tekstu wykorzystano aktualne publikacje naukowe związane z omawianą tematyką.
2. Korzystne aspekty aktywności fizycznej
Zachowania zdrowotne są określane w dużej mierze przez
podłoże kulturowe oraz społeczne, które formułuje indywidualne

1

A. Leszczyńska., Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologika 2013; 45: s. 179-189.
2
W opracowaniach odnoszących się do aktywności fizycznej rozróżnia
się jej kilka obszarów: 1) zawodowe wykonywanie sportu, 2) aktywność
fizyczna uprawiana w domu i jego okolicy, 3) aktywność fizyczna powiązana z transportem, 4) rekreacyjna aktywność fizyczna, podejmowana w
czasie wolnym (Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności
fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologika 2013;
45: 179-189.). W niniejszej publikacji przez aktywność fizyczną człowieka
rozumiemy rekreację, podejmowaną głównie w czasie wolnym.
3
Ibidem, s. 179-189.
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wybory4. Specyficzne praktyki zdrowotne społeczeństwa są dość
często nie tylko skutkiem celowych działań, ale są konsekwencją z
ich zwartości z ogólnymi „sposobami na życie”5. Mianem postępowań zdrowotnych definiuje się umyślnie podjęte działanie człowieka,
które ma na celu zwiększenie bądź utrwalenie potencjału zdrowia6.
Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia uznaje realizację nakierowanych działań na zdrowie oraz wykluczenie zachowań, które zagrażają zdrowiu7.
Styl życia oraz zachowania zdrowotne to pojęcia istotne w
promocji zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia, styl
życia jest możliwością życia, która jest wypadkową osobniczych
wzorów postępowań oraz zasadami życia uzależnionymi czynnikami
społecznymi, kulturowymi, jak również ekologicznymi8. Styl życia
można uznać za istotny czynnik w procesie rozpowszechniania
zdrowia. Wykształcanie prozdrowotnego stylu życia winno znajdować uzasadnienie na dwóch głównych składnikach:
- zorganizowanie takich warunków, żeby sugerowany styl życia
mógł zostać zrealizowany przez ludzi przy jak najmniejszych kosztach,
− zachęcanie ludzi do życia w sposób korzystny dla zdrowia9.
Zdrowie jest to wartość ludzka, którą każdy człowiek chciałby
posiadać jako specyficzne dobro10. Zdrowie jest warunkiem rozwoju
człowieka i realizuje kilka istotnych funkcji zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak też jednostki11. Na podstawie Światowej
Organizacji Zdrowia „zdrowie to stan pełnej fizycznej, duchowej i

4

A. Romanowska-Tołłoczko., Styl życia studentów oceniany w
kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health 2011; 46: 89-93.
5
Ibidem, s. 89-93.
6
Ibidem, s. 89-93.
7
Ibidem, s. 89-93.
8
E. Dybińska., Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania aktywnością ruchową w opiniach uczniów wybranych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dobrostan i Zdrowie 2014; 2: s. 29-54.
9
Ibidem, s. 29-54.
10
G. Nowak-Starz., Rozwój i zagrożenia zdrowia populacji w wieku
rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej. Kielce 2008.
11
Ibidem, Kielce 2008.

130

społecznej pomyślności, a nie tylko brak choroby czy defektów fizycznych”12.
Różnokierunkowy zespół działań, który jest nacelowany na
polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa, stanowi jeden z najważniejszych założeń polityki zdrowia publicznego13. Edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia są to ważne elementy oddziaływania na ludzi w zakresie zwiększenia społecznej
świadomości zdrowotnej, która ma na celu praktyczne przedłożenia
ugruntowania zachowań sprzyjających zdrowiu 14. Z racji faktu, że
media obecnie są integralnym elementem codzienności człowieka,
wzmocnił się ich wpływ na styl życia oraz nawyki społeczne, które
oddziałujące na zdrowie15.

Ryc. 1. Mandale zdrowia. Model ekosystemu człowieka
Źródło:
ttp://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/707_zal_AP_nr_LXIII_70
8_2014_Zalacznik1.pdf – 2016.04.29
12

Ibidem, Kielce 2008.
M. Wojciechowska, M. Roda., Rola prasy w promocji zdrowia. Hygeia Public Health 2015; 50: s. 401-405.
14
G. Nowak-Starz., Rozwój i zagrożenia zdrowia populacji w wieku
rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej. Kielce 2008, Wojciechowska M.
Roda M. Rola prasy w promocji zdrowia. Hygeia Public Health 2015; 50:
401-405.
15
Ibidem, s. 401-405.
13
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Ruch jest niezastąpionym elementem działania w profilaktyce
zdrowia. Zdaniem Oczko W. „ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”16. Można uznać, że powinien
on być traktowany za zasadniczy lek XXI wieku17. Ludzie częściej
zażywają leki niż modyfikują swe nawyki Demel M. uważał, że
„świadoma i aktywna praca nad własnym ciałem jest zjawiskiem
rzadko spotykanym w wieku rozwojowym, dojrzałym i podeszłym”18.
Aktywność fizyczną można rozumieć jako „wymuszone”
czynności, powiązane z pracą fizyczną bądź różne czynności robione
świadomie i planowo z nieprzymuszonej woli19. To pewnego rodzaju
obciążenie, które wykonuje człowiek w ciągu codziennej pracy bądź
w wolnym czasie albo łącznie20. Odnosi się ona do różnej aktywności o nacechowaniu utylitarnym21. Aktywność ruchowa zalicza się do
ważnych czynników oddziałujących na stan zdrowia, jakość życia
oraz samopoczucie człowieka22.
Dziecko poprzez ruch poznaje świat zewnętrzny. W czasie 9 12 pierwszych miesięcy życia człowiek nabywa wiele nowych zdolności ruchowych, takich jak:
- raczkowanie,
- pełzanie,
16

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Oczko - 2014.04. s. 12
M. Plewa, A. Markiewicz., Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
2006; 2: s. 30–37.
18
M. Demel., Kultura fizyczna w aspekcie zdrowia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1992; 2: s. 76-79.
19
J. Drabik., Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa.
Część II. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. Gdańsk 1996.
20
A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk., Poziom aktywności fizycznej
studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego a zalecenia aktywności
fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Medycyna Sportowa 2012;
28: s. 29-137.
21
Ibidem, s.129-137.
22
G. Przysada, R. Kozicki, M. Maślanka., Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Medycyna Sportowa 2012; 28: s. 277-284.
17
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- przeskok do postawy dwunożnej,
- chód,
- bieg oraz nabywa on nowe wzorce23. Odpowiednie etapy
rozwoju fizycznego dziecka ukazują również rozwój jego mózgu24.
W okresie młodzieńczym kiedy następuje spadek poziomu
IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu) to jednocześnie nastaje
upadek „darmowego” zwiększenia siły i masy mięśniowej25. Od tego
czasu jedynie ćwiczenia fizyczne mogą zwiększać masę mięśniową,
a potem ją utrzymywać, a IGF-1 wydzielane jest lokalnie w mięśniach w trakcie ćwiczeń bądź w wyniku urazu26.
Między 25 a 30 rokiem życia zarysowuje się wyraźnie stereotyp zachowań motorycznych, dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie pogłębiać i kształtować zindywidualizowane nawyki i zachowania prosportowe i prozdrowotne oraz współczesną wiedzę na temat
wpływu aktywności fizycznej27.
W przedziale wiekowym od 45 do 50 lat w sytuacjach niewystarczającej dawki aktywności fizycznej, zaczyna się zmniejszanie
poziomu wydolności fizycznej, płynności ruchów, siły mięśniowej28.
Około 10% krążącej krwi człowiek zatraca, zmniejsza się masa jego
kości, a jego mózg starzeje się (zanika setki neuronów)29. Nieraz już
w tym wieku ujawnia się subiektywny zanik zapotrzebowania na
ruch, stronienie od wzmożonego wysiłku intelektualnego i fizycznego oraz opór przed nauką nowych ruchów30.
W powyżej 60 roku życia można zobaczyć kolejne pogorszenie koordynacji nerwowo – mięśniowej, które prowadzi do rozpadu
23

Z. Ważny., Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka. Kultura Fizyczna 2010; 12: s. 1-5.
24
S. G. Blythe., Harmonijny rozwój dziecka. Wydawnictwo Świat
Książki. Warszawa 2006.
25
Z. Ważny., Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka. Kultura Fizyczna 2010; 12: s. 1-5.
26
Ibidem, s. 1-5.
27
Ibidem, s. 1-5.
28
Ibidem, s. 1-5.
29
Ibidem, s. 1-5.
30
Z. Ważny.. Uwarunkowania i niektóre skutki aktywności ruchowej.
[w:] Zeszyty Naukowe WSE Almamer. Red. Bombera Z. Zakład Wydawniczy Druk Tur. Warszawa 2007; s. 191-204.
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wcześniej stworzonych nawyków ruchowych31. Człowiek w starszym wieku nawet po niewielkim potknięciu się, posiada problemy z
utrzymaniem równowagi, spacerując zatrzymuje się, gdy pragnie
powiedzieć coś towarzyszowi, zatrzymuje się kiedy patrzy na zegarek bądź pragnie założyć rękawiczki.
Bez systematycznej aktywności fizycznej, uniemożliwione jest
zachowanie właściwej budowy kręgów oraz krążków międzykręgowych32. Wielostopniowe likwidowanie aktywności fizycznej w życiu
codziennym, jak również błędy robione w okresie rozwoju fizycznego, mogą doprowadzać do utworzenia zespołów bólowych kręgosłupa, nawet w wieku 20 – 24 lat33. Należy zwrócić uwagę, że w społeczeństwie wielu krajów pułap wieku istnienia zaburzeń bólowych
kręgosłupa stale obniża się34.
Zmiany w obszarze zdrowia w II p . XX w. pozwoliły na popularyzację sportu powszechnego ‒ „sportu dla wszystkich” i zdrowotnie zorientowanej aktywności fizycznej35. Aktywny tryb życia
daje człowiekowi wiele korzyści dla jego zdrowia. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna jest najefektywniejszym sposobem
na uchronienie się przed wieloma schorzeniami somatycznymi. Aktywność ruchowa pomaga w rozwoju oraz funkcjonowaniu organizmu, jak również pozytywnie oddziałuje na psychikę i samopoczucie
człowieka36. Ponadto dzięki regularnie podejmowanej aktywności
ruchowej człowiek nie tylko jest szczuplejszy oraz sprawniejszy, ale
również posiada lepiej dotleniony mózg i ma lepszą koncentrację i
pamięć.
31

Z. Ważny., Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka. Kultura Fizyczna 2010; 12: s. 1-5.
32
W. Osiński., Profilaktyka bólów kręgosłupa: zaniedbany problem wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 56: s. 12-19.
33
E. Biernat., Tomaszewski W. Niedostatek aktywności fizycznej wśród
pracowników hipermarketów. Medycyna Sportowa 2012; 28: s. 107-117.
34
M. Dziewulski., Bóle krzyża u ludzi młodych. Medycyna Sportowa
2003; 19:s. 22-30.
35
A. Leszczyńska., Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologika 2013; 45:s. 179-189.
36
J. Baj-Korpak., A. Soroka., Poziom aktywności fizycznej studentów
Państwowej Szkoły Wyższej i Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Kultura Fizyczna 2010; 5: s. 16-22.
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Tab. 1. Skutki regularnie podejmowanej aktywności fizycznej
L.p.

Skutki

1.

Spadek ciśnienia tętniczego

2.

Wzmocnienie siły mięśniowej

3.

Zmniejszenie pracy serca

4.

Redukcja poczucia niepokoju

5.

Korzystne zmiany profilu lipidowego

6.

Poprawa tolerancji glukozy

7.

Wzrost sprawności układu odpornościowego

8.

Utrzymanie prawidłowej masy ciała

9.

Wzmocnienie układu kostno-stawowego

10.

Poprawa sprawności psychicznej organizmu

11.

Poprawa jakości snu

Źródło: Kałucka S, Ruszkowska J, Drygas W. Aktywność fizyczna –
wciąż niedoceniany element profilaktyki zdrowotnej. Polska Medycyna
Rodzinna 2002; 4: 367-371; Dębska M. Stan aktywności fizycznej studentów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2014; 42: 138-142.

Kolejnym korzystnym aspektem wpływu aktywności fizycznej
na zdrowie człowieka jest zwiększenie ruchomości kręgosłupa. Zakresy ruchomości odcinka lędźwiowego oraz piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa mogą być powiązane z intensywnością oraz rodzajem wykonywanej aktywności fizycznej37. Lizis P. i Lizis–
Puszczałowska E. uważają, że osoby wykonujące aktywność fizyczną cechują się zwiększonymi zakresami ruchów kręgosłupa niż ich
rówieśnicy, którzy nie uprawiają żadnego rodzaju aktywności ru-

37

E. Biernat., W. Tomaszewski., Niedostatek aktywności fizycznej wśród
pracowników hipermarketów. Medycyna Sportowa 2012; 28: s. 107-117.
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chowej38. Zdaniem Grabara M. ruchomość kręgosłupa charakteryzuje się małym stopniem dziedziczności oraz jest to zdolność kompleksowa i w porównaniu do większości analizowanych jej aspektów
można zauważyć, że łącznie z wiekiem i intensywnością wykonywanej aktywności ruchowej jej poziom zwiększa się39.
Osoby, które systematycznie ćwiczą, posiadają większe stężenie
elementarnych neuroprzekaźników syntezowanych oraz wypuszczanych przez neurony Ośrodkowego Układu Nerwowego:
- serotoniny,
- dopaminy,
- noradrenaliny40.
Ich wielkość podnosi się w czasie i tuż po treningu. Ćwiczenia
fizyczne pośrednio ułatwiają skupić uwagę, opanować się, uspokoić
się oraz dostać nagrodę, którą jest dobre samopoczucie. Wiele osób,
które przez lata uprawiają jakąś formę aktywności fizycznej, posiadają zachowania podobne do palaczy papierosów.” Pełne uzależnienie od tej formy wysiłku i czekanie na nagrodę w postaci wyższego
stężenia dopaminy, prowadzącego do zadowolenia z siebie i dobrego
samopoczucia”41.
Zakończenie
Należy skłaniać osoby mniej aktywne w swoim bliskim otoczeniu do podejmowania odpowiednich form ruchu, ponieważ jest
on niezastąpionym elementem działania w profilaktyce zdrowia oraz
nieodzownym elementem życia człowieka. Należy przy tym także

38

P. Lizis., E. Lizis–Puszczałowska., Charakterystyka zmian ruchomości
kręgosłupa chłopców uprawiających judo. Fizjoterapia 2004; 12: s. 53-54.
39
E. Biernat., W. Tomaszewski., Niedostatek aktywności fizycznej wśród
pracowników hipermarketów. Medycyna Sportowa 2012; 28: s. 107-117,
Grabara M., Gibkość kręgosłupa i częstość występowania zwiększonej
sztywności w stawach barkowych u młodzieży trenującej piłkę ręczną. Medycyna Sportowa 2008; 6: s. 305-309.
40
Z. Ważny., Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka. Kultura Fizyczna 2010; 12: s. 1-5.
41
Ibidem, s. s. 1-5.
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pamiętać złotą i niezastąpioną regułę, że „każdy ruch jest lepszy niż
bezruch”42.
Streszczenie
„Sport to zdrowie!” ‒ owe powiedzenie wyraża przekonanie o
korzystnym wpływie sportu na zdrowie człowieka43. Aktywny tryb
życia daje człowiekowi wiele korzyści dla jego zdrowia. Regularnie
podejmowana aktywność fizyczna jest najefektywniejszym sposobem na uchronienie się przed wieloma schorzeniami somatycznymi.
Aktywność ruchowa pomaga w rozwoju oraz funkcjonowaniu organizmu, jak również pozytywnie oddziałuje na psychikę i samopoczucie człowieka44. Ponadto dzięki regularnie podejmowanej aktywności
ruchowej człowiek nie tylko jest szczuplejszy oraz sprawniejszy, ale
również posiada lepiej dotleniony mózg i ma lepszą koncentrację i
pamięć. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza wpływu
aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Do napisania owego
tekstu wykorzystano aktualne publikacje naukowe związane z omawianą tematyką.
Słowa kluczowe: sport, zdrowie, aktywność fizyczna
Summary
"Sport is health" - those saying is convinced of the positive
impact of sport on health człowieka. Active lifestyle gives man many
benefits to his health. Regularly taken physical activity is the most
effective way to guard against a number of somatic diseases. Physical activity helps in the development and functioning of the body, as
well as a positive effect on the psyche and well-being. Moreover,
thanks to regular physical activity undertaken man is not only a leaner and more efficient, but also has better oxygenated brain and have
42

G. Szcześniak, G. Mardarowicz, J. Łopatyński., Aktywność fizyczna
mieszkańców Lubelszczyzny od 35 roku życia. Family Medicine & Primary
Care Review 2007; 9: s. 55-59.
43
A. Leszczyńska., Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologika 2013; 45: s. 179-189.
44
J. Baj-Korpak., A. Soroka., Poziom aktywności fizycznej studentów
Państwowej Szkoły Wyższej i Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Kultura Fizyczna 2010; 5: s. 16-22.
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better concentration and memory. The purpose of this article is a
theoretical analysis of the impact of physical activity on human
health. To write the text of this used-to-date scientific publications
related to the discussed topic.
Key words: sports, health, physical activity
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Mateusz Obrębski

Rola i wpływ sportu na funkcjonowanie osób
z niepełnosprawnością ruchową
Społeczeństwo a niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnością w licznych sytuacjach społecznych są dosyć często napiętnowane przez osoby pełnosprawne, które
postrzegają je jako jednostki które nie mogą same wykonać określonej czynności tylko trzeba im pomagać. Starsze osoby uważają natomiast, że takim ludziom potrzebna jest pomoc, gdyż to nie one
odpowiadają za to, ze nie mogą wykonać określonej rzeczy tylko tak
się dzieje z ramienia ich kalectwa. Młodzi ludzie propagują niepełnosprawność jedynie poprzez rozpowszechniane przez media wzorce. Dlaczego młodzi odrzucają przykładną spuściznę i wybierają
jedynie motłoch i kicz? Czy wszyscy młodzi zostali poddani wpływom kultury popularnej najniższych lotów? Czy nie szukają czegoś
ponad to co masowe i prymitywne? A może jest to wpisane w specyfikę ich kultury? Zanim przejdziemy do tego typu rozważań zastanówmy się czym w ogólnym znaczeniu jest i co nazywamy kulturą,
co dokładnie rozumiemy poprzez słowo „młodzież” oraz czym charakteryzuje się pokolenie. Wszystko po to abyśmy płynnie mogli
przejść do spojrzenia na niepełnosprawność tak jak byśmy patrzyli
na nią jak na obraz społeczny.
Kulturą najpełniej zajmuje się antropologia kulturowa oraz socjologia kultury – inaczej kulturologia. W rozumieniu antropologa
Edwarda Tylora kultura jest to między innymi „złożona całość, która
obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje
oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”1. Z perspektywy socjologicznej w obrębie kultury
mieszczą się zachowania ludzkie, a także wytwory materialne oraz
nadane im przez ludzi znaczenia, które w sposób bezpośredni bądź
pośredni są kształtowane przez paradygmaty kultury włączone w
1

B. Matyjas, Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce
pedagogicznej Janusza Korczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1996. s. 16-17.
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dane społeczeństwo. Najważniejszymi składnikami kultury będą
więc: zachowania, używany język, obyczaje i zwyczaje, zbiór idei,
norm moralnych i prawnych, filozofia, system produkcji czy instytucje gospodarcze i polityczne2. Wszystko to ma wpływ na kreowanie
pewnego szkieletu osoby z niepełnosprawnością.
Według Antoniny Kłoskowskiej kulturę symboliczną dzielimy
na trzy podstawowe grupy – kulturę ludową, kulturę elitarną i kulturę
popularną (popkulturę). Ostatnia z nich, która to uważana jest za
specyficzną dla młodego człowieka, związana silnie z pokoleniami Y
i Z, praktykowana jest przez „masy” dlatego wobec niej używamy
także terminu kultura masowa. Związana jest z działalnością artystyczną, ale także z rozrywkową tudzież ludyczno-rekreacyjną. Skupiona jest na egalitarną wartość sztuki. Próba charakterystyki kultury
masowej bez uwzględnienia jej krytyki nie tylko jest cięższa, ale
odbiera poniekąd intelektualne perspektywy zjawiska3.
Jerzy Wertenstein-Żuławski pisze, iż młodzież „ma wymiar
zjawiska społecznego oraz zjawiska demograficznego”4. Jako wymiar zjawiska społecznego rozumiemy młodzież posiadającą status
pokolenia, które połączone jest wspólnymi doznaniami, doświadczeniami, problemami wpływającymi na kształtowanie światopoglądu.
Jako zjawisko demograficzne możemy odnosić się do osób z kohorty
wiekowej, która obejmuje persony między 15. a 29. rokiem życia.
Rozpiętość wiekowa przypisywana młodzieży nie jest więc jednym
spójnym okresem, a długą drogą do dorosłości5.
Termin „pokolenie” jest definiowane w różnorodny sposób.
Piotr Sztompka określa je jako zachowanie zbiorowe. Składa się na
nie forma aktywności o mniejszej złożoności niż działania zbiorowe,
ruchy społeczne i działania zorganizowane. Odróżnia je od nich kolejno: brak wspólnych celów i koordynacji, brak ukierunkowania na
zmianę społeczną oraz brak instytucjonalizacji. Fenomen pokolenia
2

Tamże.
A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa, Wyd. PWN 2005, s. 212.
4
J. Wertenstein-Żuławski, Młodzież polska - fenomen nieobecności, [w]
J. Kośmider, A. Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i
francuska, Wydawnictwo: Agencja Wulkan, Warszawa 1993, s.7-8.
5
A. Kwak, Rodzina i młodzież. Teoria i badania [w] Młodzież a rodzina
– Roczniki Socjologii Rodziny, XIX, Poznań 2008-2009, s. 51.
3
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może jednak umożliwić ujawnienie tych cech6. Maria Ossowska
opisuje to pojęcie na kilka sposobów, między innymi jako „zbiór
osób znajdujących się w poszczególnych fazach życia, np. dzieci,
młodzi, dorośli, starzy”7 i to stwierdzenie najbardziej możemy odnieść do spekulacji nad specyfiką kultury ostatnich generacji. Za
pokolenie Y uznajemy młodych urodzonych między 1980, a 2000
rokiem – część z nich zatem nie należy już do definiowanej przez
Wertensteina-Żuławskiego młodzieży. Generacja ta uważana jest –
zresztą słusznie zauważono – za pierwsze pokolenie, które zostało
ekstremalnie skomercjalizowane w sposobie myślenia, kształtowania
się wzorców, poglądów, zachowań.8 Nastawieni na mobilność, działanie wśród nowych technologii, skupieni na social mediach nie pozwalają odejść od tego modelu kolejnej generacji. Pokolenie Y jeszcze bardziej, być może nieświadomie, stara się korzystać z dobrodziejstw technologii. Smartphony, komputery i Internet są obsługiwane przez coraz młodsze kohorty i coraz sprawniej się nimi posługują. Sprawiają wrażenie, że żyją w wirtualnym świecie i nie jest to
w żadnym stopniu stwierdzenie wyolbrzymione. Często nawet nie
potrafią wskazać określonego typu niepełnosprawności bądź nie
wiedzą czym dane kalectwo się przejawia. W szkołach często widać
to wśród rówieśników, którzy przechodząc obok swoich koleżanek
bądź kolegów z danym typem kalectwa nie reagująca wołanie o pomoc bądź tez nie chcą takiej pomocy udzielić, gdyż twierdza, że nie
wiedzieli jak by mieli takiej pomocy udzielić.
Już kilkanaście lat temu mogliśmy często zauważyć nastolatków tudzież dwudziestokilkulatków pochłoniętych internetowym
czatem czy pierwszymi polskimi portalami społecznościowymi.
Trendy co prawda się zmieniają – dzisiaj już nie czat, a Messenger,
nie ten portal randkowy co kiedyś, a już po prostu Facebook, Twitter
czy Myspace. Pokolenie Y od pokolenia Z wbrew pozorom niewiele
się różni od siebie, a może nie różniłby się wcale, gdyby nie dostęp
do tak silnie rozwiniętych technologii już w najmłodszym wieku. Nie
6

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002,
s. 653.
7
M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, „Studia socjologiczne”, nr 2,
1963, s. 48.
8
B. Tulgan, Managing generation y, Amherst 2001, s. 32 – 33.
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przywiązują się tak jak poprzednie generacje do swojego miejsca, są
nastawione na globalizm, kosmopolityzm. Próba znalezienia pracy –
po studiach czy w ich trakcie, pomimo iż narzekamy na bezrobocie,
bywa dla młodych jedynie wyszukaniem oferty z drugiej części globu, a wyłącznym problemem jest pokonanie bariery językowej.
Pomimo iż współcześnie młodzież często jest przesiąknięta
technologią i komercją, nie ma większego powodu by mówić, że
obecne pokolenia są w jakiś sposób gorsze – po prostu są inne, charakterystyczne. Niektóre fakty martwią i możemy starać się je wyeliminować, ale niestety przez następstwa technologiczne są one
wpisane w specyfikę zachowań, zwyczajów, idei – kultury. Takie
zachowania wpływają na podejście do drugiego człowieka i zabijają
one wrażliwość.
Innowacyjne kształcenie jako możliwość dotarcia do osób z
kalectwem
Chcąc zrozumieć istotę innowacyjnego kształcenia należy
również przybliżyć sam termin procesu kształcenia. Według W.
Okonia proces kształcenia to „uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń
obejmujący czynności nauczyciela i uczniów ukierunkowane przez
odpowiedni dobór celów i treści oraz uwzględniający takie warunki i
środki, które służą wywołaniu pożądanych zmian w uczniach”9.
W edukacji istotną rolę spełniają cele i treści kształcenia, które
powinny być odpowiednio dobierane przez nauczyciela do każdej
jednostki lekcyjnej.
Cz. Kupisiewicz za główny cel w kształceniu uznaje „zapewnienie wszystkim uczniom – odpowiednio do ich możliwości –
optymalnego rozwoju intelektualnego”10.
Wyróżnia on także pięć celi szczegółowych:
• poznanie podstaw usystematyzowanej wiedzy i posługiwanie
się nią;
• rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych;
• kształtowanie systemu wartości;
9

W. Okoń., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 133
10
Cz. Kupisiewicz., Podstawy dydaktyki ogólne, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Warszawa 1995. s. 53.
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• wdrażanie do samokształcenia;
• poznanie ogólnych podstaw produkcji i organizacji pracy w
zakresie najważniejszych dziedzin11.
W procesie kształcenia i jego stale rozwijającym się postępie
edukacja skoncentrowana jest na uczniu jako najważniejszej jednostce biorącej w niej udział. Innowacyjność ta wskazuje, iż w tym procesie rola ucznia może być trojaka: „podlegać kierownictwu nauczyciela, współpracować z jedną lub wieloma osobami, bądź też samokierować własną działalnością indywidualną za pomocą samoedukacyjnych metod uczenia się samodzielnego”12. Metody wskazujące na
występowanie innowacyjności w procesie kształcenia to przede
wszystkim: dialog nauczycielsko – uczniowski i uczniowsko – nauczycielski oraz dyskusja. Istotną metodą jest również uczenie się
samodzielne (samokształcenie), które stosuje się w ramach indywidualnej działalności dydaktycznej13. W procesie tym przebiegającym
w szkole ważne są również „stymulatory” aktywności uczniów, które
wzbogacają zadania nauczyciela i podręczników o zadania uczniowskie jak i oferty nauczycielskie. Zadanie uczniowskie ma sens tylko
wtedy gdy „jego autorami są uczniowie konkretnej klasy, którzy
dobrowolnie chcą je wykonywać, a zadania te nie są ich obowiązkiem14. Uczniowską aktywność w niniejszym procesie mogą wzbudzać takie stymulatory jak: „sytuacje naturalne i reżyserowane oraz
okazje edukacyjne jeśli nawiązują do potrzeb i oczekiwań uczniów15.
Ważnym składnikiem jest tu rola operatora, który będącym aktywnym elementem tego zadania wyznacza jego wykonawcy formę i
treści aktywności oraz typy obrazowania językowego16. Ważnym
„stymulatorem” aktywizującym działanie uczniów są również „wielotreściowe zadanie nauczycielskie”. Pozwalają one samoscalać całą
masę czynników składających się na osobowość wykonawcy w
aspekcie poznawczym, emocjonalnym i działaniowym.
11

Tamże. s. 54 – 56.
J. Kujawiński., Postęp pedagogiczny w szkole, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008. s. 94.
13
Tamże. s. 94.
14
Tamże. s. 96.
15
Tamże. s. 96.
16
Tamże. s. 96.
12
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Innowacyjność w procesie edukacyjnym związana jest również z wzbogacaniem zbioru środków dydaktycznych. Według Cz.
Kupisiewicza „środki dydaktyczne są to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców oddziałujących na ich wzrok,
słuch, dotyk, itp., ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie
rzeczywistości, dzięki czemu usprawniają procesy nauczania – uczenia się, a przez to wpływają korzystnie na jego efekty końcowe”17.
Stosowanie coraz to nowych środków dydaktycznych umożliwia przyciągnięcie większej uwagi, zaciekawienia, wzbudzenia licznych pytań w osobie ucznia poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych nowoczesnych środków dydaktycznych wzbogacających wiedzę zarówno nauczycielską jak i treści podręcznikowe.
Współczesna jednostka ludzka łatwiej poznaje otaczający ją
świat za pośrednictwem coraz to nowszych technologii, które wskazują na to, iż głównym „zjawiskiem kulturowym oraz czynnikiem
cywilizacyjnym jest rozwój techniki informacyjno – komunikacyjnej”18. Niniejszą zmianę coraz bardziej widać w szkolnictwie. Wskazuje ona na to, iż w kształceniu występuje wszechobecna komputeryzacja. Zjawisko to dotyka każdą jednostkę niezależnie od jej preferencji, statusu społecznego itp. czynników. Każdy z nas już nie raz
się z nią spotkał, a tym bardziej uczniowie we współczesnej szkole.
W. Okoń wskazuje, iż z pedagogicznego punktu widzenia „komputer
należy traktować jako nowoczesny środek dydaktyczny zgodnie z
typologią zaliczaną do grupy środków złożonych”19.
Komputer wzbogaca warsztat dydaktyczny zarówno nauczyciela jak i ucznia. Dzięki jego zastosowaniu nauczyciel może niejako
„oderwać” ucznia od rodzaju kształcenia spotykanego w tradycyjnej
szkole. Komputer jest środkiem, dzięki któremu możemy wyświetlać, przedstawiać różnego rodzaju filmy, prezentacje multimedialne,
wizualizacje przeróżnych pojęć, zagadnień wzorów i wielu, wielu
innych zagadnień związanych z edukacją. Za pomocą komputera
możemy również korzystać z niezliczonych materiałów edukacyj17

Cz. Kupisiewicz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000, s. 59.
E. Baron – Polańczyk., Komputerowe wspomaganie dydaktyki. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 2009, s. 2 – 6.
19
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998, s. 112.
18
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nych podczas jednej jednostki lekcyjnej, co nie było możliwe dotychczas. Materiały w formie „dokumentów o zintegrowanej postaci,
utworzonych w danym programie komputerowym – stanowiący
uniwersum komunikatów dochodzących do odbiorcy, które jednocześnie pełnią rolę narzędzi do jego rozwoju poznawczego poprzez
transmisję treści informacyjnych i strukturyzację wiedzy – zapisaną
na cyfrowym nośniku”20.
Rozpatrując zjawisko innowacyjności zakorzenionej w procesie kształcenia należy wspomnieć o wyżej wymienionych materiałach dydaktycznych z jakimi możemy się w niniejszym procesie
spotkać i jakie możemy stosować. Możemy do nich zaliczyć między
innymi Internet będący „urządzeniem, które pozwala wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, przeglądać strony internetowe
(WWW)”21. Dzięki niemu nauczyciel ma możliwość na użytkowanie
tu i teraz materiału, który okazuje się niezbędny w danej chwili, a
jego zastosowanie może wyniknąć w czasie lekcji, a niekoniecznie
musi być wcześniej zaplanowane. Istotnym czynnikiem charakteryzującym Internet jest fakt, iż jest niejako „magazynem” wielu przeróżnych wirtualnych materiałów dydaktycznych. W jego obrębie
powstaje coraz więcej stron poświęconym edukacji. Coraz popularniejsza jest nauka przez Internet (tzw. e- learning, portale społecznościowe mające na celu choćby naukę języków obcych poprzez kontakt z „native speakerami”, strony poświęcone choćby pomocy
uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego). Zjawisko
to możemy zaobserwować chociażby w Australii gdzie z racji dużych odległości dzielących uczniów, a placówki oświatowe – możliwa jest edukacja internetowa. Uczeń poprze takowe nauczanie osobiście odwiedza szkołę tylko podczas egzaminów, gdzie wymagana
jest jego obecność (np. egzaminy państwowe). Jest to doskonałe
uzupełnienie tradycyjnej wiedzy w oparciu o nowoczesne techniki.

20

E. Baron – Polańczyk., Multimedialne materiały dydaktyczna. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno – informatycznej. Oficyna
wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 28.
21
K. Żegnałek., Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Wyższa
Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Warszawa 2005, s.235.
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Obserwując zjawisko innowacyjności w procesie kształcenia
nietrudno zauważyć kolejnego przedmiotu dydaktycznego, którym
jest tablica interaktywna. O jej popularności stanowi zespół wielu
czynników warunkujących wszechstronność jej zastosowania. Dzięki
niej „jest możliwe sprawne prezentowanie przed całą klasą wykresów, animacji, interakcji, filmów i obrazów, rozwiązywanie zadań,
prowadzenie dyskusji, kreowanie pomysłów, tworzenie projektów na
ekranie, notowanie komentarzy na tablicy, zapamiętywanie ich w
pamięci komputera i wywoływanie na życzenie”22.
Kolejnym istotnym narzędziem w ręku nauczyciela jest telewizja dydaktyczna, która „może być wykorzystywana w edukacji
jako element wzbogacający proces dydaktyczny (rozszerzenie i uzupełnianie przekazywanych treści nowymi, uprzednio zarejestrowanymi na taśmie magnetowidowej programami opracowanymi w ramach Telewizji Edukacyjnej lub innymi, które zawierają podobną
tematykę), jako metoda wyjaśniania trudniejszych partii materiału, a
także jako środek służący upoglądowieniu przekazywanych treści”23.
Wpływ sportu na zdrowie osób z niepełnosprawnością ruchową – projekt edukacyjny
Osoby z niepełnosprawnością są obarczone pewnym naznaczeniem społecznym. Przypisana została im „etykieta słabości, bezradności i uzależnienia która eliminuje ich z wielu aktywności, a w
sytuacji jej zinternalizowania przez osobę niepełnosprawną może
stać się także elementem koncepcji jej własnej choroby”24.
Można to zobrazować na przykładzie dzieci z niepełnosprawnością, które mają bardzo duży wybór różnych rozrywek, które są
dla niego bardziej atrakcyjne niż zabawa ruchowa, gra, aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu. Zjawisko hipokinezji (niedostatku ruchu), przy preferowaniu oglądania telewizji, wideo, zabaw o
małym natężeniu ruchu, prowadzi do nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka, obniżenia jego zdolności adaptacyjnych i
22

E. Baron – Polańczyk, Multimedialne materiały dydaktyczna. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno – informatycznej, s. 115.
23
K. Żegnałek., Dydaktyka ogólna. s. 239.
24
A. Ostrowska., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób
niepełnosprawnych, ŻAK, Warszawa 1997, s. 88.
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odpornościowych, wzrostu zachorowań, złego samopoczucia.
Sprawność ruchowa dzieci, u których występuje zjawisko hipokinezji jest niska. Podjąłem ten temat żeby zachęcić uczniów niepełnosprawnych edukacji wczesnoszkolnej do większej aktywności ruchowej.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzony będzie on przez nauczyciela wychowania fizycznego. Współpracować będą rodzice uczniów. Projekt realizowany będzie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr.3 w Szczytnie. Założeniem Projektu jest przeprowadzenie 7 zajęć które będą
realizowane przez 7 miesięcy w jednostkach 30 minutowych, w czasie wolnym od nauki. Celem głównym jest zwiększenie aktywności
poprzez udział w grach i zabawach ruchowych. Cele szczegółowe to
przede wszystkim:
• Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem
inwencji twórczej. (Usamodzielnienie ucznia).
• Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, siły,
gibkości i koordynacji ruchowej.
• Wyrabianie umiejętności przebywania z grupą rówieśniczą,
współpracy w zespole i samodzielnego wykonywania poleceń.
Treści które zostały zawarte w projekcie opierają się o gry i
zabawy ruchowe autorstwa R. Trześniowskiego i M. Bondarowicza.
Dzieci powinny się nauczyć przede wszystkim: pokonywania swoich
słabości – walka z niepełnosprawnością.
Zajęcia mają na celu nauczyć dzieci wpływania na swoją aktywność ruchową poprzez formę ćwiczeń, zabaw, gier i zadań ruchowych. Celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
losy grupy, wdrażanie do współdziałania w grupie, wpajanie zasady
„fair play”, przygotowanie do podejmowania samodzielnych wyborów. Uczestnictwo w rekreacji ruchowej, ma wpłynąć u dzieci na
utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie podstawowych cech motorycznych a w szczególności wytworzenie u dzieci
nawyku aktywnego, czynnego spędzania czasu.
Planowane imprezy: gry i zabawy ruchowe. Turniej z „czworakowania” Wyczuwamy własne ciało i przestrzeń wokół nas. Turniej z „biegania” Wyczucie ciężaru i siły, płynność ruchu w czasie i
przestrzeni. Turniej z „spostrzegawczości” Współdziałanie z partne-
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rem, współdziałanie w grupie. Turniej ze „zręczności” Zabawy i gry
ruchowe kształtujące szybkość reakcji. Turniej ze „zwinności” Ćwiczenia „sensoryczne”. Turniej z „rozwijania wyobraźni” wyostrzamy
zmysły. Ogólnosprawnościowy tor przeszkód - gry drużynowe pod
kątem nauczyciela wspomagającego.
Zakładane procedury osiągania celów:
1. Kształtowanie postawy zrozumienia przez ucznia powodów
i sensu jego starań o zdrowie oraz dobrą sprawność fizyczną.
2. Kształtowanie przyjmowania prawidłowej postawy.
3. Kształtowanie przyjmowania prawidłowej postawy.
4. Rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych takich jak:
ambicja, koleżeństwo, postawa „fair play” podczas rywalizacji
sportowej.
5. Kształtowanie charakteru dziecka, przez uczenie zgodnej
zabawy, odpowiedzialności i współdziałania w grupie.
6. Rozwijanie ruchów skoncentrowanych w górnych i dolnych
partiach ciała.
7. Kształtowanie ruchów globalnych.
8.Osiągnięcia końcowe:
• Uczeń będzie znał przepisy wielu gier i zabaw ruchowych
orientacyjno-porządkowe, z mocowaniem, bieżne, rzutne i skoczne.
• Postara się być inicjatorem wielu własnych zabaw.
• Stosuje zasady ” fair play” przede wszystkim: uczciwość,
trzymanie się zasad które narzucone są podczas wykonywania
poleceń.
• Poprawnie wykonuje elementy techniczne indywidualnie i
zespołowo.
• Poprowadzi samodzielnie rozgrzewkę organizmu.
• Uczeń potrafi pokazać daną zabawę pt. „Piłka parzy” .
• Wykona ćwiczenia nawyku odpowiedniej postawy.
• Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia opierające o ruchy
skoncentrowane w górnych i dolnych partiach ciała.
Ewaluacja projektu:
Zadaniem ewaluacji będzie ulepszenie programu dla uczniów
z kalectwem dla których jest on zaprojektowany. Poprzez
przeprowadzenie ankiety wśród dzieci z niepełnosprawnością oraz
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obserwację będę mógł sprawdzić, czy zaplanowane przeze mnie cele
zostały osiągnięte.
Streszczenie
Niepełnosprawność jest pewną etykietą z którą trzeba żyć w
śród społeczeństwa. Stopień kalectwa wpływa na zauważalność i
skupianie uwagi nie na człowieku tylko na samej niepełnosprawności. W tym momencie człowiek staje się mniej ważny a jego upośledzenie gra pierwszą rolę. Życie zaczyna być pewnym teatrem w którym trzeba umieć zagrać odpowiednią rolę tak aby ukryć to czego
nie chcemy pokazać. W przypadku osób z różnymi typami niepełnosprawności podejmowane są zmagania, które mają na celu wspomagać te jednostki w ich funkcjonowaniu wśród społeczeństwa. Artykuł
przedstawia próbę pokazania jak można walczyć z niepełnosprawnością poprzez angażowanie się w sport i wykonywanie określonej
dyscypliny sportowej.
Słowa kluczowe: zdrowie, niepełnosprawność, aktywność fizyczna, sport, żywienie, ćwiczenia, osoba z niepełnosprawnością
Summary
The role and the influence of sport on functioning of persons
with motor disability
Disability is a certain label with which it is necessary to live in
amongst the society. The grade of the disability is received on the
noticeable-ness and focusing one's attention not on the man only on
very disability. In this moment the man is becoming less important
and impairment is playing the first part of him. The life is starting
being a sure theatre in which it is necessary can play relevant lines in
order to hide what we don't want to show. In case of persons with
different types of disability a struggle which these individuals are
aimed at assisting is being taken in their functioning amongst the
society. The article is describing the attempt to demonstrate it is
possible to struggle against disability by committing itself to sport
and carrying the determined sports discipline out.
Key Words: realth, disability, physical activity, sport, feeding, exercises, person with disability
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Krzysztof Olchawa

Współczesna komercjalizacja sportu

1. Wstęp.
Na wstępie postaram się wyjaśnić czym tak naprawdę jest
zjawisko komercjalizacji we współczesnym sporcie. Pierwszą z nasuwających się odpowiedzi jest ta, iż jest to zło konieczne, bez którego nie mogłaby istnieć współczesna rywalizacja sportowa. Jednakże w odniesieniu do źródeł encyklopedii czy też słowników, komercjalizacją nazywamy po prostu dostosowanie się danego podmiotu
(na przykład gospodarczego) do wymogów gospodarki rynkowej.
Kreowani przez szerokie media zawodnicy uprawiający np.
futbol, tak w wydaniu europejskim czy amerykańskim, skoki narciarskie, boks czy na przykład pływanie, stanowią dziś nic innego jak
przedsiębiorstwa sportowe, które kreuje popyt i podaż na wymienione dyscypliny sportowe. Często w takich przypadkach dochodzi do
zachowania proporcji między faktycznym uprawianiem jakiejś dyscypliny sportowej, a jej medialną i komercyjną oprawą.
Przy dzisiejszych rozpoczynających się w różnych dyscyplinach zawodach nie rzeczą najważniejszą jest rywalizacja, czyli rozpoczęcia zmagań sportowych, lecz to kiedy rozpoczyna się właściwy
czas dla realizatorów telewizji sportowych, istotny jest czas, w którym widz jest odciągany od właściwych wydarzeń spotami reklamowymi. W tym czasie także różnego rodzaju sponsorzy, których loga
okalają areny sportowe prześcigają się w różnego rodzaju konkursach i zabawach, które często nie mają nic wspólnego ze sportem.

2. Z „orzełkiem” na piersi to sport czy komercja?
Nie tak dawno w środowisku polskich piłkarzy rozpoczęta została zmiana wizerunku ich koszulek, w jakich występowali w zawodach sportowych, zwłaszcza w tych, w których reprezentowali drużynę narodową. Oczywiście mam tu na myśli czas, kiedy Polski
Związek Piłki Nożnej zastąpił orzełka narodowego logotypem promującym komercyjny znak PZPN. Początkowo zastanawiano się co
było tego powodem, szybko doszliśmy do konkluzji, że chodzi nie o
co innego jak o pieniądze. Wiadomo bowiem, że koszulki reprezen152

tacyjne z orzełkiem, czyli godłem Polski to dobro narodowe należące
do wszystkich, zatem każdy może go wyprodukować i każdy sprzedawać. Natomiast po sprytnym zabiegu działaczy PZPN zamianę
znaku na „piłkoptaka” logotyp ten jest zastrzeżonym znakiem towarowym. W praktyce oznacza to nic innego, jak to, iż producentem i
sprzedawcą koszulek reprezentacji polski może być tylko PZPN
(oczywiście organizacja ta ogranicza się do sprzedaży praw autorskich do tych towarów i bardzo dobrze na tym zarabia). Pamiętamy
wówczas jakie zapanowało powszechne oburzenia w gronie wiernych kibicujących fanów naszej drużyny narodowej. Ówczesnymi
poczynaniami PZPN poruszony był wówczas nawet Prezydent RP, a
szybko pojawili się w Internecie tzw. „Obrońcy orzełka”. Przez długi
czas istniała narodowa dyskusja na temat co stało się z naszymi działaczami sportowymi, co przez nich przemawia – a przemawia po
prostu współczesna mamona, czyli wszechobecny pieniądz.
Kończmy więc hipokryzją – we współczesnym świecie komercyjne logo zazwyczaj wygrywa z symboliką narodową. Logo
PZPN to nic innego jak danina na naszą drużynę narodową, tylko
rodzi się pytanie czy trzeba ją płacić. Większość odpowie, że zdecydowanie tak, ponieważ to nic innego jak inwestycja, inwestycja która
z pewnością zwróci się wielokrotnie. Zatem widzimy, że bez pieniędzy nie ma poważnego sportu idącego wraz z sukcesami, a drużyna
narodowa to tylko marka.
Spotkałem się wielokrotnie ze stwierdzeniem fanów tenisa
ziemnego, iż obecnie jedyny powód do naszej dumy narodowej to
Agnieszka Radwańska, która jest rozpoznawana na całym świecie.
Autorzy tych wypowiedzi podnosili w swej argumentacji ile to wyrzeczeń poniosła owa sportsmenka i jej rodzina, inwestując z własnej
kieszeni. Argumentowali, iż na swój sukces Agnieszka zapracowała
jedząc zupki ze słoików i śpiąc w samochodzie rodziców podczas
wyjazdów na międzynarodowych turniejach młodzieżowych. Podkreśla, iż inwestycja w dobrego tenisistę to przynajmniej kilkaset
tysięcy, albo nawet jeden milion złotych.
W tym przypadku inwestycja ta przerodziła się w sukces, którego koszty wielokrotnie się zwracają, lecz jakże to ma się w odniesieniu do reprezentowania barw narodowych ze wspomnianym
orzełkiem na piersi przez tą sportsmenkę. Bo przecież będąc chorążym polskiej reprezentacji olimpijskiej ośmieszyła cała naszą repre-
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zentację narodową. Pokazała wszem i wobec, że nie potrafi grać i nie
będzie grać, że rezygnuje z dalszych zmagań sportowych z powodu
braku formy, tylko po to, by za kilkanaście dni wystąpićw międzynarodowym turnieju, w którego puli do wygrania było kilka milionów
dolarów. Wówczas była forma i uzyskana dobra lokata. Więc co
powiemy, brak formy czy zwyczajna komercja. Orzeł, który miał
dodawać skrzydeł przegrał ze zwyczajnym wyrachowaniem biznesowym. Wspaniała idea sportu przegrała ze zwyczajna żądzą pieniądza – pozostał czysty zysk i wstyd.

3. Początki spółek akcyjnych w sporcie kwalifikowanym w
Polsce.
Pierwsze Polskie spółdzielnie sportowe rozpoczynały swoją
działalność w latach 1989-1991. Do pierwszych z nich należały Warszawski Wojskowy KS „Legia” Warszawa S.A. oraz Sekcja Piłki
Nożnej „Widzew” S.A., a także KS „Polonia” Warszawa S.A.1 Przed
wejściem w życie ustawy o kulturze fizycznej w 18.01.1996r. nowopowstające spółki akcyjne w sporcie kwalifikowanym funkcjonowały wyłącznie w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego z 1934r. i
traktowane były pod względem prawnym podobnie jak inne spółki
akcyjne. Nie korzystały zatem ze zwolnień od podatku dochodowego
od osób prawnych. Ponieważ zgodnie z obowiązującą wówczas
ustawą o kulturze fizycznej z 3.07.1984 r. uprawianie sportu odbywać się miało w stowarzyszeniach kultury fizycznej i ich związkach
(art. 15 pkt. 2), niektórzy prawnicy mieli wątpliwości, czy powstające spółki działają lede artis. Liczba tego typu podmiotów do momentu wejścia w życie ustawy o kulturze fizycznej z 18.01.1996 r. legalizującej w Polsce sport zawodowy była zresztą niewielka (około 10
spółek).
W ustawie tej, w sposób inny niż Kodeksie handlowym, uregulowana takie kwestie jak: wielkość kapitały akcyjnego spółki,
udział krajowych osób prawnych i fizycznych oraz zagranicznych w
tworzeniu kapitału akcyjnego spółki, wydawanie akcji uprzywilejowanych, możliwość posiadania kapitału akcyjnego w kilku spółkach,
1

J. Żyśko, A. Smoleń, Geneza i rozwój sportowych spółek akcyjnych,
[w:] T. Rychta, J. Chełmecki (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy
o kulturze fizycznej, AWF, Warszawa 2003.
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udzielanie pożyczek i poręczeń przez akcjonariuszy i członków
władz spółki, opodatkowanie dochodów spółki, podział dywidendy.
Nie wszystkie wymienione powyżej odmienne uregulowania
prawne spółek akcyjnych w sporcie kwalifikowanym miały na celu
tworzenie korzystniejszych warunków działalności tych spółek. Korzyści taki stwarzał niewątpliwie zapis art. 32 pkt.7 zgodnie z którym
dochody sportowych spółek akcyjnych w części przeznaczonej na
ich działalność sportową były wolne od podatku od osób prawnych.

4. Komercjalizacja jako zło konieczne.
Skończyły się czasy, gdy sportem zawodowym zarządzało
państwo, obecnie kluby sportowe działają na warunkach rynkowych.
Powoduje to, że muszą one, tak jak tradycyjne przedsiębiorstwa,
walczyć o swój byt, o klienta i o zysk. Sam sport zaś stał się gałęzią
gospodarki, swego rodzaju przemysłem.
Pierwszym problemem, który pojawił się przy komercjalizacji
sportu w Polsce są przepisy prawa. W momencie, gdy sport został
wyjęty spod pieczy państwa, zrodziła się konieczność uregulowania
działań w jego zakresie. Jeszcze do połowy 2010 roku sprawy sportu
w Polce regulowały dwa akty prawne: ustawa o kulturze fizycznej z
dnia 18 stycznia 1996 r. oraz ustawa o sporcie kwalifikowanym z
dnia 29 lipca 2005 r. 16 października 2010 r. weszła w życie nowa
ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. W znacznie większym
stopniu reguluje ona działalność związków sportowych i jej przejrzystość, co pozwoli zapobiec nadużyciom, które miały miejsce do tej
pory i które hamowały rozwój organizacji sportowych.
Wzrost komercjalizacji sportu niesie za sobą wzrost kosztów
sponsoringu. Dzieje się tak, ponieważ kluby sportowe, które walczą
nie tylko o jak najlepsze rezultaty sportowe, ale i o kibica, zatrudniają w swoich drużynach jak najlepszych zawodników. Sumy transferowe za najlepszych graczy nierzadko przekraczają kwoty zdroworozsądkowe i, mimo iż podejmowano próby ukrócenia sytuacji, gdy
za jednego zawodnika płaci się dziesiątki milionów euro, procederu
tego jak do tej pory nie udało się zahamować. A klubu, bez wsparcia
sponsora, na taki zakup stać nie będzie. Póki co nie ma recepty na
rozwiązanie tego problemu i sytuacja ta może się pogłębiać. I jak
zauważa w swoim artykule dr Marek Datko, może w końcu stać się
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tak, że nastąpi odwrócenie relacji między sportem a reklamą i nadmierne uzależnienie sportu od potężnych sponsorów.
Komercjalizacja sportu powoduje także zmianę w organizacji i
znaczeniu wielkich imprez sportowych. Obecnie organizator danych
rozgrywek musi wziąć pod uwagę nie tylko interesy sportowców, ale
i być może przede wszystkim sponsorów. Przykładowo w siatkówce
przerwa między drugim a trzecim setem na prośbę organizatora może zostać przedłużona z 3 do 10 minut i wykorzystywana jest na
dłuższe pasmo reklamowe jeśli mecz jest transmitowany, w hali natomiast na konkursy dla kibiców i promocję sponsorów. A zawodnicy, cóż... twierdzą, że taka przerwa wybija ich z rytmu, muszą się
dogrzewać, zamiast zaraz wybiec na boisko. I kto tutaj jest ważniejszy – sponsor czy gracz?
Silnie odczuwalny jest również wzrost cen na imprezy sportowe, które de facto przestają być wydarzeniami stricte sportowymi,
a coraz częściej stają się wielkimi widowiskami, gdzie łączy się rozgrywki np. z występami artystycznymi, pokazami świateł. A wszystko to, by przyciągnąć widza na trybuny. I aby zarobić, bo mówi się,
że kibic powinien drugie tyle, ile wydał na bilet, wydać na obiekcie
sportowym. Zatem kibica trzeba przekonać, by kupił klubowy gadżet
albo chociaż paczkę chipsów. A mistrzami w tym są Amerykanie,
którzy na stadiony potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy kibiców i
co więcej, potrafią ich na stadionach zatrzymać (i przekonać do wydawania pieniędzy) niezależnie od wyniku sportowego zespołu.
Tym, co idzie za komercjalizacją sportu, jest również komercjalizacja sportowców i ich wizerunków. Zawodnicy stają się bowiem w obecnych czasach gwiazdami, które mogą się równać z muzykami czy aktorami. Autograf, wspólna fotografia - czy nie marzy o
tym każdy oddany kibic? Z jednej strony jest to zjawisko pozytywne,
bowiem popularność przyciąga zainteresowanie i sponsorów, z drugiej zaś niebezpieczne, bo sportowiec może zatracić się w byciu
celebrytą i osiągać coraz gorsze wyniki. A presja na wyniki rośnie
wraz ze wzrostem komercjalizacji. Oczekiwania sponsorów i kibiców muszą zostać ziszczone przede wszystkim w sportowych osiągnięciach, bo to one wciąż leżą u podstaw sukcesu w sporcie
Komercjalizacja sportu niesie za sobą jeszcze jedno ogromne
zagrożenie - korupcję. Sport nie jest już finansowany przez państwo,
a to zmusza organizacje sportowe do szukania pieniędzy na rynku,
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co nie zawsze odbywa się w sposób uczciwy. Doc. Krzysztof Jasiecki mówi: „Sport nie jest jakąś wyjątkową dziedziną życia i zachodzą
w nim podobne zjawiska, jak w polityce czy gospodarce. Brak przejrzystych reguł zarządzania czy finansowania sportu oraz nieefektywność organów ścigania tylko sprzyjają zachowaniom korupcyjnym.
Służy im także fakt dużej komercjalizacji polskiego sportu po zmianach ustrojowych w 1989 roku.” Im bardziej popularna jest dana
dyscyplina, tym większe niesie za sobą pieniądze. A im większe
pieniądze wchodzą w grę, tym większe prawdopodobieństwo korupcji i zachowań nieuczciwych. Zjawisko jakim jest korupcja bardzo
negatywnie oddziałuje na postrzeganie dyscypliny, która została nim
dotknięta. W Polsce szczególnie mocno widać to było na przykładzie
piłki nożnej, w przypadku której ujawnienie afer korupcyjnych pokazało hermetyczność tego środowiska i ogromnie zmniejszyło zaufanie kibiców i sponsorów do działaczy i drużyn2.

5. Monopolistyczna działalność związków sportowych.
Szereg wątpliwości natury etycznej w warunkach postępującej
profesjonalizacji, komercjalizacji i medializacji sportu, wzbudzać
może szczególna bo monopolistyczna pozycja ponadnarodowych
federacji oraz narodowych (krajowych) związków dyscyplin sportowych, które uzyskały uznanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i wspólnie z nim tworzą międzynarodowy ruch olimpijski.
Wśród tych ponadnarodowych federacji dyscyplin sportowych największą uwagę, ze względu na skalę działalności biznesowej, przyciąga działalność Międzynarodowej oraz Europejskiej Federacji
Związków Piłki Nożnej (FIFA i UEFA). W literaturze przedmiotu
ponadnarodowe federacje dyscyplin sportowych, określa się zwykle
jako pozarządowe organizacje międzynarodowe lub transnarodowe3.

2

J. Czyczuk, Wszystko jest na sprzedaż, czyli chwilę o komercjalizacji
sportu” 2011r.
3
Por. J. Żyśko, Struktura wybranych międzynarodowych organizacji
sportowych, [w:] L. Jaczynowski (red.), Organizacja kultury fizycznej.
Teoria i praktyka. Tom II. Struktury organizacyjne , AWF, Warszawa 2001;
J.
Raciborski,
Nieudany
zamach
stanu
w
PZPN
(http:www.rp.pl/artykul/201162.html)

157

FIFA, UEFA oraz Narodowe Związki Piłkarskie, jako monopoliści na arenie międzynarodowej i krajowej w dziedzinie piłki
nożnej, mają zasadniczy wpływ na dobór uczestników współzawodnictwa sportowego (klubów, zawodników, sędziów i trenerów), zasady transferów w sporcie, zasady sprzedaży praw medialnych do
transmisji widowisk sportowych.
Profesjonalne kluby piłkarskie, zawodnicy, sędziowie i trenerzy z uwagi na konieczność uzyskiwania licencji w trybie decyzji
administracyjnej, są zdani na system w którym jedynym oferentem
na arenie międzynarodowej jest FIFA i UEFA, a na szczeblu krajowym Narodowe Związki Piłki Nożnej. O ile sam system przyznawania licencji uznać można jako narzędzie promowania dobrego zarządzania (goodgovernance), o tyle przyznawanie tychlicencji wyłącznie przez jednego oferenta wzbudzać może poważne wątpliwości
choćbyw kontekście nasilającej się korupcji w piłce nożnej.
Jak zauważa M. Kędzior, w przypadku wykluczenia klubu z
uczestnictwa świadczenia usług sportowych przez narodową federację sportu (np. Polski Związek Piłki Nożnej), dochodzi do naruszenia
zasad wolnej konkurencji w sporcie, w efekcie czego dana federacja
może być pozwana do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej4. Jej zdaniem autonomia międzynarodowych i narodowych
związków sportowych (np. UEFA, PZPN), a więc tych organizacji
monopolistycznych, które poprzez system licencyjny mają duży
wpływ na funkcjonowanie klubów sportowych (w tym piłkarskich
spółek akcyjnych), może zostać ograniczona podstawowymi swobodami wspólnego rynku UE i zasadami prawa antymonopolowego,
których zastosowanie w skomercjalizowanym i sprofesjonalizowanym sporcie systematycznie wzrasta.
Zdaniem F. Reida, jedną z fundamentalnych zasad angielskiego prawa precedensowego jest zasada, że jednostka (w tym klub
sportowy) ma prawo prowadzić działalność gospodarczą bez ingerencji osób trzecich. Ograniczanie praw sportowców (także zagranicznych) do pracy (występów) przez monopolistyczne związki sportowe można postrzegać także w kategoriach ograniczania działalności gospodarczej.
4

M. Kędzior, Autonomia organizacji sportowych w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej, „Sport Wyczynowy” 2007, nr 1–3.
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Zdaniem J. Foksa pozycja monopolistyczna w danej dyscyplinie sportu jest bardzo dużym uprawnieniem międzynarodowych
federacji i krajowych związków sportowych. Pozycjata, poprzez
prawo przyznawania licencji, pozwala reglamentować uczestników
współzawodnictwa sportowego.
Wpływ przepisów stanowionych przez organizacje międzynarodowe (np. FIFA) na określone dyscypliny sportu w klubach sportowych nie wynika z ich podmiotowości prawnej na gruncie międzynarodowego prawa publicznego. Normy prawne stanowione przez te
organizacje (działające zwykle na podstawie prawa o stowarzyszeniach obowiązującego w kraju, w którym znajduje się ich siedziba)
mają charakter wewnątrz organizacyjny. Ich wpływ wynika raczej z
„monopolistycznej pozycji jaką posiadają w dyscyplinach sportu,
zwłaszcza najbardziej popularnych i zarazem najatrakcyjniejszych
ekonomicznie”.
Z analizy treści pierwszego kompleksowego dokumentu Komisji Europejskiej, tzw. „Białej Księgi Sportu”, zawierającego strategiczne wytyczne wobec roli sportu w Europie, wynika, że specyfika sportu będzie respektowana, ale nie w stopniu, który wyłączyłby
tę dziedzinę życia spod jurysdykcji UE. Z zapisów tego dokumentu
nie wynika jednak, aby Komisja Europejska już teraz miała zakwestionować zasadę jedna federacja w jednej dyscyplinie sportu legalizującą monopol narodowych związków sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu.

6. Komercyjna sprzedaż praw medialnych.
Na rynku praw do transmisji widowisk sportowych występują
trzy kategorie podmiotów o rozbieżnych interesach: odbiorcy transmisji (telewizyjnych, radiowych), nadawcy (dążący do maksymalizacji zysków), zbywcy praw do transmisji – organizatorzy zawodów
sportowych (federacje, kluby sportowe), których wpływy ze sprzedaży praw do transmisji stanowią istotne składowe ich budżetów.
Rynek praw do transmisji widowisk sportowych jest zdominowany
przez międzynarodowe federacje sportowe.
Dylematy w przedmiocie sprzedaży praw medialnych do
transmisji widowisk sportowych rodzą się najczęściej w związku z
praktyką zbiorowej sprzedaży tych praw przez międzynarodowe
federacje i narodowe związki sportowe. Ten sposób sprzedaży jest
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kwestionowany, w świetle przepisów prawa antymonopolowego,
jako bezprawne ograniczanie rynku, czyli kartel. Zwolennicy decentralizacji są zdania, że klub sportowy jako organizator lub współorganizator danej imprezy, ponosi ryzyko gospodarcze, dlatego powinien mieć swobodę sprzedaży praw do transmisji wystąpień swoich
zawodników.
Według R. Piechoty, zasady dysponowania prawami do
transmisji widowisk sportowych są skomplikowane i nieprzejrzyste,
a podmioty występujące na tym rynku dążą do partycypowania w jak
największym stopniu w zyskach z ich sprzedaży5.
W kwestii własności praw do transmisji widowisk sportowych, Komisja Europejska prezentuje stanowisko, że prawa do
transmisji widowisk sportowych przysługują zasadniczo ich organizatorom, kontrolującym dostęp do miejsca, gdzie odbywają się zawody. W praktyce, Komisja dopuszcza zarówno łączną sprzedaż
praw medialnych do transmisji z imprez sportowych (dokonywaną
np. przez podmioty zarządzające ligami zawodowymi), jak również
sprzedaż indywidualną przez poszczególne kluby, przy czym niezależnie od przyjętych rozwiązań, prawo partycypowania w zyskach
powinny posiadać wszystkie podmioty uczestniczące w rozgrywkach
(w tym kluby w ligach narodowych). Odmienne, bardziej scentralizowane stanowisko w tej kwestii prezentuje FIFA i UEFA6.
Zastanawiające jest, że w Stanach Zjednoczonych, w których
obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo antymonopolowe, przepisów
tego prawa nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży zbiorowej
prowadzonej przez ligi zawodowe w futbolu amerykańskim, koszykówce, bejsbolu i hokeju na lodzie.
Przekazanie przez Polski Związek Piłki Nożnej sprzedaży
praw telewizyjnych i marketingowych Ekstraklasie S.A, czyli spółce
powołanej do zarządzania ligą zawodową, zostało przyjęte przez
kluby piłkarskie jako działanie racjonalne i bardziej etyczne. Zdaniem L. Miklasa, członka rady nadzorczej i prezesa zarządu KP Legia S.A, w przeszłości zdarzało się, że w rozliczeniach z klubami
5

R. Piechota, Prawa do transmisji widowisk sportowych – zarys problemu, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 5–6, s. 61.
6
J. Foks, Biała Księga Sportu Komisji Europejskiej, „Sport Wyczynowy” 2008, nr 1–3.
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ginęło 6 lub 9 milionów i można było ignorować pytania, gdzie się
podziały.

7. Zagadnienia etyczne sportu zawodowego.
Kontrowersyjne, pod względem etycznym, jest podpisywanie
przez firmy sportowe umów sponsorskich z firmami bukmacherskimi prowadzącymi działalność także w Internecie. Liczba firm oferujących zakłady przez Internet wykazuje wysoką dynamikę wzrostową. Firmy bukmacherskie, przeznaczając duże sumy na sponsoring,
pozyskują nowych klientów i zwiększają swoją reputację. W koszulkach znanej firmy bukmacherskiej bwin grają piłkarze Realu Madryt
i AC Milan. W Polsce firma ta wspierała m.in. KP Legię Warszawa
SSA i Górnika Zabrze. Inna firma bukmacherska Unibet sponsorowała grupę kolarską Unibet startującą w cyklu Pro Tour.
Na początku 2009 jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich w Polsce, Wisła Kraków S.A, po półtorarocznym
poszukiwaniu sponsora i nieskutecznych negocjacjach z kilkunastoma różnymi firmami, podpisała dwuletnią umowę na kilka milionów
złotych z firmą bet–at–home. Bukmacher internetowy został sponsorem strategicznym mistrzów Polski.
Obstawianie wyników meczów w zakładach bukmacherskich,
jest zdaniem T. Sahaja, szczególnie korupcjogenne. Praktyki korupcyjne występują nie tylko w piłce nożnej (gdzie istnieje zorganizowany handel wynikami meczów), ale także w tenisie, piłce siatkowej, żużlu, itp. Sprzedajny zawodnik, biorący udział w meczu bokserskim lub tenisowym, jest właściwie bezkarny, a zysk czerpany z
przegranej jest częstokroć znacznie wyższy niż gratyfikacja za zwycięstwo w całym turnieju.
Rynkiem internetowych zakładów sportowych, który w 2008
r. wart był ponad 20 mld dolarów, coraz częściej interesują się zorganizowane grupy przestępcze. Przepisy prawne w Polsce, zakazujące hazardu w Internecie, nie są w pełni zbieżne z przepisami UE,
gdzie swoboda przepływu usług podniesiona została do rangi zasady.
Nie ma jednak pewności, czy swoboda ta dotyczy wszystkich usług,
w tym także bukmacherskich.
Kontrowersyjną, pod względem etycznym strategią marketingową jest tzw. „ambushmarketing” nazywany także marketingiem
partyzanckim, pasożytniczym lub nawet przestępczym. Strategia ta,
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stosowana w celu zyskania na popularności i prestiżu, polega na
stwarzaniu wrażenia przez quasi-sponsorów, że są sponsorami faktycznymi. Taką strategię według T. Sporka zastosowała firma Nike
w czasie Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie oraz Mistrzostw Świata
w 1998 roku. W czasie jednej i drugiej imprezy firma ta prowadziła
kampanie reklamowe z uczestnikami tych imprez stwarzając wrażenie, że to ona jest ich oficjalnym sponsorem. W rzeczywistości, w
pierwszym przypadku miała podpisane tylko kontrakty indywidualne
z niektórymi olimpijczykami, a w drugim przypadku była tylko
sponsorem jednego z uczestników Mistrzostw Świata – reprezentacji
Brazylii. W rezultacie takich działań, kontrowersyjnych pod względem etycznym, zwiększyła znacznie swoją rozpoznawalność wśród
klientów.
Inną profesjonalną strategię marketingową, mogącą wzbudzać
wątpliwości natury etycznej zastosowano w projekcie sponsorskim
Orlen Team przygotowanym we współpracy z agencją Codex Media.
Celem realizowanej strategii było wyrobienie u odbiorców przekonania, że Orlen nie sponsoruje konkretnych zawodników (jak to miało miejsce wcześniej), ale grupę sportową noszącą nazwę sponsora.
W następstwie realizacji projektu Orlen Team był postrzegany jako
odrębna od sponsora marka, choć w istocie podmiotem sponsorowania był sam sponsor.
W Europie Zachodniej większość profesjonalnych klubów
sportowych prowadzi działania marketingowe oparte na segmentacji
nabywców produktu sportu dążąc do utrzymania trwałych relacji z
dokładnie określonymi kibicami. W krajach gdzie poziom komercjalizacji sportu jest większy niż w Polsce zwrócono uwagę na możliwość jego przekomercjalizowania. Zauważono, że przekształcaniu
klubów w giełdowe spółki akcyjne i spółki medialne może towarzyszyć zjawisko przedmiotowego podejścia do kibiców, czyli traktowania ich wyłącznie jako jednego ze źródeł dochodów klubu. Powstać zatem może problem ochrony interesów kibiców przed bezwzględnymi siłami rynku.

8. Słowem zakończenia.
Podsumowując wspólnie treść wszystkich rozdziałów w jedną
całość należy stwierdzić, iż w dzisiejszym sporcie na poziomie krajowym i międzynarodowym nie jesteśmy się w stanie ustrzec przed
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zawodowstwem. Chcąc osiągnąć wymierne wyniki i móc utrzymać
kluby czy sekcje w dobrej kondycji, a zatem dać im możliwości rozwoju, jak i zawodnikom w nich trenujących.
Musimy się godzić na to zło konieczne zwane komercjalizacją
– uzawodowieniem, a co za tym idzie upodmiotowieniem sportu.
Jedyna enklawą wydaję się, którą udało się uchronić przed tymi zjawiskami jest sport amatorski i być może sport w sekcjach dla osób
niepełnosprawnych. Stawiam hipotezę, że obserwując dzisiejsze
wszelkiego rodzaju zawody sportowców niepełnosprawnych, tak w
formie paraolimpiad czy innych wydarzeń międzynarodowych to u
nich widać tą wielką radość i ducha rywalizacji sportowej.
Summary:
To sum up the content of all the chapters together into one unit
should be stated that in today's sport at national and international
level, we are not in a state to guard against professionalism. In order
to achieve measurable results and be able to keep the clubs and sections in good condition, and thus give them opportunities and competitors in their trainees.
We need to settle on a necessary evil called commercialization professionalisation and hence empowerment sport. The only enclave
seems to be that failed to protect against these phenomena is the amateur
sports and perhaps in sports sections for the disabled. My hypothesis
that watching today all kinds of competitions athletes with disabilities,
such as Paralympics and other international events that in them you can
see the great joy and the spirit of sports competition.
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Adrian Poparda

O sprawności fizycznej w Straży Granicznej w zarysie
Wprowadzenie
Straż Graniczna jest jedną z kilku umundurowanych i uzbrojonych formacji odpowiadającą za bezpieczeństwo RP. W systemie
bezpieczeństwa państwa formacja plasuje się w podsystemie ochronnym Rzeczypospolite Polskiej1. Jednymi z podstawowych zadań
jakie stoją przed Strażą Graniczną to ochrona granicy państwowej,
kontrola ruchu granicznego oraz zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji2. W dość szerokim katalogu zadań Straży Granicznej
ujętym ust. 2 cytowanego wyżej artykułu znajdujemy szereg szczegółowych zapisów wskazujących na charakter działań formacji i
złożoność wykonywanych czynności służbowych.
W celu realizacji postawionych zadań Straż Graniczna posiada
rozległe uprawnienia które mają na celu zapobieganie i wykrywanie
przestępstw i wykroczeń ujętych w ustawie. Funkcjonariusze pełnią
ponadto służbę graniczną (fizyczna ochrona granicy państwowej),
wykonują też czynności operacyjno- rozpoznawcze oraz administracyjno- porządkowe. Funkcjonariusze są uprawnieni3 do wykonywania: kontroli granicznej, kontroli osobistej, przeglądania zawartości
bagaży, ładunków w portach na drogach, dworcach, lotniskach,
środkach komunikacji, dokonywania kontroli bezpieczeństwa, pełnienia wart ochronnych na pokładach samolotów (tzw. SKY
MARSHALS), legitymowanie osób, zatrzymywania osób, doprowadzania osób do prokuratury sądów, strzeżonych ośrodków lub aresztów dla cudzoziemców, doprowadzania cudzoziemców bezpośrednio
do granicy Polski w celu ich wydalenia, przeszukiwania osób, pomieszczeń i środków transportu. Wszystkie te czynności wymagają
od funkcjonariuszy odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej
1

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, żródło:
https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf, dostęp z dnia 22.11.2016 r.
2
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
1990 nr 78 poz. 462 z późn, zm.) art. 1.
3
Tamże, art. 11.
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której miarą będzie skuteczne wykonanie postawionych zadań, co
jest istotne ze względu na długość granicy państwowej która wynosi
łącznie 3511,52 km. Poszczególne odcinki granicy z państwami z
którymi graniczy Rzeczypospolita Polska4 wynoszą odpowiednio:
długość granicy z Federacją Rosyjską - 232,04 km, długość granicy z
Republika Litewską - 104,28 km, długość granicy z Republiką Białorusi - 418,24 km, długość granicy z Ukrainą - 535,18 km, długość
granicy z Republiką Słowacką - 541,06 km, długość granicy z Republiką Czeską - 796,04 km, długość granicy z Republiką Federalną
Niemiec - 489,37 km, długość granicy morskiej - 439,74 km.
Straż Graniczna odpowiada za granicę zewnętrzne Unii Europejskiej i strefy Schengen (granica z Federacją Rosyjską, granica z
Republiką Białorusi, granica z Republiką Ukrainy, zewnętrzna granica morza terytorialnego). Ponadto w granicach odpowiedzialności
służbowej SG pozostaje granica wewnętrzna (granice z Republiką
Słowacji, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec). Funkcjonariusze formacji stanowią pierwszą linię
ochrony i odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo i nienaruszalność
granicy Polski ale też Unii Europejskiej i państw strefy Schengen.
Poza długością granicy państwowej, szczególnie granicy zewnętrznej
Unii Europejskiej (jedna z najdłuższych granic lądowych), ważnym
elementem mającym wpływ na zdolność służby granicznej i możliwości wykonywania postawionych jej przepisami prawa zadań jest
ukształtowanie geograficzne granicy. Na wschodnich rubieżach Polski znajdują się liczne przeszkody naturalne Pojezierze Mazurskie,
Bieszczady (stanowiące cześć łańcucha górskiego Karpat) puszcze
Białowieska, Augustowska, Knyszyńska. Patrolowanie granicy państwowej wymaga oprócz wyposażenia technicznego (samochody
terenowe, quady, motocykle, skutery śnieżne) również przygotowania kondycyjnego funkcjonariuszy.
Mówiąc o zagrożeniach bezpieczeństwa i nienaruszalności
granicy państwowej literatura mówi przeważnie o przekraczaniu
granicy przez ludzi lub towary, z tym że i ludzie i towary muszą ją
przekraczać wbrew obowiązującym przepisom prawa. Istotne zagrożenia z którymi spotyka się na codziennie formacja to: nielegalna
4

Źródło:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/granicerp/1910,Granice-RP.html, dostęp z dnia 23.11.2016 r.
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migracja tranzytowa i pobytowa, fałszowanie dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Unii Europejskiej i Schengen, przemyt
towarów objętych akcyzą (papierosy, tytoń, alkohol), przemyt narkotyków, broni5.
Powstaje pytanie jakie miejsce w życiu SG odgrywa sprawność fizyczna. Czy jest on elementem stylu życia (etosu) funkcjonariuszy całej formacji, odróżniający tą grupę społeczną od innej? Badania wskazują iż około tylko 31% osób dorosłych spełnia wymagania dziennego wydatkowania energii6 co za tym idzie nie wykazuje
żadnej aktywności fizycznej. Czy do sprawności fizycznej obligują
funkcjonariusza przepisy prawa, czy też jest to zjawisko o szerszym
podłożu? Niniejszy artykuł próbuje zarysować tematykę sprawności
fizycznej w Straży Granicznej.
Sprawność fizyczna
Sprawność fizyczną definiuje się na różne sposoby. W zależności od ujęcia wyróżnia się opis tej sprawności jako mechanistyczano-biologicznej, behawioralno-kulturowej czy w końcu fizjologiczno-medycznej i motorycznej. Pierwsze podejście przyjmuje kryterium sprawności odwołując się do sprawnie działającej maszynerii.
Podejście behawioralno-kulturowe uznaje sprawność fizyczną za
wskaźnik radzenia sobie ze środowiskiem i rozwiązania napotykanych trudności i zadań życiowych. Podejście fizjologicznomedyczne odnosi się natomiast do sprawności fizycznej mówiąc o
niej jako o narzędziu do zmniejszania ryzyka pojawienia się problemów zdrowotnych7. Podejście motoryczne odnosi się natomiast do
sprawności fizycznej jako do sumy zdolności motorycznych człowieka w których skład wchodzą siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość, koordynacja ruchów. Sprawność motoryczna to według Jo5

Za: System Ochrony Granicy Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stan obecny i prognozy na przyszłość, Wiśniewski B., Jakubczak R. (red.),
wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, 47-51.
6
Za: A. Łuszczyńska., Psychologia sportu i aktywności fizycznej, wydaw. PWN, Warszawa 2004, s. 49.
7
P. Bogdalski., Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby, wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015 s. 348-349.
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achima Raczka stopień uzewnętrznienia poziomu oraz struktury
osobniczych uwarunkowań przy wykonywaniu czynności związanych z ruchem8.
Termin sport, który często mylnie utożsamiany jest ze sprawnością fizyczną, wywodzi się z języka francuskiego (desporter).
Słowo to oznaczało wszelką aktywność która uprawiana była poza
pracą zarobkową, i będącą źródłem przyjemności. Z języka francuskiego przejął termin sportu język angielski, w którym oznaczał on
aktywność wymagającą zręczności, umiejętności. Elementami sportu
są takie elementy jak dążenie do zwycięstwa, dążenie do doskonałości i osiąganie zwycięstwa przy jednoczesnym odczuwania zadowolenia przyjemności9. Według Joachima Raczka, sport to fenomen
społeczny ukierunkowany na zaspakajanie potrzeby człowieka do
samorealizacji na drodze współzawodnictwa i dążeniu do jak najlepszych rezultatów i motorycznych kompetencji10.
Sprawność fizyczna funkcjonariusza-elementy obligatoryjne
Przebieg służby z perspektywy sprawności fizycznej można
podzielić zasadniczo na trzy etapy. Pierwszy etap obejmować będzie
przygotowanie kandydata do egzaminu i test sprawnościowy. Czas
przed przyjęciem do służby, czyli całe życie kandydata przed służbą,
w trakcie którego kształtowały się jego umiejętności motoryczne.
Okres ten możemy dodatkowo podzielić na czas nieświadomego
kształtowania wspomnianych wyżej umiejętności i okres świadomego przygotowywania się zarówno do przyszłej roli funkcjonariusza
jak i do samych testów kwalifikujących do służby.
Drugim etap to okres szkolenia przyjętego do służby funkcjonariusza bądź funkcjonariuszki. W czasie szkolenia podstawowego i
podoficerskiego trwającego osiem miesięcy w ośrodkach szkolenia
odbywają się regularne zajęcia z kultury fizycznej, technik interwencji zakończone egzaminami.
Trzeci najdłuższy etap, obejmuje czas od mianowania funkcjonariusza na stanowisko w jednostce organizacyjnej Straży Gra8

J. Raczek., Antropomotoryka, Teoria motoryczności człowieka w zarysie, wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 311.
9
Łuszzyński, Psychologia...,s. 13.
10
J. Raczek., Antropomotoryka..., s. 311.

168

nicznej. W tym cyklu funkcjonariusz poddawany jest co roku obowiązkowym egzaminom sprawnościowym oraz powinien uczestniczyć z w zajęciach z wychowania fizycznego.
Kandydat do służby w Straży Granicznej musi posiadać określoną zdolność motoryczną aby przejść pozytywnie etap postępowania rekrutacyjnego11. Badanie sprawności fizycznej przeprowadzane
jest komisyjnie w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej tj.
w Lubaniu, Kętrzynie bądź Koszalinie. Sprawność fizyczna jest jednym z elementów oceny kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
służby obok rozmowy kwalifikacyjnej, testu z wiedzy ogólnej czy
testu znajomości języka obcego. Dopuszczenie kandydata do egzaminu sprawnościowego wymaga pozytywnej opinii lekarskiej.
Test sprawnościowy składa się z następujący elementów: uginania i prostowania ramion w podporze leżąc przodem (pompki),
biegu „koperta”, skoku w dal z miejsca obunóż, skrętoskłonów w
czasie 1 minuty, uginania i prostowania ramion w podporze tyłem na
ławeczkach (dla kobiet), uginanie i prostowanie ramion na poręczach
(dla mężczyzn), biegu na dystansie 1000 i 600 m (odpowiednio dla
mężczyzn i kobiet). Wyniki przelicza się na punkty, te z kolei na
oceny (bdb, db, dst). Dodatkowo normy sprawnościowe różnią się w
zależności od grupy wiekowej do której należy kandydat ubiegający
się o przyjęcie do służby. Grupy wiekowe (dla kobiet i mężczyzn)
mieszczą się w przedziałach; do 30 lat, 31-40 lat i od 41 lat.
Poniżej: tabele norm sprawnościowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SG12:

11

Etapy i cały tryb postępowania rekrutacyjnego określone zostały w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży
Granicznej (Dz. U. 2006 nr 23 poz. 175).
12
Żródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/strazgraniczna/brak/warunki-przyjecia-do-sl/tabele-normsprawnoscio/3218,Tabele-norm-sprawnosciowych-kandydatow-doSG.html, dostęp z dnia 23.11.2016 r.
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Tab.1 ( normy dla kobiet)
NAZWA
GRUPA
OCENY
JEDNOSTKI
ĆWICZENI WIEKOW
p.
MIARY
bdb (5) db (4) dst (3)
A
A
Uginanie
i
liczba
do 30 lat
20
18
14
prostowanie
powtórzeń
ramion
w
liczba
podporze
od 31 lat
18
16
12
powtórzeń
leżąc przodem
do 30 lat
sekundy
26,4
27,1
27,8
Bieg koperta
od 31 lat
sekundy
27,1
27,8
28,5
Skok w dal z do 30 lat
centymetry
190
175
160
miejsca
od 31 lat
centymetry
180
165
150
obunóż
liczba
do 30 lat
41
38
34
Skrętoskłony
powtórzeń
w czasie 1
liczba
minuty
od 31 lat
39
36
32
powtórzeń
oprzeć
się na palcami
dotknąć
całych obu rąk
głową
dłoniach dotknąć
kolan,
o
podłoża,
utrzyma
do 30 lat
sekundy
podłoże, utrzyma
ć
utrzyma
ć
pozycję
ć
pozycję
3
pozycję
3
sekundy
3
sekundy
sekundy
Skłon w przód
oprzeć
palcami
palcami
się
na
obu rąk
obu rąk
całych
dotknąć
dotknąć
dłoniach
palców
podłoża,
o
stóp,
od 31 lat
sekundy
utrzyma
podłoże,
utrzyma
ć
utrzyma
ć
pozycję
ć
pozycję
3
pozycję
3
sekundy
3
sekundy
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Bieg
na do 30 lat
dystansie 600
od 31 lat
m

minuty

sekundy
2,35
2,50

3,00

minuty

2,40

3,05

2,55

Tab. 2 (normy dla mężczyzn)
NAZWA
GRUPA JEDNOSTKI
p. ĆWICZENIA WIEKOWA MIARY
bdb (5)
Uginanie
i
liczba
do 30 lat
35
prostowanie
powtórzeń
ramion
w
podporze
liczba
od 31 lat
31
leżąc
powtórzeń
przodem
do 30 lat
sekundy
25,0
Bieg koperta
od 31 lat
sekundy
26,1
Skok w dal z do 30 lat centymetry
235
miejsca
od 31 lat centymetry
225
obunóż
liczba
43
Skrętoskłony do 30 lat
powtórzeń
w czasie 1
liczba
minuty
od 31 lat
40
powtórzeń
oprzeć
się na
całych
dłoniach
do 30 lat
sekundy
o
podłoże,
utrzymać
Skłon
w
pozycję 3
przód
sekundy
palcami
obu rąk
dotknąć
od 31 lat
sekundy
podłoża,
utrzymać
pozycję 3

OCENY
db (4)

dst (3)

30

25

26

21

25,8
26,9
215

26,4
27,5
195

205

185

40

36

37

33

palcami
obu rąk
dotknąć
podłoża,
utrzymać
pozycję 3
sekundy
palcami
obu rąk
dotknąć
palców
stóp,
utrzymać

palcami
obu rąk
dotknąć
palców
stóp,
utrzymać
pozycję
3
sekundy
chwycić
oburącz
kostki,
utrzymać
pozycję
3
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Bieg
na do 30 lat
dystansie
od 31 lat
1000 m

minuty
minuty

sekundy pozycję 3 sekundy
sekundy
4,10
4,25
4,40
4,2

4,35

4,50

Punkty uzyskane z każdej z konkurencji sumuje się i uzyskany
wynik mieści się w przedziale od 1 do 6 punktów uzyskanych w
etapie testu sprawności fizycznej - 1 pkt - suma ocen 15, 2 pkt - suma ocen 16 – 18, 3 pkt - suma ocen 19 – 21, 4 pkt - suma ocen 22 –
24,5 pkt - suma ocen 25 – 27, 6 pkt - suma ocen 28 – 3013.
Oprócz egzaminu dla kandydatów którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową testy sprawności fizycznej mogą zostać
przeprowadzone dla funkcjonariuszy zajmujących określone stanowiska lub pracujących albo przewidzianych do określonych komórek
organizacyjnych SG14. Komendant Główny Straży Granicznej może
objąć takim egzaminem funkcjonariuszy kierowanych na szkolenie
podoficerskie, w zakresie szkoły chorążych czy specjalistyczne szkolenie wymagane na mianowanie na pierwszy stopień oficerski.
Funkcjonariusze Straży Granicznej są zobligowani prawnie15
do utrzymywania sprawności fizycznej. Dbanie o kondycję fizyczną
ma na celu przede wszystkim bycie zdolnym do wykonywania zadań
służbowych. W takiej perspektywie (określonej cytowanym wyżej
przepisem prawa) zagadnienie sprawność fizyczna funkcjonariuszy
mieści się w ramach myśli utylitarystycznej Jeremy'ego Bentham'a.
Bentham uważał, że wszystkie stosunki pomiędzy ludźmi opierają
się na wzajemnie świadczonych i odwzajemnianych sobie usługach.
Usługi te większość ludzi świadczy sobie w sposób naturalny i niewymuszony. Władza państwowa natomiast wprowadza w życie dla
obywateli usługi niejako wymuszone i nakazowe. Te wymuszone
usługi stanowią system praw i zobowiązań obywateli, państwa i
urzędników. Jeremy Bentham sprowadza władzę do zapewnia społe13

Za: https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/warunkiprzyjecia-do-sl/tabele-norm-sprawnoscio/3218,Tabele-normsprawnosciowych-kandydatow-do-SG.html, dostęp z dnia 23.11.2016 r.
14
Ustawa o Straży Granicznej, art. 39B.
15
Tamże, art. 39C.
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czeństwu usług polegających na uszczegóławianiu w społeczeństwie
wzajemnych uprawnień i zobowiązań16. Głównym celem zatem
sprawności fizycznej funkcjonariusza Straży Granicznej jest skuteczność w realizacji ustawowych zadań służbowych, a więc świadczenie pewnego wyspecjalizowanego rodzaju usług dla ogółu społeczeństwa Polski.
Wspomniane wyżej uczestnictwo w zajęciach sportowych realizowanych przez oddziały i placówki SG jest obligatoryjne dla
wszystkich funkcjonariuszy formacji.
Ocena sprawności fizycznej funkcjonariusza następuje na podstawie wyników z corocznego egzaminu17. Egzamin przeprowadza
się w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej w okresie od
września do końca października danego roku18. Test sprawnościowy
składa się podobnie jak test kwalifikacyjny do SG z kilku ćwiczeń,
skoku w dal z miejsca, bieg po kopercie ( na prostokącie o wymiarach 300 na 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek, po jednej na
narożnikach i jednej na przecięciu się przekątnych. Trzecim ćwiczeniem do wykonania w czasie testu jest rzut piłką lekarską w przód.
Kobiety wykonują rzut piłką o wadze 2, a mężczyźni 4 kilogramów.
W drugiej cześć testu wykonuje się pady- pad w przód, bok,w tył i z
przewrotem w przód, wszystkie z postawy stojącej19. Ocena wykonania wyżej przedstawionych ćwiczeń mieści się w skali ocen od 2
(ndst.) do 5 (bdb.)20. Funkcjonariusz który uzyskał ocenę niedostateczną jest informowany i zobligowany do podejścia do egzaminu
sprawnościowego w późniejszym, poprawkowym terminie21.

16

Z. Rau., Liberalizm [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, K.
Chojnicka, W. Kozuba-Ciembroniewicza (red.), wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2000., s. 18-19.
17
Tryb przeprowadzania egzaminu sprawnościowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja
2011r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2011 nr 126 poz 720 z późn. zm).
18
Rozporządzenie MSWiA w sprawie testu..., par 3.
19
Tamże, załącznik nr 1, Opis szczegółowych warunków wykonania
ćwiczeń w ramach testu sprawności fizycznej.
20
Tamże, par. 5, pkt. 1.
21
Tamże, par. 5, pkt. 7.

173

Środki przymusu bezpośredniego
Specyficzną formą wykorzystania sprawności fizycznej do realizacji ustawowych zadań to użycie środków przymusu bezpośredniego określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej. Środki przymusu wykorzystywane lub używane są do podjęcia zadań wymienionych w tejże
ustawie. Przede wszystkim chodzi o sytuacje w których zachodzi
potrzeba wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego (np. funkcjonariusza SG) poleceniem, odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. Środki przymusu stosuje się także do przeciwdziałania czynnościom zmierzającym
do zamachu na życie zdrowie lub wolność, dla przeciwdziałania
bezpośredniemu zamachowi na ochraniane obszary, obiekty czy
urządzenia, dla ochrony porządku publicznego, w wypadkach wymagających przeciwdziałania zamachom na nienaruszalność granicy
państwowej, dla przeciwdziałania niszczeniu mienia, dla zapewnienia konwojowi czy doprowadzeniom bezpieczeństwa, dla ujęcia
osoby, udaremnienia jej ucieczki czy pościgu, w pokonywaniu biernego, czynnego oporu, w końcu w sytuacjach wymagających przeciwdziałania autoagresji22 (np. osób zatrzymanych).
Środki przymusu bezpośredniego według cytowanej wyżej
ustawy możemy podzielić na: 1) środki techniczne- kajdanki, kaftan
bezpieczeństwa, pasy obezwładniające, siatkę obezwładniającą, kask
zabezpieczający, palkę służbowa, wodne środki obezwładniające,
pociski niepenetracyjne, tasery- przedmioty służące do obezwładniania za pomocą ładunku elektrycznego, cele zabezpieczające, pokoje
izolacyjne, kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania i unieruchamiania pojazdów, pojazdy służbowe, chemiczne środki obezwładniające, środki pirotechniczne, materiały wybuchowe,
• zwierzęta- psy i konie służbowe,
• siłę ludzką- mowa tutaj o sile fizycznej w postaci technik
transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia23.

22

Ustawia z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego
i broni palnej (Dz. U. 2013 poz. 628 z późn. zm.), art.11.
23
Ustawa o środkach..., art. 12.
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Utylitaryzm w aspekcie sprawności fizycznej funkcjonariusza
stoi na straży życia i zdrowia nie tylko jego samego ale jak wynika to
z zapisów ustawy osób postronnych, czy nawet tych w stosunku do
których używa się środków przymusu bezpośredniego "proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o jak najmniejszej
dolegliwości24" w sposób wyrządzający jak najmniejszą szkodę, z
zachowaniem jak największej ostrożności i traktując je jako narzędzie wykorzystywane tylko w ostateczności25.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia w zarysie problematykę sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ustawowe zapisy
na temat sprawności fizycznej funkcjonariusza mają charakter utylitarystyczny. Podstawowy cele sprawności funkcjonariusza to skuteczne wykonywanie specyficznych zadań formacji jak ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego czy zwalczania nielegalnej migracji.
Abstract:
This article show draft of physical fitness issue of the Polish
Border Guard officers. Legal requirements about physical fitness for
officers have utylitarian character. The basic aims of physical fitness
is to effective execute of Border Guard tasks, like border line secure,
border control or fighting against illegal migration.
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Piotr Chmiel

Sport jako wartość etyczna w życiu człowieka
Wstęp
Są w życiu człowieka wartości, które odgrywają ważną rolę
zarówno dla niego samego jak i osób żyjących wokół niego. Wartości te dla jednych są wartościami z grupy czysto materialnych, ekonomicznych, dla innych duchowych, a dla jeszcze innych mających
bezpośrednio wpływ czy związek z jego egzystencją. Właściwie od
zarania ludzkości dla człowieka i jego życia wartości stanowiły
punkt odniesienia, rację bytu czy motywację życiową. Trudno sobie
w ogóle wyobrazić życia bez jakichkolwiek wartości. Już samo życie
jest jedną z najważniejszych wartości człowieka bez której nie można mówić o innych wartościach. Ich rola i znaczenie nie pozostają
obojętne wobec tego wszystkiego co się dokonuje także w życiu
społecznym, publicznym.
Zapewne znaczący wpływ na życie człowieka, jego zachowanie i postawy wywiera sport. Dając radość człowiekowi, wychowuje
go, rozwija i doskonali zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej.
Przede wszystkim pomaga utrzymać zdrowie (zwłaszcza sport masowy i szkolny), kształtuje osobowość, uczy wytrzymałości, obowiązkowości, przestrzegania reguł i wdraża w systematyczną ciężką
pracę. Ponadto formuje pożądane z punktu widzenia życia społecznego cechy: solidarności i koleżeństwa, bycia dla drugich i z innymi.
Sport niesie jednak ze sobą coraz liczniejsze niebezpieczeństwa i
zagrożenia. Są to m.in.: sięganie po środki dopingujące, brutalizacja
gry, wszechobecna komercjalizacja, fałszowanie wyników. Wypierane są wartości szlachetne i piękne – pokój, bliskość narodów, wzajemny szacunek. Ludzie sportu odpowiedzialni za jakość tegoż fenomenalnego przejawu życia społecznego, tj. trenerzy, nauczyciele,
sportowcy, kibice, sędziowie czy dziennikarze, za priorytet winni
uznać swój konkretny wkład i aktywność w kultywowaniu takich
wartości, jak: prawda, dobro i wolność1.
1

A. Błasiak., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Wybrane zagadnienia, Kraków 2009
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Sport drogą ku wychowaniu
Poruszana problematyka wychowania obecnego w sporcie i
wartości mu towarzyszących ma na celu budowanie większej świadomości roli, jaką jest sport – nośnik wielu wartości – ma on wyzwalać w zawodniku. Wychowywanie woli, odpowiedzialność, wytrwałość, prawość i zrównoważenie to cnoty, których wypracowanie jest
pewnym horyzontem zadań osób ze świata sportu. Zestawienie ze
sobą tytułowych pojęć: sportu, wychowania i wartości jest zasadne z
tego powodu, iż poprawność procesu szkolenia sportowego musi w
sobie łączyć działania na rzecz wygranej i zwycięstwa z troską o
osiągnięcie koniecznych cnót moralnych, jak odwaga, szczerość,
podporządkowanie się regułom i trenerowi. Dzięki procesom wychowawczym można w wystarczającym zakresie zabezpieczyć młodych adeptów sportu przed aberracjami dotyczącymi ich natury biologicznej i społecznej. Można skuteczniej chronić dzieci i młodzież
przed degradacją ich rozwoju moralnego, cielesnego czy duchowego.
Konieczna wydaje się zatem refleksja pogłębiająca wizję sportu w
kontekście wychowania dzieci i młodzieży ku wartościom2.
Wychowanie jako proces relacyjny osób, oddziaływanie z
konkretnym ukierunkowaniem na cel zawsze dotyczy człowieka – od
początku dziejów jest obecny w świecie ludzi (tresura bowiem odnosi się do zwierząt, hodowla zaś do roślin, wychowanie przyporządkowujemy osobie ludzkiej); stąd jego antropologiczny wymiar. Ukierunkowanie natomiast na wartości i budowanie wg nich sposobów
oddziaływania wyraża aksjologiczny aspekt wychowania. W świecie
sportu realizowanie i aktualizowanie wartości na drodze wychowania
jest nieodzownym czynnikiem kształtowania w każdym sportowcu
jego moralności i koniecznych w realizacji człowieczeństwa cnót3.
Wychowanie jako przedmiot studiów jest w rzeczywistości,
zdaniem Andrzeja Pawłuckiego, studiowaniem nie tyle wychowania,
co człowieka. Absolwenci uczelni pedagogicznych zostają bowiem
powołani do służby w zmianie człowieka na jego pożądaną, osobową
jakość. By jednak wpływać na zmianę człowieka, trzeba go najpierw
2

Por. J. Kmita., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
J. Czechowski., Wychowanie podstawowym zadaniem rodziny? Wartości i cele wychowawcze, „Studia nad Rodziną” 2006: 10/1-2 (18-19), s.
213-224
3
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poznać owy surowy materiał. Studiować człowieka należy zawsze w
kontekście zjawisk wychowawczych i w kontekście świata, w którym on żyje i który tworzy. Akademie wychowania fizycznego pokazują obraz człowieka wyczerpująco pełnie, mianowicie jako wartość (zwłaszcza poprzez wartość jego ciała) w porządku ładu kulturowego oraz człowieka jako „rzecz” w porządku ładu przyrodniczego. W ramach tych dwóch obszarów nauk o człowieku istnieją niezliczone wprost ścieżki naukowych specjalności. Naukowy obraz
człowieka „rzeczywistego” według Pawłuckiego różni się od wizerunku człowieka „prawdziwego”, i że dopiero specjalne podejście –
nazwać je można aksjologicznym – w kreśleniu wizerunku człowieka, zbliża nas do samowiedzy, która mówi, iż człowiek staje się o
tyle człowiekiem, o ile zmierza do usytuowania swoich myśli i czynów na najwyższych poziomach etyczności; że dopiero wtedy jest
wartością najwyższą – jako uczestnik różnych sfer życia, kiedy chce
być tym, kim być powinien4.
Sport a życie społeczne
Sport to sfera życia ludzkiego i obszar oddziaływania społecznego. Szczególnie zatem wśród sportowców należy doszukiwać się
wspomnianych poziomów etyczności. Oddziaływanie jest tu bowiem
zwłaszcza na młodych, którzy często bezkrytycznie przyjmują zachowania i postawy swych idoli sportowych za przykład. Należy jednak w
swoich zamiarach i dążeniach pozostawać wiernym szlachetności i
godności postępowania. Dzięki czynom człowiek ukonkretnia pomyślane dążenia i wprowadza je do swojego doświadczenia jako wartości. Ludzka rzeczywistość to przestrzeń „działania i wartości” i stąd
każde działanie człowieka jest urzeczywistnieniem wartości, wynikłym z zamiaru osiągnięcia tego, co – jako pomyślane – być powinno.
Powyższa myśl wyraża prawdę o wzajemnym przenikaniu się intencji,
czynu i wartości. Jeżeli z powodzeniem zaszczepimy w człowieku
ważną ideę – wartość, a on pod jej wpływem będzie postępować, rozpocznie się wówczas urzeczywistnianie wartości w działaniu konkretnego człowieka. Dotyczy to także zawodników, którzy w na drodze
pracy treningowej i wyrzeczeń postępują zgodnie z wyznawanymi
4

A. Pawłucki., Rozważania o wychowaniu, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1994
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wartościami. Owe jakości życia społecznego należy im jednak konsekwentnie prezentować i uświadamiać ich istnienie i znaczącą rolę.
Optyka spojrzenia na sport w duchu wartości i wychowania, którego
zadaniem jest prowadzenie ku wartościom, nawiązuje w swojej treści
do kultury5. Wyraża ona bowiem ludzkość, poszczególne narody i
społeczności wraz z ich dorobkiem umysłu, rąk i ducha. Sport także
plasuje się wśród osiągnięć kulturowych ludzkości, a nawet jest czymś
więcej - swoistym medium w przekazywaniu wartości. Korzystając z
socjopragmatycznego ujęcia kultury Jerzego Kmity, cytowany powyżej Autor pisze: „Wynika z tego, że człowiek, ujmowany jako podmiot
społeczny, przystępując do jakiegokolwiek działania, musi wykazać
się uprzednią znajomością:
1) takiego postępowania, które – w danych okolicznościach –
zapewniałoby osiąganie celu (prowadziłoby do urzeczywistniania
wartości) oraz
2) wyobrażenia obrazu bytu, który być powinien (wzorem
wartości).
Kiedy człowiek działa – wszystko jedno, czy po nowemu,
twórczo, czy też zwyczajowo, odtwórczo – daje on sobą świadectwo,
że będąc członkiem jakiejś wspólnoty zna przyjmowane przez innych członków tej rodziny „przepisy” na działania (wzory czynności) oraz wie, jaka powinność – zawarta w wartości – stanowi o sensie (celu) podejmowanego czynu. Mówiąc inaczej, każdy działający
podmiot społeczny – członek jakiejś wspólnoty – jest znawcą i nosicielem kultury tej wspólnoty” .
Z powyższego wynika, iż poznawanie człowieka wraz z jego
środowiskiem leży u podstaw mozolnego procesu: wpływania na
zmianę człowieka i to nie tylko od strony fizycznej, ale całościowo
traktowanej. Etyczne przesłanki wychowania nadają właściwy kierunek i ton rozwojowi osoby, która jako uczestnik różnych form aktywności – w tym także sportowej – musi działać w oparciu o wartości i wybierać to, co być powinno. Każdy zatem człowiek, a zwłaszcza sportowiec, którego zachowanie i osiągnięcia skupiają uwagę
innych ludzi, a on sam współistnieje w zespole, drużynie, budując
tam liczne relacje z innymi, zobowiązany jest dobrze znać wzorzec
5

Por. I. Bittner., Kultura fizyczna jako sfera psychofizyczna aktywności
człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995
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postępowania wraz z regułami wartościowego działania dla danej
wspólnoty i stosować się do nich. Tylko wtedy dany sportowiec będzie stawał się prawdziwym nosicielem kultury sportowej. Mówiąc
„wychowanie”, mamy także na myśli czynności kulturalizacyjne –
czyli działania polegające na zadawaniu wychowankowi wzoru kulturowego. Mówiąc „wychowawca”, wyobrażamy sobie kompetentnego nauczyciela wzoru kulturowego – członka wspólnoty kulturowej i przewodnika po świecie wartości w jednej osobie. Gdy zaś
myślimy o „wychowanku”, to przyznajemy mu status kandydata do
udziału w życiu danej wspólnoty i przypisujemy mu rolę ucznia wzoru kulturowego6.
Byt wychowawczy musi zatem wprowadzić się do procedury
jego rozpoznawania paradygmatu kulturowego. Kryterium aksjologicznego humanizmu stanowi bowiem najwyższą instancję odniesienia w rozpoznawaniu rzeczywistości wychowawczej i jej pedagogiczno-praktycznego wymiaru. Wychowanie fizyczne jako wychowanie do wartości ciała nie różni się niczym osobliwym od pozostałych przejawów wychowania. Nauczyciel musi przyjąć na siebie
nieodzownie rolę znawcy-przewodnika różnych dziedzin kultury
ciała i pamiętając o aksjologicznej jedności humanistycznej przestrzeni życia, musi on odkrywać zarazem przed wychowankiem
miejsce różnych znaczeń wartości ciała w relacji do najwyższej wartości człowieczeństwa. Istnieją zatem dwie dziedziny wychowawczej
kulturalizacji w odniesieniu do wartości ciała: wychowanie do witalnej i utylitarnej wartości ciała.
Aksjologia a sport
W poszukiwaniu powiązań pojęć: „sport”, „wartość”, „wychowanie” i ich znaczenia sięgnijmy po wypowiedź Romana Schulza, dla którego wychowanie – zwłaszcza sportowe ma podłoże aksjologiczne. Jest ono ujęte w kategoriach filozoficznych i sprowadzone
do istoty normatywnego porządku edukacyjnego, tzn. tego, co w
wychowaniu uważane jest za dobre, wartościowe, cenne, godne
urzeczywistnienia. Przybiera to formę konstruowania rozmaitych,
normatywnych wizji świata edukacji, na podstawie uprzednio przyjmowanych założeń aksjologicznych dotyczących człowieka, społe6

Tamże

181

czeństwa i kultury. Sferę wartości wychowawczych w pedagogice
konstruuje się – wyprowadza: - ze stwierdzanych tendencji rozwojowych kultury i społeczeństwa;
- z filozoficznych lub religijnych koncepcji człowieka;
- z rozmaitych form ideologii społecznej; - z osiągnięć współczesnych nauk, zwłaszcza nauk bezpośrednio współpracujących z
pedagogiką;
- z głosu opinii publicznej danego społeczeństwa i jego różnych grup społecznych; z programów polityki gospodarczej lub społecznej państwa.
Wartości zatem, będące celem wychowawczych działań w
sporcie i poza nim, są generowane społecznie, a tym samym akceptowane w konkretnych środowiskach. Trener, instruktor sportowy,
wychowawca z zakresu kultury fizycznej pełni nader ważną rolę: na
życzenie bowiem społeczne prowadzi on młodych adeptów sportu do
wartości, które zinterioryzowane przez nich na drodze wychowania
mają być widoczne w ich postępowaniu. Jako zasadniczy cel tego
rodzaju kształcenia Schulz postuluje alfabetyzację aksjologiczną
pedagogów, trenerów, szkoleniowców obejmującą m. in. przekazywanie, w usystematyzowanej postaci, podstawowych, głównych,
elementarnych składników dorobku światopoglądowego edukacji,
także wiedzy o wartościach edukacyjnych i procesach ich tworzenia,
konsumpcji czy utylizacji. Nie należy z tego obowiązku, tj. orientacji
w świecie wartości, choćby na poziomie podstawowym, wyłączać
nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, szkoleniowców, a
także działaczy sportowych i studentów akademii wychowania fizycznego, zwłaszcza kierunku nauczycielskiego. Osoby te odpowiadają bowiem nie tylko za rozwój swej własnej struktury aksjologicznej, ale za przekaz wartości i wdrażanie do ich rozpoznawania i aktualizowania przez młode pokolenie. Są także szczególnie powołane
do dbałości o rozwój w aspekcie formowania wartości w młodzieży i
kierowania się nimi w najbardziej nawet prozaicznych sytuacjach
codzienności. Należy pamiętać, iż w procesie wychowania sportowego przygotowujemy zawodnika nie tylko do bicia rekordów, rozwijania swej fizycznej tężyzny, sprawności, szybkości, siły i wytrzymałości. Nade wszystko wychowujemy człowieka, który po utra-
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cie kontaktu ze sportem musi być świadom swojej wartości jako
podmiotu myślącego i wolnego7.
Będąc aktywnym na arenie rywalizacji sportowej, powinien
dostrzegać on wartości, które są ponad sportem i nie utracą nigdy
swej doniosłości, domagając się koniecznie w każdym czasie ich
realizacji. Wychowanek zatem jako człowiek „wybierający” winien
zdaniem Katarzyny Olbrycht stanowić treść pożądanego sposobu
myślenia pedagogicznego. W warstwie instrumentalnej należy przygotować go do świadomego wybierania, posługiwania się różnymi
kryteriami, umiejętności uzasadniania swoich wyborów, motywujących do wybierania odpowiedzialnego, rozstrzygającego, a więc
akceptującego rezygnację z czegoś, na rzecz czegoś innego. Wychowywać należy też w ujęciu negatywnym, by np. wychowanek nie
wybierał orientacji faszyzującej, patologicznych wzorców życia
uznanych za kryminalne lub kryminogenne, przedmiotowego traktowania człowieka, bezwzględnie eksploatującego i degradującego
stosunku do własnej planety. Według pozytywnego programu wychowania człowiek jest osobą i realizuje się we wspólnocie osób w
relacji „dla drugiego”, we wszystkich wartościach osobowych, poprzez urzeczywistnianie wartości prawdy, dobra i piękna w różnych
formach kulturowych.
Edukacja i pedagogia
Działania wychowawcze wymagają więc rzetelnej edukacji aksjologicznej, która winna także uwzględniać poznanie biografii znaczących postaci o wyrazistych orientacjach na wartości, których analiza pozwoliłaby lepiej zrozumieć wpływ różnych wartości i różnych
ich porządków na indywidualne losy ludzi. Wartości często traktuje
się jako zamiennik celów wychowawczych. W kontekście szkolenia
sportowego dotyczą, jak sugeruje Urszula Ostrowska, urzeczywistniania idei kreowania człowieka wartościowego i czynienia jego świata
lepszym. Aksjologiczne konstrukty podstaw wychowania to: uznanie
godności i podstawowej wartości osoby, obywatelstwo społeczne i
międzykulturowe, eksponujące wartość różnorodności i otwarcia na
świat, obywatelstwo ekologiczne. Nawiązując w sensie pedagogicz7

Zob. J. Zimny., Wychowanie ku wartościom, wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006
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nym do platońskiej triady naczelnych wartości: prawdy, dobra i piękna, można powiedzieć, iż prawda doskonali intelekt, dobro rozwija
wolę, a piękno kształtuje uczucia. Wśród zadań wychowania wymienia się kultywowanie wartości uniwersalnych, ogniskujących wokół
wspomnianej triady: humanizm, godność i prawa człowieka, dobra
wspólne, solidarność, wolność, odpowiedzialność, pokój. Szczególnie
trafnie korespondują wymienione powyżej wartości z światem sportu,
gdzie prawa człowieka, wolność, odpowiedzialność, dobro, czy piękno
są fundamentalnym spoiwem kształtującym postępowanie ludzi sportu
– ludzi szlachetnych i godnych8.
Realizowanie wartości przez osoby związane za sportem, jest
możliwe nawet wtedy, gdy podmiotowe światy wartości nie zawsze
korespondują ze sobą; choć niektóre z tych wartości, przenikając oba
elementy relacji, mogą być w różnym stopniu zaakceptowane i zinternalizowane przez uczestników tych relacji. Wychowawca przekazuje swym wychowankom wartości, zwłaszcza gdy swoim przykładem je wspiera. Bezsprzecznie wartości nadają sens istnieniu, ale jak
zauważa Władysław Stróżewski, dla aksjologicznych podstaw wychowania ważne jest, by wartości, które same w sobie są bezsilne i
nierealizowane z punktu widzenia rzeczywistości są niczym, stawały
się ciałem, czyli czymś najważniejszym. Rozważając obecny w sporcie proces wychowania, którego celem jest rozwój człowieka –
człowieka rozumianego holistycznie, tj. bez pominięcia żadnej ze
sfer jego aktywności, należy podkreślić doniosłość trudu pracy trenerskiej, wychowawczej, która jednak musi bezwzględnie traktować
człowieka jako integralną całość. Janusz Gnitecki akcentuje, iż w
wielu koncepcjach dotyczących człowieka i jego rozwoju – powiedzieć można człowieka sportu i jego rozwoju na tym polu – zwraca
się szczególną uwagę na integralne ujęcie osoby ludzkiej. Na przykład w koncepcji Romana Ingardena są trzy względnie izolowane
systemy osoby ludzkiej:
1. system – ciało fizyczne (dostarcza on informacji o ciele fizycznym i świecie zewnętrznym);

8

Por. K. Olbrycht., Wychowanie a wartości, [w:] Pedagogika ogólna.
Problemy aksjologiczne ( red.) T. Kukułowicz, M. Nowak, KUL, Lublin 1997
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2. system psychiczny – „dusza” (odsłania wszelkie nadzieje,
miłości i rozczarowania i wszystko, co składa się na biografię człowieka);
3. system zwany – „osobowe ja” (rozwija się w człowieku,
gdy zdobywa się on na realizację dobra, piękna i prawdy).
Wychowanie staje się tu rozpoznawaniem, rozumieniem, akceptowaniem i respektowaniem wartości samoistnych (Prawdy, Dobra i Piękna) „pierwotne Ja w osobowym Ja” w przestrzeni edukacyjnej oraz przeniknięcie przez „osobowe Ja” zarówno struktury
fizycznej, jak i psychicznej człowieka. Wówczas wartości samoistne
pełnią funkcję edukacyjną – edukują „osobowe Ja”. Natomiast wartości niesamoistne i tworzone przez człowieka w jego strukturze
fizycznej, jak i psychicznej, pełnią funkcję edukowaną, tzn. po
zrównoważeniu sprzecznych i ambiwalentnych wartości są podatne
na integracyjne działanie „osobowego Ja”. Określeniem istoty i sposobu istnienia człowieka jako bytu edukacyjnego i edukowanego jest
ontologia wychowania. Edukacja ta dokonuje się w trzech sferach
ludzkiego życia:
- w sferze tego, co jest, a więc słowa (Logosu) – wyrażającego
przy pomocy słowa jego, tj. człowieka, obecne trwanie, w sferze
tego, co się staje, czyli czynu – ukazujący przy pomocy aktu jego
projekcję, tworzenie i zmianę,
- w sferze tego, co ma być – symbol, który odsłania głębszy,
transcendentalny sens dążeń ludzkich i łączy w sobie trwanie obecne
ze zmianą stanu.
Odpowiadając na pytanie, jak połączyć sport, wychowanie i
wartości w spójną całość, należy zapytać o aksjologiczny wymiar
wychowania, w tym także wychowania sportowego. Gnitecki akcentuje, iż pedagogika taka musi być:
- zgodna ze światem wartości samoistnych, tj. transcendentalnych, edukujących „osobowe Ja” bytu ludzkiego, prawdy, dobra i
piękna w wymiarze pierwotnej struktury bytowej człowieka;
- zgodna ze światem wartości niesamoistnych, czyli uniwersalnych, edukowanych, tworzonych przez człowieka, ludzkiego biosu, etosu, agosu i losu w wymiarze wtórnej struktury bytowej człowieka – fizycznej, psychicznej;
- zgodna z naturą człowieka, w jego wymiarze społecznym, indywidualnym, psychicznym i fizycznym oraz z jego „osobowym Ja”;
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- obecna w świecie ludzkim i w całej rzeczywistości uniwersalnej i transcendentalnej;
- nie związana jedynie z jedną grupą wartości, np. ekonomicznych, kulturowych, estetycznych, etycznych, moralnych, czy z jedną
ideologią wychowania. Istnieje wiele stanowisk w badaniach nad
wartościami, zgodnie z którymi wartości sprowadzane są do: przeżyć
psychicznych i rodząc pozytywne uczucia, rozwijają osobowość
kategorii zachowań międzyludzkich, które podlegają społecznej ocenie (Schlick, Ossowska); fenomenologicznego ujęcia, które odsłania
istotę wartości samych w sobie na drodze głównie intuicji, a ów poznanie z kolei stanowi podstawę w podejmowaniu każdej moralnej
decyzji personalizmu chrześcijańskiego, gdzie traktowane są jako
powrót do domu Ojca (Maritain, Mounier, Woroniecki...); etycznego
sposobu myślenia, gdzie np. rozum praktyczny, odsłaniając metafizyczne tło moralnych działań tkwiących w człowieku, odkrywa prawo moralne, by postępować tylko według takiej maksymy, dzięki
której można chcieć, żeby stała się powszechnym prawem (Kant)9.
Ku zakończeniu
Przedstawiona koncepcja procesu wychowania, które ściśle
sprzężone jest z wartościami: ingardenowskie ujęcie systemowe
osoby ludzkiej, ontologia i aksjologia wychowania przywołane przez
Gniteckiego, są cenne dla właściwego kształtowania środowiska
sportowego i zawiązujących się tam relacji interpersonalnych. Człowiek jako ciało fizyczne, dusza i osobowe „ja” ma stawać się podstawową troską trenera, który winien w swej pracy dydaktycznowychowawczej dbać nie tylko o tężyznę fizyczną, stronę duchową,
ale i ukierunkowanie na realizację triady naczelnych wartości u
swych podopiecznych. Ponadto wychowanie, które musi być nacechowane wartościami, winno pozostawać w zgodzie ze społeczną i
indywidualną naturą człowieka (warto tu przypomnieć, iż sport jako
przestrzeń wypełniająca życie człowieka i dyscypliny sportowe wraz
z ich rodzajami muszą być zawsze przedmiotem wyboru świadomego i dobrowolnego osoby wyrastającej z danej grupy społecznej –
wspomniany warunek „bycia w zgodzie” byłby wówczas spełniony)
9

K. Ostrowska., Wychowywać do urzeczywistniania wartości, [w:] Edukacja aksjologiczna, red. K. Olbrycht, t. 4, Katowice 1999,
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i nie wiązać się jednostronnie z wybraną grupą wartości użytecznościowych, estetycznych czy moralnych10. Niestety częstym precedensem w świecie sportowców jest jednorodne i w pełni zdeterminowane dążenie do sławy, zdobycia kapitału, popularności, z pominięciem wartości wyższych, które winny – jeżeli już nie zdominować, to choć odczuwalnie zaistnieć jako motywy postępowania każdego zawodnika.
Streszczenie
Wartości stanowią integralny element życia człowieka. Jedną
z nich jest sport, który odgrywa znaczącą rolę w procesie wychowania, formacji, zdrowia i życia człowieka. Sport zawsze odgrywał
wielkie znaczenie dla człowieka. Ukazuje to historia minionych epok
począwszy od starożytności po czasy współczesne. Trudno sobie
wyobrazić życie człowieka – szczególnie młodego – bez sportu. Stanowi on podstawę zdrowego funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. Z tego powodu poświęca się jemu tak wiele uwagi na każdym
etapie życia człowieka. Dziś sport jest nie tylko formą rozrywki,
rekreacji, ale stał się formą życia zawodowego. Z tego powodu należy częściej pochylać się nad jego rolą w życiu człowieka, znaczeniem dla codziennego funkcjonowania. Nie bez znaczenia więc mówi się dziś o sporcie przez pryzmat etyki.
Summary
Values are an integral part of human life. One of them is a
sport that plays a significant role in the educational process,
formation, health and human life. Sport has always played a very
important man. This shows the history of past eras from antiquity to
modern times. It is hard to imagine a man's life - especially the
young - without the sport. It is the basis for the healthy functioning
of the individual and society. For this reason given to him so much
attention at all stages of human life. Today, the sport is not only a
form of entertainment, recreation, but has become a form of life. For
this reason, often lean over its role in human life and meaning to
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Por. J. Zimny., Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. wyd.
Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola - Ružomberok 2008
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everyday functioning. Not without significance so it is said today
about the sport through the prism of ethics.
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Paulina Małkiewicz

Szkodliwe działanie środków dopingujących i suplementów diety
na organizmy sportowców
Wstęp
Każdy sportowiec na drodze swojej kariery dąży do poprawienia swojej sprawności fizycznej i psychicznej. Zazwyczaj wystarczy
do tego regularny trening, jednak niektórzy cały czas szukają prostszego i szybszego sposobu na poprawę swojej kondycji. Służą ku
temu szeroko rozpowszechnione środki dopingujące - biologicznie
czynne związki chemiczne, które w niefizjologiczny sposób zwiększają zdolności organizmu do wysiłku. Są najpopularniejszą formą
dopingu ze względu na prostotę stosowania i niskie koszty. Niektóre
z nich zaliczane są do leków psychotonicznych, gdyż działając na
układ nerwowy eliminują uczucie zmęczenia i ułatwiają procesy
myślowe. Niestety dzisiejsza wiedza sportowców na temat działania
i stosowania nielegalnych substancji dopingujących jest o wiele
większa niż kilka lat temu, co skutkuje coraz częstszymi przypadkami dyskwalifikacji podczas zawodów.
Od pewnego czasu zauważony został także wzrost zainteresowania suplementami diety u sportowców i osób aktywnych fizycznie. Są to produkty złożone z substancji odżywczych, głównie białek,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych, błonnika oraz innych substancji roślinnych, będące skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów lub innych substancji wytworzonym w postaci umożliwiającej
proste dawkowanie i przyjmowanie. Ze względu na niskie dawki
substancji czynnej sprzedawane są bez recepty, co ułatwia ich nabywanie i zachęca do częstszego korzystania z nich. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, iż nieprawidłowa dieta i zwyczaje
żywieniowe mogą prowadzić do często poważnych skutków ubocznych związanych z suplementacją. Praktykowanie takich form dopingu powinno być prowadzone pod okiem lekarza lub dietetyka, w
celu uniknięcia groźnych powikłań zdrowotnych lub wystąpienia
chorób.
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Ze względu na działanie środki dopingujące dzielimy na:
- sterydy anaboliczno - androgenne np. testosteron, dianabol,
nandrolon, metandienon, wspomagające syntezę białek w tkankach
mięśniowych i powodujące przyśpieszenie wzrostu masy mięśniowej
- Środki moczopędne inaczej diuretyki – np. furosemid, triamteren powodujące szybsze wydalanie płynów z organizmu
- Hormony peptydowe - m.in. hormon wzrostu, produkowany
przez przysadkę mózgową, mające podobne działanie do anabolików
- Narkotyczne środki przeciwbólowe jak np. morfina, metadon, dihydrokodeina, których zadaniem jest uśmierzenie bólu, najczęściej tępego i długotrwałego, dzięki czemu organizm może dłużej
pracować
- Stymulanty - działające pobudzająco na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Należą tutaj głównie kofeina, kokaina, amfetamina, efedryna
- β-2 agoniści działające agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych
- Glikokortysteroidy – m.in. kortyzol, kortykosteron, kortyzon,
czyli hormony produkowane przez korę nadnerczy
Sterydy anaboliczne (AAS)
To substancje zwane potocznie anabolikami będące syntetycznymi pochodnymi testosteronu, męskiego hormonu płciowego. Ich
działanie polega głównie na przyspieszaniu wzrostu masy i siły wytrzymałości mięśni poprzez pobudzanie syntezy białka lub wapnia a
także powodowanie wzrostu apetytu. Wpływają również na zwiększoną produkcję krwinek czerwonych. Efekty te są szczególnie ważne w dopingu sportowym, jako nielegalna forma wzmożonej aktywności głównie w tzw. sportach siłowych. Przez sportowców przyjmowane są najczęściej długotrwale i w dawkach wielokrotnie przewyższających dawki terapeutyczne. Sterydy anaboliczno – androgenne pozwalają przekraczać granicę ograniczone naturalnymi procesami biologicznymi.
W farmakoterapii stosowane są głównie w celu leczenia wychudzenia i wyniszczenia organizmu, osteoporozy, anemii a także
miejscowo w celu leczenia trudno gojących się ran, oparzeń i problemów skórnych.
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Mimo pozytywnego wpływu na organizm, ze względu na przeważające działanie skutków ubocznych anaboliki uważane są za jedne z
najniebezpieczniejszych środków dopingujących. U kobiet mogą powodować męską budowę ciała, obniżenie głosu, zaburzenia miesiączkowania oraz deformację płodu podczas ciąży. Przyjmowane doustnie, ze
względu na skład i budowę chemiczną działają szkodliwie na wątrobę i
jelita, powodując poważne zaburzenia pracy tych narządów (nowotwory, krwiaki). Skutkują również schorzeniami układu krwionośnego,
wywołując m.in. nadciśnienie, miażdżycę, przerost mięśnia sercowego
oraz zaburzenia akcji serca. Poza tym osłabiają włókna mięśniowe prowadząc do częstszych urazów i zrywania ścięgien, przyczyniają się do
zwyrodnień kości i stawów oraz powstawania zmian skórnych. Dożylne
przyjmowanie tej grupy środków niedozwolonych wiąże się z ryzykiem
zakażenia wirusem HIV.
Środki moczopędne
Są grupą leków zwiększające objętość wydalanego moczu a
ich działanie opiera się na powodowaniu wzrostu wydalania jonów
sodowych (Na+), co powoduje szybsze pozbywanie się wody przez
organizm. Silne diuretyki mogą powodować zwiększanie objętości
wydalanego moczu do 6 litrów dziennie. Niektóre, między innymi
acetazolamid, zmieniają odczyn moczu na bardziej zasadowy dzięki
czemu sprzyjają wydalaniu pewnych substancji (na przykład aspiryny) w przypadku ich przedawkowania. Sportowcy zażywają je w
celu szybkiej redukcji masy ciała bądź też utrudnieniu wykrycia
innych niedozwolonych związków chemicznych poprzez zwiększenie tępa wydalania moczu.
W farmakoterapii leki moczopędne znajdują zastosowanie w
leczeniu wielu chorób jednak rzadko są stosowane jako jedyne leki w
terapii, najczęściej są one łączone z innymi substancjami w celu
zwiększenia działania. Diuretyki są pomocne m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności nerek, marskości wątroby, czy
bakteryjnego zakażenia dróg moczowych.
Jednak tak jak inne substancje niedozwolone charakteryzują
się groźnymi skutkami ubocznymi. Najważniejszym z nich jest możliwość wywołania hipokaliemii czyli nadmiernego obniżenia poziomu potasu w ustroju grożącej zaburzeniami pracy serca i innych
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narządów. Mogą powodować także groźne zaburzenia elektrolitowe,
podwyższenie poziomu mocznika oraz kwasu moczowego, niekontrolowane skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca, bóle głowy,
omdlenia a nawet zgon.
Hormony peptydowe
Należą do nich m.in hormon wzrostu (naturalny hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową) somatotropina, STH. Mają za
zadanie utrzymanie rozwoju organizmu w równowadze. Zwiększają
przyswajanie aminokwasów i syntezę białka, oraz nasilają liolizę zmniejszenie tkanki tłuszczowej. Stosuje się je w leczeniu zaburzeń
wzrostu. Dopingowo ich działanie podobne jest do działania anabolików. Syntetyczne, zażywane przez sportowców zwiększają masę
mięśniową, redukują tkankę tłuszczową, poprawiają zdolności regeneracyjne, zmniejszają ryzyko kontuzji. Działają przeciwstawnie do
insuliny powodując wzrost glukozy we krwi. Dzięki zdolności pobudzania procesów regeneracji tkanek mogą być stosowane w celu
przyspieszania gojenia się ran oraz złamań. Do grupy tej należą także: oksytocyna (pobudzająca skurcze macicy oraz gruczoły mleczne), wazopresyna (regulująca wydalanie wody przez nerki), hormon
adrenokortykotropowy (ACTH, wytwarzany przez przedni płat przysadki mózgowej i pobudzający wzrost kory nadnercza i wydzielanie
kortykosterydów), sekretyna (hormon tkankowy pobudzający trzustkę do produkcji soku trawiennego wytwarzana w przewodzie pokarmowym), angiotensyna (hormon tkankowy regulujący ciśnienie krwi
i skurcze mięśni gładkich).
Ważnym hormonem peptydowym jest insulina, preparat
pierwszego kontaktu stosowany w leczeniu cukrzycy typu I. Uczestnicząc w przemianach węglowodanów, cukrów i białek zmniejsza
stężenie glukozy we krwi, przyspiesza jej spalanie i obniża wydalanie z moczem. Poprzez zwiększenie transportu aminokwasów do
białek działa anabolicznie. Jej przedawkowanie skutkować może
drgawkami, omdleniami a nawet śpiączką, czyli wstrząsem hipoglikemicznym.
Hormony peptydowe są naturalnie wytwarzane przez ludzki
organizm. Mimo to powodują one szereg skutków ubocznych podobnych do poprzednio omówionych środków dopingujących. Są to
głównie gigantyzm, występujący podczas zażywania u osób niedoj-
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rzałych fizycznie, zmiany chorobowe mięśni i stawów a także przerost narządów takich jak wątroba czy nerki. Wpływają niekorzystnie
na krążenie wywołując nadciśnienie tętnicze, choroby serca, mogą
przyczynić się do wystąpienia zapalenia nerwów oraz cukrzycy. Ich
zażywanie może skutkować akromegalią, to jest przerostem żuchwy,
dłoni, stóp, uszu, języka oraz narządów wewnętrznych.
Narkotyczne środki przeciwbólowe
Środki farmakologiczne przeznaczone do leczenia różnych
schorzeń, na przykład astmy, w odpowiednich dawkach mogą korzystnie wpływać na funkcje organizmu istotne z punktu widzenia
sportowców. Środki pobudzające stosowane są w celu zmniejszeniu
bólu różnego pochodzenia. W określonych przypadkach mogą przyspieszyć powrót sportowca do zdrowia po ciężkich urazach lub kontuzjach. Najważniejsze substancje opioidowe to kodeina, morfina,
heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne.
Morfina jest szeroko stosowana w medycynie jako środek do
zwalczania średniego lub silnego bólu, duszności oraz kaszlu. Stosowana jest między innymi do leczenia obrzęku płuc, bólu w zawale
serca, tępych bólów przewlekłych, potrafi ponadto działać korzystnie
w leczeniu niewydolności krążenia. W leczeniu bólu przewlekłego nie
powoduje uzależnienia psychicznego i nie ma dawek maksymalnych.
Używana do innych celów może prowadzić do poważnego uzależnienia, będącego chorobą potencjalnie śmiertelną i nieuleczalną.
Kodeina to słaby opioid stosowany w leczeniu kaszlu oraz bólu o słabym i średnim nasileniu. Jej właściwości są wysoko cenione
medycznie ze względu na szybkie wchłanianie w przewodzie pokarmowym, jednakże nadmiar tego specyfiku może mieć poważne konsekwencje dla życia bądź zdrowia. Po osiągnięciu dużego stężenia
we krwi występują zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego
układu nerwowego, w tym mózgu, powodując tym samym senność,
apatię i zaburzenia koncentracji zaczyna działać przeciwnie do swojego pierwotnego zastosowania, dając problemy z oddychaniem. Co
więcej podczas jej regularnego stosowania występuje silne uzależnienie zarówno psychiczne jak i fizyczne.
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Heroina jest jednym z najniebezpieczniejszych i najbardziej
uzależniających narkotyków, praktycznie zawsze związanym z heroinizmem. Może być podawana na wiele sposobów m.in. dożylnie za
pomocą strzykawki, doustnie, poprzez wciąganie rozdrobnionego
proszku przez nos oraz wdychając jej opary. Dawniej była przełomową substancją w leczeniu silnego bólu, kaszlu wywołanego gruźlicą oraz zapaleniem płuc, jednak ze względu na toksyczność i silne
właściwości uzależniające została wycofana z lecznictwa. Jej
przedawkowanie objawia się spowolnieniem akcji serca, spłyceniem
oddechu, szpileczkowatymi źrenicami oraz utratą przytomności.
Zgon następuje zazwyczaj na skutek depresji środkowego układu
oddechowego.
Jak wiadomo opioidy należą do najbardziej uzależniających
substancji znanych człowiekowi. Zależnie od środka, częstotliwości i
metody podania uzależnienie psychiczne może pojawić się w krótkim
okresie, nawet na przestrzeni kilku dni. Zależność fizyczna pojawia się
zwykle po dłuższym i regularnym przyjmowaniu, ale słabe objawy
abstynencyjne mogą pojawić się nawet po tygodniu przyjmowania
silnych opioidów. Co gorsza wywołują senność, apatię lub euforię,
zanik głodu i odczuwania negatywnych emocji, zaburzenia pamięci i
problemy z koncentracją. Groźniejszymi objawami są spowolnienie
akcji serca i spłycenie oddechu oraz zwolnienie perystaltyki jelit. Przy
dłuższym stosowaniu można zaobserwować uzależnienie, nerwowość,
lęki nocne, nerwobóle i bezsenność. Próba leczenia i wyjścia z uzależnienia jest drogą trudną do przejścia. Wiele osób nie jest w stanie podjąć się takiej próby lub wytrwać w niej do końca, co bardzo często
kończy się depresjami bądź samobójstwami.
Stymulanty
Są to związki, które nie powodują bezpośredniego wzrostu
wydolności fizycznej, lecz stymulują organizm do wzmożonej aktywności, do których należą głównie kokaina, amfetamina oraz efedryna. Ich działanie polega na pobudzaniu centralnego układu nerwowego, powodując tym samym zwiększenie częstości akcji serca,
przyspieszenie oddechu i poprawę funkcjonowania mózgu, przez co
często określane są mianem substancji psychomotorycznych. Sportowiec zażywający środki stymulujące jest bardziej czujny, odporny
na zmęczenie, a jednocześnie agresywny i gotowy do błyskawiczne-
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go działania. Przewlekłe stosowanie na przykład amfetaminy skutkować może, podobnie jak w przypadku innych substancji niedozwolonych udarem mózgu, zaburzeniem akcji serca czy nadciśnieniem. Podczas zażywania kokainy z powodu wzrostu częstości rytmu
serca i ciśnienia tętniczego a także skurczu naczyń wieńcowych i
zatorów może dojść do niedokrwienia i zawałów mięśnia sercowego.
Efedryna już w małych dawkach przyspiesza rytm serca, powoduje
wysokie ciśnienie poprzez skurcz naczyń krwionośnych. Stosowanie
efedryny może prowadzić do, przełomów nadciśnieniowych, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca oraz udarów mózgu.
Na dodatek środki stymulujące powodują agresję i bezsenność a ich
długotrwałe stosowanie może skutkować rozwojem psychoz a nawet
halucynacji. Do stymulantów zaliczana jest również kofeina.
Beta-2-agoniści
Są to substancje rozszerzające oskrzela i udrażniające drogi oddechowe łagodząc przez to silne i uciążliwe objawy astmy. Należą to
głównie formoterol, salbutamol, salmeterol bądź też terbutalina. Ich
działanie polega na naśladowaniu naturalnych substancji takich jak
adrenalina czy noradrenalina, zwiększając tym samym odporność
organizmu na stres. W dawkach farmakoterapeutycznych nie wpływają negatywnie na pracę serca, jednak ich nadmierne stosowanie niesie
za sobą ryzyko niedokrwienia mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu
jego pracy, gdyż zaczynają działać anabolicznie. Charakterystycznymi
skutkami ubocznymi po zażyciu β-2-agonistów są drżenia mięśniowe,
arytmia, bóle i zawroty głowy, niepokój, a także bóle w klatce piersiowej, bóle stawów oraz możliwość wystąpienia hipokaliemii.
Glikokortysteroidy
Ich zadaniem jest regulowanie przemiany tłuszczy, białek oraz
węglowodanów. W farmakoterapii stosowane są jako leki o działaniu
przeciwzapalnym, przeciwalergicznym a także immunodepresyjnym,
mające ogromny wpływ na gospodarkę węglowodanową, lipidową i
wodno – elektrolitową organizmu. Zażywane przez sportowców
zmniejszają zużycie glukozy w tkankach i jednocześnie nasilają glukoneogenezę, co prowadzi do podniesienia poziomu cukru we krwi
skutkiem czego jest nasilenie działania adrenaliny i pobudzenia za-
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wodnika. Niestety glikokortysteroidy w negatywny sposób wpływają
na zdrowie. Przede wszystkim powodują rozpad białek mięśniowych
co może być przyczyną spadku siły mięśni. Przebudowując tkankę
tłuszczową przyczyniają się do przemieszczenia depozytów tkanki
tłuszczowej, czego objawami są tzw. bawoli kark, otyłość brzuszna
oraz chude kończyny - nazywane też otyłością typu Cushinga. Ponadto zmieszają wchłanianie wapna z jelit a zwiększają jego wydalanie wraz z moczem powodując na przykład osteoporozę. Długotrwałe stosowanie osłabia naturalną odporność organizmu sportowca co
sprawia, że jest on bardziej podatny na wszelkiego typu infekcje.
Niekiedy zmienia się też reakcja organizmu na zakażenie, co może
powodować opóźnienie diagnozy, ze względu na brak typowych
objawów. Kolejnymi groźnymi zaburzeniami są zmiany neurologiczno – psychiatryczne takie jak zmiany nastroju, nocne koszmary,
bezsenność, napady szału, myśli samobójcze, jaskra a nawet zaburzenia hormonalne. Podczas podawania miejscowego można zaobserwować rozprzestrzeniające się i ciężkie do wyleczenia zakażenie
skóry, rozstępy, trądzik, zanik błon śluzowych na skutek upośledzenia syntezy kolagenu.
Suplementy diety
Ich stosowanie jest dla większości sportowców ważnym, często wręcz magicznym czynnikiem prowadzącym do sukcesu sportowego. Są to biologicznie czynne związki chemiczne, będące skoncentrowanym źródłem minerałów oraz witamin, wyprodukowane w
sposób ułatwiający ich stosowanie to jest w postaci tabletek, kapsułek, drażetek, saszetek z proszkiem i ampułek z płynem . Ze względu
na niską i pierwotnie nieszkodliwą zawartość substancji czynnych
sprzedawane są bez recepty i popularyzowane w mediach, co zachęca do ich nabywania i stosowania. Stosowane są głównie w celu
poprawy koncentracji, przemiany materii, zwiększenia sił, uzupełnienia niedoboru witamin oraz ochroną przed niekorzystnym działaniem stresu i zanieczyszczeniami środowiska.
Suplementy diety dla zawodników sportowych są grupą produktów szczególnie mało przebadaną pod względem efektów ubocznych, dlatego przy ich stosowaniu należy zachować dużą ostrożność
i umiar. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów skierowanych dla osób aktywnych fizycznie, których działanie nie zostało
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potwierdzone rzetelnie przeprowadzonymi badaniami naukowymi,
skuteczność wielu z nich jest więc problematyczna. Ponadto odżywki mogą zawierać niedozwolone w sporcie związki chemiczne i stosowanie ich niesie ze sobą ryzyko dyskwalifikacji. Wiele z nich zawiera substancje kategorycznie przeciwwskazane w różnych chorobach lub schorzeniach takich jak nadciśnienie czy zakrzepica, dlatego przy ich zażywaniu należy mieć dużą wiedzę oraz świadomość
interakcji z różnymi lekami. Niestety nie wszyscy wiedzą, ze nadmierne spożywanie witamin może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Przykładem może być przedawkowanie witaminy A powodujące uszkodzenia wątroby natomiast zbyt duża ilość
żelaza negatywnie wpływa na trzustkę. Przedawkowanie odżywek
najczęściej następuje podczas zażywania ich w formie tabletek musujących. Preparaty te przez większość osób traktowane są jako napój, spożywany kilka razy w ciągu dnia, szczególnie w upalne dni.
Objawy po spożyciu zbyt dużej ilości witamin czy minerałów nie są
selektywne i bardzo łatwo można je pomylić z innymi schorzeniami
lub chorobami. Charakterystyczne symptomy występujące w pierwszej kolejności to bóle i zawroty głowy, wymioty, osłabienie, zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu oddechowego i pokarmowego. Nie ma jednoznacznej dawki której nie można przekroczyć, gdyż zależy ona m.in. od wieku, płci, wagi lub stanu zdrowia.
Kolejnym negatywnym skutkiem przesadnego stosowania odżywek może być ich wpływ na wyniki badań diagnostycznych, czyniąc je albo fałszywie dodatnimi albo ujemnymi. Powoduje to problemy przy dobraniu odpowiednich leków lub potencjalnym wywołaniem choroby. Osoby decydujące się na uzupełnienie swojej diety
w odzywki powinny najpierw skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem w celu uniknięcia problemów zdrowotnych.
Podsumowanie:
Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyraźnie
stwierdzić, iż wszystkie wyżej wymienione związki chemiczne mają
niekorzystny wpływ na organizmy sportowców. Powodują szereg
skutków ubocznych począwszy od niegroźnych bólów głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, problemów skórnych po groźne choroby
serca i wątroby, uzależnienia, problemy psychiczne a nawet zgony.
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Pomimo iż w większości związki te produkowane są przez ludzki
organizm stosowane jako środki dopingujące dostarczane są w innych dawkach i zmieniają swoje naturalne znaczenie. Wspomniane
suplementy diety ze względu na małą ilość przeprowadzonych na
nich badań oraz nieznajomość skutków ubocznych także nie są do
końca bezpieczną formą dopingu i wspomagania fizycznego.
Podsumowując, mimo iż przeanalizowane substancję w pewnym okresie stosowania faktycznie pomagają sportowcom osiągnąć
zamierzone cele i wysokie wyniki w sporcie, stosowanie ich ma tragiczne skutki dla zdrowia a czasem nawet dla życia i może skutkować dożywotnią dyskwalifikacją sportową oraz utratą autorytetu i
możliwości wykonywania swojej pasji.
Streszczenie:
Głośnym echem odbiły się w środkach masowego przekazu
niedawne afery związane ze stosowaniem przez znanych i cenionych
sportowców substancji niedozwolonych. Jak wiadomo, wykrycie
tych substancji we krwi zawsze skutkuje wycofaniem z zawodów i
dyskwalifikacją, niekiedy dożywotnią. Nie mniej dotkliwy jest również skutek związany z utratą wiarygodności i upadkiem autorytetu
w świecie sportu. Jak się jednak okazuje, to wszystko nie odstrasza
sportowców od stosowania substancji niedozwolonych. Głównym
zadaniem tych substancji jest podniesienie poziomu hormonów i
zwiększenie wydolności fizycznej i psychicznej organizmu. Zaliczyć
do nich możemy między innymi: hormony, środki pobudzające, czy
też sterydy anaboliczne. Z jednej strony stosowanie tych substancji
wspomaga organizm sportowca, z drugiej jednak ich długotrwałe
przyjmowanie może skutkować m.in. zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu, zmianami hormonalnymi, czy też uzależnieniem.
Celem niniejszej pracy jest przegląd literaturowy dotyczący suplementów diety i środków dopingujących przyjmowanych przez sportowców w celu zwiększenia wydolności fizycznej i psychicznej oraz
ich szkodliwego oddziaływania na organizm.
Słowa kluczowe: środki dopingujące, odżywki, suplementy
diety, sportowcy, sport.
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Abstract:
The harmful effects of doping agents and dietary supplements
for athletes organisms
Loud sound rebounded in the media the recent scandals associated with the use of the well-known and respected athletes of prohibited substances. As you know, the detection of these substances in
the blood always result in withdrawal from the competition and disqualification, sometimes a lifetime. No less acute is also a result of
losing credibility and the collapse of authority in the world of sports.
As it turns out, all this does not deter athletes from using prohibited
substances. The main task of these substances is to raise hormone
levels and increased physical capacity and mental body. These can
include, inter alia, hormones, stimulants or anabolic steroids. On the
one hand, the use of these substances helps the body athlete, on the
other hand, however, their long-term intake may result in, among
others, disturbances in the functioning of the body, hormonal
changes, or addiction. The aim of this paper is to review the literature
concerning dietary supplements and doping substances taken by athletes to increase physical performance and mental and their harmful
effects on the body.
Keywords: performance-enhancing drugs, nutraceuticals, dietary supplements, athletes, sport.
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Grzegorz Witkowski

Ocena aktywności ruchowej wśród studentów ratownictwa
medycznego
Wstęp
Ratownictwo medyczne jest młodym bardzo intensywnie rozwijającym się zawodem, będącym niejednokrotnie zarówno źródłem
utrzymania ale również pasją wielu pracowników. Każdy ratownik
powinien dbać o swoje zdrowie, poszerzać swoją wiedze teoretyczną
i praktyczną, ale również dbać o odpowiedni poziom aktywności
fizycznej. Gdyż to właśnie ratownicy medyczni noszą na swoich
barkach ciężar życia pacjentów. Gdy ratownicy dostaną zgłoszenie
natychmiast przystępują do działania, mają świadomość ze od momentu przyjazdu na miejsce zdarzenia tylko oni mogą uratować życie danej osoby1. Należy jednak powiedzieć ze jest to zawód wysokiego ryzyka, gdzie cały czas trzeba być gotowym na niespodziewanie. Często zdarzające się wypadki komunikacyjne, wypadki w miejscu pracy, czy nawet niepozornie zapowiadające się wezwania pod
pretekstem „złe samopoczucie” narażają ratowników medycznych na
widoki, oraz przeżycia zostające w pamięci przez bardzo długi okres
czasu. Dlatego należy znać sposoby radzenia sobie ze stresem, znaleźć sposób pozwalający odprężyć się, dając ujście emocjom2.
Materiał i metody
Do badania użyto metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Pytanie odnosiły się do długości
oraz jakości podejmowanej aktywności fizycznej, znajomości prawidłowego wpływu na zdrowie, oraz subiektywnej oceny opinii studentów na temat swojego zdrowia. Losową grupę ankietowanych stanowili studenci ratownictwa medycznego, uczący się w trybie dziennym ale również zaocznym. Podejmujący naukę w placówkach
1

J. Kliszcz., Psychologia w ratownictwie. Dyfin SA, Warszawa 2012,
P. Wołoszyn., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
2

201

szkolnictwa wyższego na terenie polski. Każdy z respondentów deklarował ukończenie pierwszego roku nauki.
Wyniki badań
Zdecydowana większość(82,6%) określiła się jako osobę aktywną fizycznie, najczęściej deklarowaną formą aktywności fizycznej było bieganie (45,3%) . Wskaźnik Body Mass Indeks u większości (86%) mieścił się w prawidłowych granicach. Zaledwie 5,8%
ankietowanych osób deklarowało aktywność nieregularną bądź rzadszą niż 1 raz w tygodniu. Średnio studenci poświęcali około 55 minut
na jedną sesję treningową, biorąc pod uwagę ze większa część studentów (77,9%) deklarowała aktywność nie mniejsza niż 2 treningi
w tygodniu, można przypuszczać że studenci ratownictwa są wysportowani. Zdecydowana większość 62,8% preferuje treningi indywidualne, oraz jako powód treningów podają poprawę aktywności
fizycznej i psychicznej (60,5%), oraz potrafią wymienić k orzyści
płynące z aktywności fizyczne.
Wnioski
Studenci Kierunku medycznego jakim jest ratownictwa są
sprawni fizycznie, posiadają podstawową wiedze na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm. Wskaźnik BMI
również przedstawia ich jako wysportowanych. Treningi podejmowane przez studentów są zazwyczaj odpowiednio wyważone, oraz
systematyczne. Zaledwie mała grupa spośród nich może mieć drobne
problemy ze zdrowiem, związane z zbyt mała aktywnością fizyczną.
Aktywność ruchowa
Aktywność fizyczna od bardzo dawna uznawana jest za jeden
z lepszych sposobów poprawy stanu zdrowia. Nie odkryto jeszcze
równie skutecznego leku, ale również równie dobrej metody profilaktyki, właściwie w każdej dziedzinie medycyny, można zaobserwować poprawę stanu zdrowia osób praktykujących . Ale również
osoby zdrowe, systematycznie uprawiające sport, czy to na poziomie
rekreacyjnym czy też zawodowym mogą pochwalić się mniejszą
zapadalnością na różnego rodzaju choroby. Aktywność fizyczna
wpływa pozytywnie na układ serowo naczyniowy, ale również
krwiotwórczy, co skutkuje poprawą odporności. Również choroby
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noszące miano cywilizacyjnych rzadziej dotykają osób dbających o
swoją formę fizyczną3. Jednak warto zwrócić uwagę ze należy przestrzegać kilku zasad związanych z aktywnością fizyczną :
• Podejmować wysiłek 3-4 razy w tygodniu, najlepiej po delikatnym posiłku oraz kilku minutach rozgrzewkowych
• Czas trwania jednej sesji treningowej powinien mieścić się w
przedziale 20-60 min co średnio stanowi około 40 min
• Ćwiczenia powinny być wykonywane z umiarkowaną intensywnością 65-70 % tętna maksymalnego
• Wydatek energetyczny podczas jednego treningu nie powinien być niższy niż 200-300 kcal przy czym w skali tygodnia wspomniany wydatek nie powinien być mniejszy niż 2000kcal
Preferowany jest wysiłek wytrzymałościowy o umiarkowanej
intensywności (do 60–75% maksymalnej częstotliwości rytmu serca), który należy uzupełnić o ćwiczenia mieszane (statyczne i dynamiczne), określane jako trening oporowy, które powinny stanowić
około 10–15% objętości treningu. Zalecane są: marsze, marszobiegi,
jazda rowerem, pływanie, gry sportowe i taniec. Główną część treningu należy poprzedzić 5–10-minutową rozgrzewką, a zakończyć
trwającymi 10–15 minut ćwiczeniami wyciszającymi o niewielkiej
intensywności.
Równie ważną częścią aktywności fizycznej jest trzymanie
odpowiedniej diety, bogatej w witaminy, kwasy tłuszczowe, białka.
Nie chodzi tu jednak o bardzo restrykcją dietę sportową ale o wykreowanie pewnych nawyków żywieniowych, pozwalających cieszyć
się zdrowym ciałem. Najważniejsze w śród nawyków to:
• Regularność posiłków a mianowicie codziennie spożywanie
posiłków o tej samej albo zbliżonej godzinie,
• Każdy posiłek powinien być poprzedzony szklanką wody.
Ważne jest również zastąpienie większości napojów słodzonych
wodą mineralna.

3

E. Zadarko., Z. Barabasz., E. Nizioł., Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego
Instytutu Leków w Warszawie. Nr 2/2011, s. 188–194.
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• Najważniejszy posiłek dnia, bez którego nie powinno się
opuszczać domu to śniadanie
• Ograniczenie słodyczy, oraz nie podjadanie między posiłkami
• Duża ilość owoców i warzyw, dostarczających do naszego
organizmu witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu4.
Studenci ratownictwa medycznego powinni być świadomi
wymienionych wyżej zasad dotyczących zarówno zdrowego żywienia jak i aktywności fizycznej. Ponieważ każda osoba pragnąca w
przyszłości zostać pełnoprawnym członkiem grupy zawodowej powinna posiąść tą wiedze5. Aby stało się to możliwe już od pierwszego roku nauki na uczelni wyższej gładzie się na to duży nacisk na
przykład poprzez zajęcia z dietetyki gdzie poruszane są elementy
wspomniane wyżej ale również dużo szersze pojęcia dotyczące dietetyki. Warto również przyjrzeć się umiejętnością sportowym które
studenci chcący ukończyć pierwszy rok nauki muszą opanować. Są
to zajęcia wychowania fizycznego, obowiązujące na większości kierunków uczelni wyższych, ale również podstawy samo obrony, oraz
umiejętności pływania. Dlaczego studenci ratownictwa mają aż tyle
zajęć sportowych podczas toku nauczania, nawet pomimo wielu
innych przedmiotów, o większej wadze. Przedmioty takie jak medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, czy anatomia lub
fizjologia poświęcają ogromną część czasu studenta, jednak zajęcia
sportowe w co najmniej takiej ilości są niezbędne w tym zawodzie.
Pierwszym argumentem można znaleźć już podczas zastanowienia
jak wygląda praca ratownika medycznego, częste wyjazdy do pacjentów, wiele schodów do pokonania przed spotkaniem. Nie tylko
wiedza merytoryczna zdobyta podczas studiów ma znaczenie, bardzo
ważny jest też stan zdrowia, kiedy liczą się każde sekundy, ważne
jest aby zaoszczędzić czas w każdym możliwym miejscu. Ważnym
elementem jest również fakt ze istnieje wiele badań naukowych,
dowodzących że aktywność ruchowa ma pozytywny wpływ nie tylko
na sferę fizyczną. Wpływa również na nasze samopoczucie, skutecz4

M. Jeżewska-Zychowicz., Wpływ czynników społecznych na zachowania żywieniowe. Żywienie Człowieka. Metabolizm. Nr 1/2004, s. 78–85.
5
J. Kliszcz., Psychologia w ratownictwie . Dyfin SA, Warszawa 2012,
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nie obniża poziom stresu, a nawet potrafi złagodzić traumatyczne
przeżycia z przeszłości. Ze względu na charakter pracy, czynny ratownik medyczny niemal codziennie spotyka się z stanami nagłymi,
krytycznymi, ważne jest aby umieć sobie radzić z takimi przeżyciami. Osoba umiejąca opanować swoje emocje na miejscu zdarzenia,
ale również po całym zajściu może w niezakłócony sposób wykonywać swoją pracę, nie popełniając błędów wynikających ze stresu,
korzystając z szerokiego zakresu wiedzy oraz umiejętności praktycznych nabytych w czasie nauki oraz pracy zawodowej6. Wspomniane
zajęcia z samoobrony mają również duże znaczenie, mimo faktu iż
ratownictwo medyczne jest służbą publiczną, gdzie głównym celem
jest pomaganie wszystkim osobą wymagającym pomocy często spotyka się informacje i artykuły o agresji wobec tych funkcjonariuszy.
Jedna z pierwszych zasad poznawanych na studiach brzmi „ dobry
ratownik to zdrowy i żywy ratownik” . Osoba chcąca udzielić pomocy która zostanie zaatakowana, nie tylko nie może pomagać, ale
również sama wymaga pomocy. Aktywność fizyczna praktykowana
przez studentów ratownictwa nie zanika po pierwszym roku, już
podczas 2 roku studiów studenci muszą zaliczyć 2 obozy sprawnościowe. Pierwszy zimowy odbywający się w górach, gdzie studenci
zdobywają umiejętności jazdy na nartach, oraz spotykają się z bardzo
podobną formacją jaką jest GOPR czy TOPR. Drugi obóz odbywa
się na mazurach, gdzie przyszli ratownicy uczą się żeglować, szlifują
umiejętności pływackie na otwartych akwenach, oraz spotykają się z
Ratownikami Wodnymi, czuwającymi nad bezpieczeństwem ludzi w
wodzie. Można zauważyć ze pomimo bardzo trudnych studiów ratownicy zmuszeni są również do pozyskania umiejętności sportowych, oraz ciągłego poszerzania swoich horyzontów. Spowodowane
jest to faktem iż osoby które znajdą swoje hobby w młodości mogą
w niezakłócony sposób znaleźć równowagę między pracą a czasem
wolnym7.

6

Ł. Krzych., Analiza stylu życia studentów Śląskiej AM. Zdrowie Publiczne. Nr 1/2004, s. 67–70.
7
P. Wołoszyn., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2007
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Materiał i metody
W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ankiety zawierał metryczkę oraz 8 pytań szczegółowych
dotyczących podejmowania przez studentów aktywności fizycznej.
W badaniu wzięło udział 86 studentów uczelni wyższych na kierunki
ratownictwo medyczne, co stanowi 100% ankietowanych . Znaczna
część respondentów studiowała na 3 roku – 46,5% potem kolejno
30,2% stanowili studenci 2 roku oraz 23,3% adepci studiów magisterskich. W grupie osób badanych przeważali mężczyźni, stanowili
oni 62,8% badanych, pozostałą grupę stanowiły kobiety 37,2%, duża
różnica proporcji może wynikać z faktu iż kobiety w zawodzie ratownika medycznego bardzo często są niedoceniane, oraz ciężko im
podjąć prace w zawodzie.
Wyniki
Pierwsze pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło własnej subiektywnej oceny aktywności fizycznej osoby ankietowanej. Największa procentowa część osób oceniała na dobry co stanowiło 57,0% ankietowanych. Kolejno 25,6% , 15,1% stanowiły
odpowiedzi Bardzo dobrze(25,6), średnio (15,1) zaledwie 2,3% osób
biorących udział w badaniu oceniało swój stan zdrowia jako zły.
Biorąc pod uwagę fakt że ratownictwo medyczne jest kierunkiem
ściśle związanym z medycyną, oraz zdrowiem zadowalający jest fakt
tak wysokiej oceny poziomu aktywności fizycznej 82,6% ankietowanych oceniało swój poziom aktywności fizycznej jako dobry lub
bardzo dobry. Jest to doskonały wynik. Kolejne pytanie dotyczyło
częstotliwości podejmowanej aktywności fizycznej, to znaczy ile
razy w ciągu jednego tygodnie respondenci ćwiczą. Odpowiedzi
klasyfikowały się następująco cztery lub więcej razy w tygodniu
ćwiczy 31,4% osób ankietowanych, z przedziału 2-3 razy w tygodniu
aktywność deklarowało 46,5% ankietowanych. Kolejne mniejsza
grupa 16,3% deklarowała 1lub 2 razy w tygodniu podejmować wysiłek, najmniejszą grupę(5,8%) stanowiły osoby ćwiczące 1 raz w
tygodniu bądź mniej, lub ćwiczące nieregularnie. Następnie osoby
biorące udział w badaniu zostały poproszone o określenie jak długo
twa jedna jednostka treningowa, czyli ile czasu poświęcają na każdy
trening. Największą procentową grupę(41,9%) odpowiedzi stanowili
studenci ćwiczący od jednej do dwóch godzin w ciągu treningu.
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Dłuższe jednostki treningowe czyli takie przekraczające dwie godziny deklarowało 12,8% ankietowanych, grupę 32,5% stanowiły osoby
ćwiczące nie mniej nie 30 min w ciągu treningu ale także nie więcej
niż jedną godzinę. Ostatnią grupę ćwiczącą mniej niż 30 min w ciągu
treningu stanowiło 12,8% ankietowanych osób. Kolejne pytanie na
które odpowiadali studenci ratownictwa dotyczyło BMI to znaczy
Body Mass Indeks. Studenci otrzymali niezbędny wzór do obliczenia
BMI ( masa ciała podana w kilogramach podzielona przez wzrost
podany w metrach podniesiony do kwadratu. Według prostego podziału osoby z BMI 20-25 mieszczą się w normie, osoby z BMI poniżej 20 mają niedowagę, a osoby powyżej 25 mają nadwagę. Studenci wypadli bardzo dobrze w tym pytaniu ponieważ aż 86% mieściło się w normie wagowej, następną grupę stanowiło 10,5% osób
mających nadwagę, oraz 3,5% osób mających niedowagę. Piąte pytanie dotyczyło formy zajęć jaką wybierają studenci, czy są to zajęcia indywidualne czy zajęcia zorganizowane w grupie. Większość
osób deklarowała aktywność fizyczną uprawianą indywidualnie
62,8%, nieco mniejsza grupa procentowa 37,2% deklarowało zajęcia
grupowe. Respondenci zapytani o rodzaj aktywności fizycznej który
uprawiają odpowiadali następująco, 45,3% preferowało bieganie,
następnymi równie częstymi odpowiedziami była ćwiczenia podejmowanie siłowni(22,1%) oraz pływanie(23,3%). Warto nadmienić ze
grupa 9,3% osób deklarowało ćwiczenia głównie z masą własnego
ciała.
Tabela. 1. Rodzaje aktywności fizycznej podejmowane przez
studentów ratownictwa medycznego.
Rodzaj aktywności fizycznej
Grupa % osób
Bieganie
45,3
Pływanie
23,3
Siłownia
22,1
Ćwiczenia z masą swojego ciała
9,3
Kolejną rzecz o którą zostali zapytani adepci ratownictwa medycznego to powód dla którego podejmują aktywność fizyczną. Pytanie to było otwarte, to znaczy studenci mogli sami wymyślić odpowiedź. Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią była poprawa
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zdrowia psychicznego oraz fizycznego osób podejmujących aktywność fizyczną, zadeklarowało tak aż 62,5% osób. Kolejną liczną
grupę odpowiedzi stanowiła satysfakcja z własnych osiągnięć sportowych (20,9%), osoby ćwiczące ponieważ sprawia im to przyjemność oraz cieszą ich własne osiągnięcia. Pojawiały się również odpowiedzi takie jak praca nad wymarzoną sylwetką, chęć schudnięcia,
zdobywanie nowych doświadczeń oraz umiejętności, czy odreagowanie stresu lub emocji.
Wykres. 1. Powody podejmowania aktywności fizycznej wśród
studentów ratownictwa medycznego.

Powód podejmowania aktywności fizycz

Ostatnie pytanie również było otwarte, respondenci zostali poproszeni o wymianę przynajmniej jednego pozytywnego aspektu dla
zdrowia psychicznego lub fizycznego płynącego z systematycznej
aktywności fizycznej. Padło bardzo wiele odpowiedzi najczęstsze z
nich to :
• podniesienie sprawności fizycznej
• poprawa stanu emocjonalnego
• poprawa stanu zdrowia
• lepsza jakość snu
• zwiększona odporność na stres i zmęczenie
Dyskusja
Podejmowanie zachowań prozdrowotnych takich jak aktywność fizyczna przynosi bardzo wiele dobrego. Niezmiernie istotne
jest aby osoby reprezentujące sektor ochrony zdrowia miały świadomość wagi tego zagadnienia. Ważnym elementem jest także fakt iż
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moment studiów jest to ostatni etap nauki przed podjęciem pracy
zawodowej, jest to ostatni etap kiedy możemy wykreować pewne
nawyki prozdrowotne. które później w dorosłym życiu, oraz podczas
pracy zawodowej będą przynosić pozytywne rezultaty8. Osoby które
w tym momencie studiują kierunki medyczne już za niedługi czas,
po skończeniu studiów staną się autorytetem który powinien świecić
przykładem, pokazywać jakie korzyści można czerpać z aktywności
fizycznej oraz zdrowego żywienia9.
Regularne ćwiczenia fizyczne są nie tylko ważnym elementem
w leczeniu otyłości, ale także zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób
sercowo naczyniowych i cukrzycy. Z przedstawionych badań wynika
ze ponad 82% studentów wie jak ważne dla zdrowia jest aktywność
fizyczna. Jest to bardzo dobry wynik na tle innych zawodów10. Nie
należy jedna spocząć na tym, ważne jest także jak osoby które teraz
deklarują aktywność fizyczną będą się zachowywać podczas pracy
zawodowej, jak wykreowane przez nich nawyki zaowocują w życiu
zawodowym11. Studenci ratownictwa medycznego wypadają bardzo
dobrze w porównaniu do studentów innych kierunków zawartych w
szerokim pojęciu nauk o zdrowiu. Również inne elementy takie jak
BMI studentów oraz odpowiednie planowanie aktywności fizycznej
wyszło na bardzo wysokim poziomie. Dlatego warto kontynuować
dotychczasową praktykę, oraz poprzez własną postawę oddziaływać
na ludzi w swoim otoczeniu aby i oni zmieniali swoje nawyki na
lepsze.

8

M. Jeżewska-Zychowicz., Wpływ czynników społecznych na zachowania żywieniowe. Żywienie Człowieka. Metabolizm. Nr 1/2004, s. 78–85.
9
P. Wołoszyn., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu? Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2007
10
E. Zadarko., Z. Barabasz, E. Nizioł., Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego
Instytutu Leków w Warszawie. Nr 2/2011, s. 188–194.
11
E. Mędrela- Kuder., Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej.
Rocznik PZH. Nr 3/2011, s. 315–318.
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Podsumowanie
Studenci ratownictwa mogą pochwalić dobrom oceną własnego stanu zdrowia, potwierdzają to również odpowiedzi na pytania, z
których wynika że większość z nich ćwiczy minimum 3 razy w tygodniu, treningi trwają nie mniej niż 45 minut. Wskaźnik BMI również wyszły bardzo dobrze. Na podstawie przedstawionych informacji można przyjąć ze pokolenie ratowników medycznych którzy będą
w chodzić na rynek pracy jest w większości zdrowe, w dobrym stanie fizycznym. Mają oni też świadomość jak wiele zależy od aktywności fizycznej, zarówno stan zdrowia fizycznego niezbędnego do
prawidłowego działania z pacjentem. Ale również zdrowie psychiczne i emocjonalne które jest równie ważne a niekiedy nawet ważniejsze. Należy zwrócić uwagę na kształcenie prozdrowotne nie tylko
kierunków medycznych. Przygotować możliwie jak najlepiej absolwentów uczelni medycznych jako autorytet nie tylko w zakresie
swojej specjalizacji ale również jako osoba szerząca zachowania
prozdrowotne.
Streszczenie
Aktywność ruchowa jest jednym z najważniejszych elementem
stylu życia oddziałującym na zdrowie człowieka. Możemy wymienić
wiele pozytywnych skutków utrzymywania aktywności fizycznej na
odpowiednim poziomie, takich jak poprawa jakości umięśnienia, lepsze samopoczucie, ale również lepsze zdrowie psychiczne. Jednak
pomimo tak wielu akcji promujących zdrowie, wiedzy na temat pozytywnego wpływu sportu na zdrowie ludzie często zaniedbują swoje
zdrowie. Celem pracy jest sprawdzenie oraz ocena podejścia do aktywności fizycznej studentów ratownictwa medycznego.
Summary
Physical activity is one of the most important element Lifestyle affecting human health. We can mention Many of the positive
effects of maintaining Physical Activity at the appropriate level, such
as improving the quality musculature, better well-being, but also
better mental health. However, despite such Wieluń Shares of health
promotion Knowledge certainly was a positive impact on the health
Sport People often neglect your health. The aim is to check and as-
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sessment approaches do Physical Activity Students of Emergency
Medicine.
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Marta Pietrycha

Rola sportu w rozwoju dzieci
Wstęp
Według literatury przedmiotu sport otwiera się na życie społeczne, przyczynia się do propagowana prawidłowych wzorców osobowych, eliminuje złe nawyki, niehigieniczny tryb życia dzieci oraz
inspiruje do pozytywnych działań. Mimo licznych niebezpieczeństw
związanych z rywalizacją sport potrafi pobudzać do aktywności.
Czysty sport może pozytywnie oddziaływać ,,nie tylko na rozwój i
wychowanie młodego pokolenia, ale równie dobrze może stymulować stosunki między jednostkami ludzkimi, grupami społecznymi”1.
Aktywność ruchowa jest jednym z najważniejszych czynników
stymulujących nasz rozwój. Poprzez uczestnictwo w różnych formach
aktywności rozwijamy nasze możliwości, doskonalimy więzi międzyludzkie. Zapewnienie ,,niezbędnej dawki ruchu w okresie wzrastania i
przygotowanie do uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze fizycznej”2 jest podstawowym zadaniem dzisiejszej edukacji.
1. Pojęcie sportu
W encyklopedii T. Pilcha czytamy, iż sport jest procesem
obejmującym świadomą i dobrowolną aktywność ruchową człowieka. Jego celem jest ,,zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, zabawy, współzawodnictwa przy zachowaniu określonych norm i przepisów regulujących przebieg walki sportowej i sposób dążenia do sukcesu”3. Poprzez różne formy działalności człowieka sport służy doskonaleniu cech fizycznych i umysłowych. Mowa jest tu o zachowaniu zdrowia oraz rozwoju takich cech osobowości jak: silna wola,
wytrwałość, zdyscyplinowanie, koleżeństwo itp.

1

T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa
2010, s. 922.
2
M. Bronikowski (red.), Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole, cz. 1, Poznań 2008, s. 5.
3
Tamże, s. 920 – 921.
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Zdaniem W. Gniewskowkiego i K. Wlaźnik sport jest zjawiskiem zarówno fizycznym, jak i psychicznym, a także społecznym”4.
A działalność sportowa polegać będzie na ruchu docelowym i na
wykonywaniu konkretnych zadań ruchowych.
H. Grabowski określa sport formą aktywności człowieka.
Mówi o doskonaleniu ciała. Autor podkreśla, iż może on występować w dwojakiej roli. A wiec jako ,,środek realizacji innych (pozasportowych) wartości ciała (np. zdrowotnych, estetycznych, hedonistycznych) lub jako wartość sama w sobie”5.W pierwszym przypadku związana jest ze sportową rywalizację jako środka ułatwiającego
osiągnięcie pewnych rezultatów. W drugim zaś z współzawodnictwem jako środka w dążeniu do ustanowienia nowego rekordu lub
samego zwycięstwa nad rywalem. Dla ludzi o właściwych predyspozycjach oraz aspiracjach sport może być jedną z form samorealizacji.
A więc utwierdzania się i innych o własnej wartości. z kolei dla
mniej zdolnych ruchowo sport może przyczynić się do poprawy
zdrowia, urody, odnowy sił, jak również być źródłem przyjemności6.
Podobną definicję podaje Europejska Karta Sportu z 1992 r.
sport oznacza ,,wszelkie formy aktywności fizycznej”7. To one poprzez doraźne bądź zorganizowane uczestnictwo mają na celu wypracowanie bądź poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, tworzenie stosunków społecznych lub też osiągnięcie wyników sportowych
na wszelkich szczeblach8.
Sport jest nie tylko związany z aktywnością ruchową ale również z rozwojem cywilizacji oraz ogólnym rozwojem człowieka.
Zdaniem T. Pilcha stał się ,,integralnym składnikiem potrzeb i czynnikiem rozwoju człowieka”9.

4

W. Gniewskowki, K. Wlaźnik, Wychowanie fizyczne, Warszawa 1990, s. 52
H. Grabowski, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym?, Kraków 2000, s. 29.
6
Tamże.
7
Europejska Karta Sportu 1992 r. [w:] ,,Działalność Rady Europy w
dziedzinie sportu”, H. Machińska (red), Warszawa 1998, s. 38 – 39.
8
Tamże.
9
T. Pilch (red.), jw. s. 921.
5
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2. Sport szkolny
Mówiąc o rozwoju dziecka mamy na uwadze sport szkolny,
który obejmuje obowiązkowe dla uczniów ćwiczenia fizyczne. Sport
ten jest ,,elementem wychowania fizycznego”10. Służy on wówczas
zaspokajaniu ambicji szkół w zdobywaniu pochwał wyrażanych
m.in. dyplomami, pucharami, medalami i punktami.
Coraz częściej zauważa się jego rosnącą. Wpływa on na przenikanie się wzorców osobowych danego sportowca do świadomości
dzieci – uczniów. Wyczynowe uprawianie sportu wśród młodzieży
spowodowało szybkie wejście do szkół. Stąd też to szkoła stała się
,,naturalnym fundamentem całego systemu sportu wyczynowego”11.
Rozbudza zainteresowania dziecka sportem. To w niej kształtują się
zarówno pierwsze umiejętności sportowe, talenty czy też kariera
sportowców.
Szkoła ma za zadanie stworzyć swoim podopiecznym odpowiednie warunki do pełnego i wielostronnego rozwoju oraz przygotować do dorosłego życia. Zgodnie z reformą z 1998 roku: ,,uczeń
powinien mieć w szkole możliwości integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości: rozwijać się fizycznie, kształcić zmysły, uczyć się kierować emocjami, nabywać sprawności intelektualnych, rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę i rozwijać duchowo”12.
W pracy z dzieckiem należy pamiętać, iż podmiotem oddziaływań jest nie ,,tylko ciągle rozwijający się organizm”13 lecz cała
osoba ucznia. Stąd też wynika pedagogiczny obowiązek dostosowania metod, form i środków dydaktycznych do ,,wymogów zdrowotnych i pełnego wielokierunkowego rozwoju osobowości wychowanka”14.Jednak aby proces szkolenia dzieci przebiegał prawidłowo
musi być ściśle zachowana integralność programowa, a więc: wychowawcza, dydaktyczna, społeczna i środowiskowa.

10

Tamże.
Tamże, s. 922 – 923.
12
Tamże, s. 923.
13
Tamże.
14
Tamże.
11
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3. Pojęcie wychowania fizycznego i jego cele
Przed wyjaśnieniem definicji wychowania fizycznego należy
określić jakie zajęcia sportowe prowadzone są w instytucja oświaty.)
I tak w art. 13a. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
czytamy, że przedszkola zobowiązane są do ,,prowadzenia zajęć
rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach”15. Zaś szkoły są zobowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. w ustawie
określono obowiązkowy wymiar zajęć z wychowania fizycznego. i
tak ,,dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia”.
Z kolei według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zajęcia z wychowania fizycznego w klasach i – III prowadzone są przez jednego nauczyciela możliwe jest jednak odstąpienie od tego założenia. Wówczas powierza się je
nauczycielowi WF. Co ważne, jedną ze zmian zatwierdzonych w reformie nauczania jest ,,odstąpienie od zatwierdzenia programów nauczania przez ministra edukacji narodowej”16. Na dzień dzisiejszy to
nauczyciel przedstawia wybrany bądź stworzony przez siebie program
nauczania, a dyrektor szkoły uznaje go do stosowania.
Obowiązkowość zajęć stwarza pomyślne obycia dzieci z zajęciami ruchowymi i oddziaływania na nie przez ruch. Zazwyczaj ujęte
są one w przedszkolu w wymiarze 15 – 35 minut w zależności od wieku dzieci, a w szkole – 45. Z uwagi na klimat lekcje te odbywają się w
pomieszczeniach zamkniętych. Zajęcia te nie powinny być one realizowane w dniach pośrednio następujących po sobie. Bowiem ,,im
bodźce ruchowe są racjonalniej rozłożone w czasie tym lepsze przynoszą efekty fizjologiczne i psychologiczne”17. Zajęcia obowiązkowe
powinny mieć elementy rekreacyjno – sportowe, powinny zawierać
liczne ćwiczenia i zabawy utylitarne. Prowadzone winny być w sposób
15

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U.
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16
P. Wróblewska (red.), Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w
bezpiecznej i przyjaznej szkole, Warszawa 2015, s. 30.
17
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żywy, atrakcyjny. Poprzez takie zabiegi będą one mogły przeciwdziałać znużeniu dzieci, wprowadzać radość i odświeżać umysł.
Przez pojęcie wychowania fizycznego W. Osiński i R. Wieczorek rozumie ,,zamierzoną i świadomą działalność ukierunkowaną
na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień (…) na hartowanie na bodźce środowiskowe oraz zdobycie umiejętności i
sprawności”18.
Z kolei zdaniem A. Wohl wychowanie fizyczne oparte jest na
,,zespole ćwiczeń i zabiegów fizyczno – higienicznych, ujętych w
określony system i stosowanych w procesie wychowania”19. Autor
podkreśla, iż celem tak rozumianego wychowania fizycznego nie
może być osiąganie maksymalnej sprawności, czy też wydolności
fizycznej. Wychowanie to porównuje do wychowania intelektualnego, które celem nie może być również zdobycie największych osiągnięć ale w tym przypadku w dziedzinie nauki i wiedzy.
Zdaniem A. Krawańskiego wyróżnia się dwa zasadnicze cele
wychowania fizycznego:
1. Zaspokojenie doraźnych potrzeb rozwoju organizmu.
2. Przygotowanie do dbałości o nasze ciało po ustaniu procesu wychowawczego20.
Z kolei J. Bielski do celów wychowania fizycznego zalicza:
 wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka (zwiększenie
sprawności fizycznej, nabycie odporności na szkodliwe bodźce fizyczne i psychiczne),
 ukształtowania u wychowanka poczucia odpowiedzialności
za swój rozwój oraz zdrowie własne i innych,
 rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową (charakter
rekreacyjny, turystyczny i sportowy),
 wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, które ułatwią
mu aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchowych21.

18

W. Osiński, R. Wieczorek, Teoria wychowania fizycznego. Zagadnienia propedeutyczne. [w:] ,,Skrypt nr 59 AWF”, Poznań 1985, s. 57.
19
B. Czabański, Cz. Makutynowicz, Teoria wychowania fizycznego z
elementami teorii sportu, Zielona Góra 1996, s. 10.
20
A. Krawański, Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie
wychowania fizycznego, Poznań 2003, s. 21.
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Na podstawie analizy powyższych cel i wychowania fizycznego można wysunąć jego naczelny cel. Jest więc nim – ,,podnoszenie
na wyższy poziom sprawności fizycznej, stymulacja rozwoju fizycznego oraz kształtowanie postaw związanych z troską o stan fizyczny
organizmu, sprawność fizyczną, urodę i zdrowie”22.
4. Funkcje wychowania fizycznego
Wychowanie fizyczne pełni cztery główne funkcje. Należy do
nich:
1. Stymulacja procesów rozwojowych.
2. Adaptacja (przystosowanie organizmu do wysiłku fizycznego, do życia oraz do występujących warunków środowiskowych).
3. Kompensacja (przeciwdziałanie niewłaściwym zjawiskom
rozwojowym poprzez wyrównywanie niedoboru ruchu).
4. Korektywa (likwidowanie niekorzystnych zjawisk występujących w narządzie ruchu)23.
Pierwsza funkcja ściśle związana jest z ruchem – głównym
stymulatorem biologicznego rozwoju organizmu człowieka. Aktywność ruchowa doskonali budowę i funkcje pracujących narządów. Co
ważne, dla młodego organizmu aktywność ta pełni funkcje regulujące procesy organiczne. Ćwiczenia fizyczne oraz ruch wzmacnia organizm dziecka, kształtuje oraz usprawnia wszystkie układy, w tym
głównie układ: ruchowy, nerwowy, krążenia, oddechowy, dokrewny
i wegetatywny. Jak słusznie zauważył J. Bielski – aktywność ruchowa pobudza ,,nie tylko morfologiczne cechy osobnicze, układy wewnętrzne i motoryczność człowieka, lecz jest także stymulatorem
życia psychicznego. Staje się też ważnym środkiem wychowania
moralnego, estetycznego i społecznego”24. Prawdą jest, iż wśród
dzieci występuje wzmożona ruchliwość, a więc tzw. zjawisko autostymulacji. Pod wpływem ich aktywności w układzie ruchowym
dochodzi do powiększenia się objętości oraz przekroju włókien mię21
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śniowych. Dodatkowo wzrasta zarówno napięcie, siła, jak i sprężystość mięśni. Następuje wzmocnienie i zgrubienie więzadeł i ścięgien. Przyśpieszeniu ulega proces mineralizacji tkanki kostnej. Praca
fizyczna wymaga zwiększenia dostawy środków odżywczych i tlenu.
Pod wpływem ćwiczeń następuje:
 przyspieszenie akcji serca i krążenia krwi,
 wzmożenie akcji płuc,
 produkcja ciepła,
 wzrost przyswajania, spalania oraz wydalania produktów
przemiany materii25.
Towarzyszące pracy skurcze mięśniowe sprzyjają krążeniu
krwi oraz chłonki. Narządy są lepiej zaopatrzone w krew, funkcjonują sprawniej i stosunkowo szybciej się rozwijają. Dodatkowo ćwiczenia pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu jednocześnie przyśpieszając rozwój ogólnej sprawności motorycznej. Zauważa się również wzrost szybkości przewodzenia impulsów nerwowych i doskonalenie się całej ekonomiki pracy26.
Druga funkcja – adaptacyjna związana jest z przystosowaniem
się ucznia do zmieniających się warunków pracy i życia, do środowiska społecznego, do klimatu, temperatury oraz do wysiłku fizycznego. Idąc za J. Bielskim: ,,dobrze przystosowany do życia człowiek to
osobnik zdrowy i radosny, odporny na zachorowania, sprawny fizycznie i wyposażony w niezbędny zasób nawyków i umiejętności
życiowych, mający zaufanie do własnych sił, przystosowany do środowiska materialnego i zdolny do pokonywania oczekujących go
trudności”27. Treści zawarte w programie wychowania fizycznego
powinny rozwijać wśród uczniów zdolności przystosowawcze. Przykładem jest chociażby hartowanie dzieci na bodźce fizyczne oraz
uodpornienie na bodźce psychofizyczne. Ważną kwestią jest również
przystosowanie uczniów do większego wysiłku fizycznego. Mowa
jest tu o kondycji bądź tolerancji wysiłkowej. Trening ten jest wówczas ,,procesem adaptacji do wysiłku, do zmiennych warunków atmosferycznych, do walki z przeciwnościami, do współzawodnictwa i
25
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samodzielnego podejmowania ryzyka”28. Stąd też wypływa wniosek,
iż najlepszym sposobem adaptacji organizmu dzieci jest podejmowanie różnych działań sportowo – rekreacyjnych jak również czynny
ich udział w lekcjach wychowania fizycznego czy imprezach sportowych. w środowisku zauważa się negatywne bodźce, które mogą
powodować wśród dzieci nerwice i stresy. w związku z tym zajęcia
sportowe, wycieczki prowadzone w otoczeni parków, lasów, poza
ich walorami estetycznymi są doskonałym środkiem łagodzącym te
negatywne dla dzieci zjawiska. Lekcje wychowania fizycznego są
świetną okazją do adaptacji do środowiska społecznego. To właśnie
społeczna postawa kształtuje się najlepiej przez pracę w zespole,
przez ćwiczenia z parterem. Dzięki współpracy niweluje się egocentryzm, dzieci przestrzegają reguł, podporządkowują się celom, uczą
się samodzielności29.
Kolejnymi funkcjami wychowania fizycznego jest kompensacja i
korektywa. Dzieci czynnie uczestniczące w zajęciach sportowych mogą
pochwalić się prawidłową budową i postawą ciała. Mają one ukształtowany układ ruchowy. Ćwiczenia sprzyjają korygowaniu wad i zapobiegają ich dalszemu nasilaniu się. Dlatego też kolejną funkcją wychowania fizycznego jest kompensacja – wyrównywanie i korekta – naprawa.
Kompensacja oznacza działanie czysto profilaktyczne, zaś korekta –
terapeutyczne30. Zdaniem M. Demela kompensacja oznacza
,,zorganizowany system bodźców dopełniających oraz antybodźców,
mających równoważyć ślepe działanie zbyt daleko posuniętej adaptacji”31. Z kolei zadaniem korektywy jest ,,wychowawcza interwencja we
wszystkich przypadkach odchyleń rozwojowych, możliwych do zlikwidowania lub złagodzenia środkami wychowawczymi (ćwiczeniami)”32.
Warto zaznaczyć, iż zabiegi kompensacyjne powinny być wykonywane
przez każdego nauczyciela, zaś zabiegi korektywne przez wykwalifikowanych specjalistów33.
28
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5. Znaczenie szkolnej aktywności fizycznej
Szkole jako instytucji stawia się szereg zadań. Szkoła powinna
zachęcać oraz motywować swoich podopiecznych do ich aktywnego
udziału w zajęciach. Jej zadania nie mogą ograniczać się jedynie do
,,egzekwowania uczestnictwa w lekcjach i respektowania zwolnień
lekarskich”34.
Zdaniem A. Rogackiej szkolne wychowanie fizyczne sprzyja
harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci. Rozwija wśród
nich sprawność, kształtuje nawyki aktywności ruchowej jak również
postawy prozdrowotne. Ich regularna aktywność fizyczna pomaga
walczyć ze stresem i zapobiega licznym chorobom, w tym otyłością i
wadom postawy. Aktywność ta służy zaspokojeniu wśród nich potrzeby: ruchu, kontaktu, współzawodnictwa, wyładowania energii.
Szczególną rolę w promowaniu aktywności fizycznej pełnią z jednej
strony nauczyciele, a z drugiej zaś – rodzice35.
Zdaniem P. Wróblewskiego nauczyciele wychowania fizycznego winni wśród społeczności szkolnej popularyzować aktywność
fizyczną, gdyż są ,,najbardziej efektywnymi rzecznikami edukacji
zdrowotnej we wszystkich jej aspektach”36. Nauczyciel powinien
rozpoznać u dzieci ich potrzeby, możliwości oraz zainteresowania.
Po czym tak zorganizować proces nauczania, by ,,umożliwić im
przyswojenie wiedzy, zdobycie umiejętności oraz ukształtowanie
postaw określonych w podstawie programowej”37.
Zajęcia sportowe prowadzone na terenie szkoły są rozszerzoną
formą realizacji celów oraz zadań wychowania fizycznego. Są także
procesem kształcenia nawyków ruchowych umożliwiających wdrożenie się do ich uczestnictwa w kulturze fizycznej już w życiu dorosłym. Niemniej jednak kształcenie omawianych nawyków ruchowych oraz rozwój sprawności fizycznej dzieci wymaga ,,całkowitej
zgodności z prawami biologicznego i fizjologicznego rozwoju młodego organizmu”38.
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6. Rozwój
Rozwój jest integralną właściwością każdego żywego organizmu. Wszystkie te istoty ulegają progresywnym bądź regresywnym
przekształceniom. Tempo ich stałych zmian zależy od indywidualnych cech genetycznych oraz warunków i trybu życia39.
W Encyklopedii Powszechnej rozwój określany jest jako:
,,wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można
wyróżnić prawidłowo następujące po sobie etapy przemian (fazy
rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie
stwierdzalne różnicowanie się tego obiektu (układu) pod określonym
względem”40.
Z kolei przez pojęcie rozwoju fizycznego rozumiemy całokształt procesów biologicznych charakterystycznych dla żywych
organizmów. Rozwój ten dotyczy aparatu ruchu – układu kostnego,
mięśni, stawów, jak również układu nerwowego i innych układów
organizmu. Rozwój to także ,,kształtowanie się właściwości funkcjonalnych, które nazywamy motoryką”41.
Do głównych elementów rozwoju fizycznego zalicza się:
 wzrastanie (zmiany wielkości organizmu, powiększenie się
masy ciała i wzrostu),
 różnicowanie (doskonalenie się struktury tkanek, układów
względem siebie, jak również kształtowanie się proporcji organizmu),
 dojrzewanie (doskonalenie się czynności konkretnych układów i uzależnienie ich od specjalnych funkcji)42.
Co ciekawe J. Tanner rozwój fizyczny przyrównał do lotu rakiety kosmicznej. Według niego ,,każdy człowiek w chwili poczęcia
został wyposażony w pewien program. Moment urodzenia to wystrzelenie rakiety. Od tej chwili pocisk realizuje program, jaki dla
niego założono”43.
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7. Wiek przedszkolny
Dziecko w tym okresie – 3. do 6. rok życia charakteryzuje się
stabilnością procesów rozwojowych. Następuje niewielki przyrost
wzrostu i ciężaru ciała. Pod koniec omawianego okresu sylwetka
dziecka przybiera typowych cech dla danej płci. Rozwija się wówczas układ mięśniowy, wzrasta siła. w wyniku szybkiego rozwoju
układu ruchowego dziecko opanowuje umiejętności wspinana się,
biegania i skakania. Dziecko przedszkolne charakteryzuje się dużą
ruchliwością i głodem ruchu. Dzięki dużej aktywności fizycznej
rozwija on: ,,układ ruchowy oraz przystosowuje układ oddechowy i
układ krążenia do wzmożonej pracy”44. Zdaniem J. Bielskiego ruch
jest ,,fizjologiczną potrzebą dziecka przedszkolnego”45. Najbardziej
wskazany jest ruch dowolny, przeplatany odpoczynkiem. Rozmaite
gry i zabawy ruchowe prowadzone na świeżym powietrzu zaspakajają nie tylko jego głód ruchu, ale są również istotnym elementem poznawczym, kształcącym i wychowawczym. w okresie tym dziecko
potrafi już swobodnie chodzić, skakać, biegać, rzucać itp. A w piątym roku życia następuje apogeum sprawności motorycznej. Ruchy
dziecka stają się płynne. w skutek dużej aktywności fizycznej szybko
,,gromadzi nowe doświadczenia ruchowe, rozwija pamięć i wyobraźnię ruchową”46.
8. Wiek wczesnoszkolny
Rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym charakteryzuje
się małą stabilizacją. Naturalnym zjawiskiem pozostaje ich duża
aktywność. w tym czasie dużego znaczenia nabierają
,,zorganizowane formy dostarczania ruchu, przede wszystkim lekcje
wychowania fizycznego”47. Zauważa się powolny i systematyczny
przyrost wzrostu i ciężaru ciała. Ruchy dziecka pozbawione są precyzji, są zbyteczne i często niedostosowane do sytuacji. w klasie III
rozwijają się małe mięśnie, wzrasta zręczność oraz siła, rozwija się
wówczas koordynacja i precyzja ruchów. Kościec jest miękki i ela44
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styczny. z jednej strony ułatwia on dalszy wzrost dziecka, z drugiej
zaś przyczynia się do deformacji – skrzywień kręgosłupa. Organizm
dziecka w wieku wczesnoszkolnym cechuje się ,,dużą reaktywnością
układu sercowo – naczyniowego na wysiłek fizyczny”48.
Przekraczając próg szkolny dziecko przeżywa pewnego rodzaju wstrząs fizjologiczny spowodowany zmianą ich trybu życia. w
tym okresie opanowuje podstawowe formy ruchowe, doskonali je i
tworzy nowe kombinacje. Staje się ono podatne na wzory ruchowe
oraz sportowe. Odczuwa silne zadowolenie z sukcesów motorycznych i wykonanych zadań ruchowych. Są one jednak bardzo pobudliwe co jest kłopotliwe dla wychowanków prowadzących lekcje.
Między 10. a 12. rokiem życia następuje dynamiczny rozwój takich
umiejętności jak: szybkość, zwinność i moc. Ich motoryczność cechuje się już celowością, ekonomicznością i refleksyjnością. Panuje
ono nad swoim ciałem, przyswaja nowe umiejętności ruchowe. Stąd
też można stwierdzić, że jest to doskonały okres inicjacji sportowej49.
W okresie wczesnoszkolnym zmienia się tryb życia dziecka.
Następuje również doskonalenie się motoryczności w ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Wiele dzieci dodatkowo wchodzi w ,,cykl pozaszkolnych zajęć sportowych”50. Dlatego
też obowiązkowe i pozaszkolne zajęcia są zasadniczym czynnikiem
wpływającym na ich rozwój. W. Gniewskowki i K. Wlaźnik definiują zajęcia pozalekcyjne WF jako te, które ,,przynoszą odpoczynek i
rozrywkę, dają okazję do indywidualnego i grupowego działania, a
równocześnie uczą samodzielnego gospodarowania czasem”51. Analizując dalej: w wieku 9 – 10 lat następuje doskonalenie się
,,zdolności uczenia się nowych czynności sportowych”52. Stąd też w
tym czasie wśród dzieci podejmuje się masową naukę: pływania,
jazdy na nartach, na łyżwach, lekkiej atletyki i gier sportowych.
Obowiązek szkolny ogranicza jednak ruchliwość dziecka.
Zdaniem B. Czabańskiego i Cz. Makutynowicza jego ,,minimum
48
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ruchliwości naruszone jest istotnie poprzez niekorzystną relację godzin wychowania fizycznego do godzin zajęć typu sedentarnego w
szkole”53. Dlatego też należy stwarzać mu wiele okazji do ruchu, do
aktywności. Czas wolny i pozaszkolny warto wykorzystać na zajęcia
sportowe. Zaś lekcje wychowania fizycznego powinny być dynamiczne, zawierać wiele atrakcji i różnorodności w doborze ćwiczeń.
Nauczyciel powinien demonstrować bądź też współćwiczyć z
uczniami. Wychowawca nazywany jest silnym czynnikiem motywującym uczniów do uprawiania sportu54.
Wnioski
Ruch jest zjawiskiem uniwersalnym towarzyszącym człowiekowi przez całe jego życie. Jak słusznie zauważa P. Węgrzyn ,,w
każdym okresie rozwoju dziecka należy zapewnić mu optymalny
poziom aktywności ruchowej”55. Stąd też każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się ze zdrowotnymi aspektami nadmiaru i niedoboru
ruchu jak również ich konsekwencjami dla zdrowia swoich pociech.
Bowiem mogą one wpłynąć na pracę całego organizmu młodego
człowieka. z kolei nauczyciel WF powinien wprowadzić rodziców w
tematykę dotyczącą zdrowia56.
Lekcja wychowania fizycznego jest podstawowym ogniwem
edukacji młodego człowiek. To na lekcjach WF dziecko przygotowuje się do aktywnego życia. Ważną rolę odgrywać będzie teoretyczne przygotowanie nauczyciela. Od niego wymaga się ,,obszernej
wiedzy ogólnohumanistycznej umożliwiającej prowadzenie ciekawych tematycznie zajęć”57. Jest tu mowa nie tylko o zajęciach fizycznych lecz również o zajęciach realizowanych poza szkołą np.
wystawy do muzeum sportu, spotkania ze znanymi sportowcami,
uczestnictwo w widowiskach sportowych, wspólne rozgrywki międzyszkolne itp.
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T. Koszyca i inni (red.), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Wrocław 2007, s. 20.
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Streszczenie:
Rola sportu w rozwoju dzieci
W obecnych czasach coraz częściej propaguje się zdrowy styl
życia. Mówi się o zdrowym odżywianiu, o aktywności ruchowej. W
przedszkolu i szkole aktywność ta prowadzona jest przez wychowawców, którzy troszcząc się o prawidłowy rozwój swych podopiecznych starają się urozmaicić zajęcia i zachęcić je do czynnego
uczestnictwa. Istną rolę pełnią również rodzice. To od nich przyjmują postawy i nawyki związane ze zdrowym stylem życia. W związku
z tym czym jest sport? Czy pełni istotną rolę w rozwoju dziecka?
Jakie pełni funkcje i cele?
Niniejszy artykuł porusza kwestie sportu. Przedstawia jego pojęcie. Definiuje wychowanie fizyczny. Omawia jego cele i funkcje.
Mówi o znaczeniu szkolnej aktywności fizycznej. Kolejno wyjaśnia
termin rozwoju. Artykuł kończy charakterystyka rozwoju dziecka
zarówno w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym.
Słowa kluczowe: sport, szkoła, przedszkole, wychowanie fizyczne, rozwój
Summary:
The Role of Sports in Child Development
Nowadays, the leading of a healthy lifestyle is being promoted
more and more often through talks about healthy eating and participation in physical activities. In kindergarten, these activities are
overseen by caring teachers who seek to diversify their planned activities and encourage their pupils to actively participate in them in
the hopes that the children develop properly. The childrens’ parents
play an important role in this as well - it is they who first plant the
proper habits of leading a healthy lifestyle in their childrens’ minds.
Therefore, what is sport? Does it play an important role in
child development? What are it’s functions and purpose? The following article addresses the subject of sports. It presents it’s concepts
and defines physical education. It discusses it’s objectives and functions and talks about the importance of physical activity at school.
Keywords: sport, school, kindergarten, physical education,
development
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Determinaty wydolności fizycznej a zdrowie
Wstęp
Obecnie istnieje wiele definicji wydolności fizycznej, które
różnią się między sobą w mniejszym lub większym stopniu. Według
Zagriadskiego oraz współautorów wydolność fizyczna to zdolność
fizyczna do wykonywania dokładnie określonego zadania przy ustalonych granicach czasu, a także parametrach wydajności. Zdolność ta
rozpatrywana jest w zależności od charakteru pracy, która jest wykonywana lub od określonej cechy motoryczności na przykład siły
czy szybkości1. Według Jethona wydolność fizyczna jest fizjologicznym podłożem pracy fizycznej niezależnie od intensywności oraz
czasu trwania pracy2. Kozłowski z kolei definiuje wydolność fizyczną, jako zdolność do wykonywania wydłużonej w czasie pracy fizycznej bez poważniejszych zmian w organizmie, które powodują
szybkie narastanie zmęczenia. Zdaniem tego autora pojęcie wydolności fizycznej dotyczy również tolerancji zmian, jakie zachodzą w
środowisku wewnętrznym, jeżeli dochodzi do nich w czasie wysiłku
o dużym natężeniu, natomiast po zakończeniu wykonywania takiej
pracy zdolność do szybkiej eliminacji występujących zaburzeń w
organizmie34.
Jaskólski z kolei donosi, iż wydolność fizyczna jest to zdolność do wykonywania ciężkiej oraz długotrwałej pracy fizycznej,
przy udziale dużych grup mięśniowych, bez znacznych zmian homeostazy, po zakończeniu, którego następuje szybki powrót wskaźni1

E. Cieśla., Kształtowanie się poziomu rozwoju fizycznego i sprawności
motorycznej, a aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o
Zdrowiu UJK w Kielcach oraz ich wybrane zachowania prozdrowotne.
Studia Medyczne 2009; 16: s. 21-28.
2
A. Jaskólski., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF. Wrocław 2006.
3
M. Fortuna., Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej
tlenowej i beztlenowej. Kolegium Krakowskie. Wrocław 2008.
4
J. Górski., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL.
Warszawa 2006.
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ków fizjologicznych do normy spoczynkowej5.
3. Wydolność fizyczna- determinanty
Do determinantów, które określają wydolność fizyczną według Kozłowskiego należą:
• Energetyka wysiłku, a w tym zużycie tlenowego oraz
beztlenowego zasobu energii potrzebnej do pracy i rezerwy
energetyczne;
• Koordynacja nerwowo- mięśniowa;
• Termoregulacja;
• Czynniki psychologiczne 6
Zdaniem Jethona determinanty wydolności fizycznej to z kolei:
• Metaboliczne zabezpieczenie wysiłku fizycznego;
• Zdolność do transportu tlenu oraz substancji będących
źródłem energetycznym;
• Termoregulacja wydolności organizmu;
• Czynniki konstytucjonalne;
• Zdolność do usuwania efektów przemiany materii;
• Sensoryczno- motoryczna funkcja koordynacyjna;
• Neuro- hormonalna funkcja integracyjna;
• Czynniki psychologiczne, a dokładnie motywacja 7,8,9
W opinii Jaskólskiego natomiast determinanty wydolności fizycznej to:
• Poziom koordynacji nerwowo- mięśniowej;
• Przemiany energetyczne, a więc procesy tlenowe,
beztlenowe oraz rezerwy energetyczne;
• Termoregulacja, a także gospodarka wodno -elektrolitowa;
• Właściwości budowy ciała;
• Czynniki psychologiczne 10
5

A. Jaskólski., jw.
M. Pytasz, A. Pytasz, D. Giet., Rozwój i wydolność fizyczna dzieci 1214 letnich z różnych środowisk. Nowa Medycyna 1999 ; 7 : 14-16.
7
M. Fortuna., jw.
8
J. Górski., jw.
9
A. Hawlrylak, E. Skorupka i wsp. Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni.
6
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Podczas analizy czynników warunkujących wydolność fizyczną Kozłowski pokazuje, iż najważniejszy z nich to maksymalny pobór tlenu ( VO2 max).
Wiele przeprowadzonych dotychczas badań wskazuje na wysoką współzależność pomiędzy objętością pracy submaksymalnej, a
wysokością maksymalnego poboru tlenu. Współzależność ta ulega
zmniejszeniu w odniesieniu do pracy średnio- ciężkiej, długotrwałej i
jest stosunkowo niewielka bądź znika zupełnie w odniesieniu do
krótkotrwałych, maksymalnych1112.
3. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego i energetyka
wysiłku fizycznego
Wysiłek fizyczny to czynność mięśni szkieletowych, której
efektem jest wykonywanie pracy zewnętrznej wraz z wszystkimi
towarzyszącymi jej zmianami czynnościowymi w organizmie. Czas
trwania wysiłku oraz jego intensywność, a także rodzaj skurczów
mięśni i wielkość grup mięśniowych biorących udział w pracy decydują o zakresie orz rodzaju zmian czynnościowych w organizmie.
Istnieją różne kryteria klasyfikacji wysiłków fizycznych.
Pierwszym kryterium jest rodzaj skurczu mięśni. Ze względu na to
kryterium mamy:
• Pracę dynamiczną
• Pracę statyczną
Ze względu na to ile grup mięśniowych jest zaangażowanych
w wykonywaną pracę fizyczną mamy:
• Wysiłki lokalne, które angażują do 30 % całej masy
mięśniowej
• Wysiłki globalne, które angażują powyżej 30 % masy
mięśniowej
Ze względu na czas trwania wyróżnia się;
10

A. Jaskólski., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF. Wrocław

2006.
11

M. Fortuna., Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej
tlenowej i beztlenowej. Kolegium Krakowskie. Wrocław 2008.
12
J. Górski., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL.
Warszawa 2006.
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3. Wysiłki krótkotrwałe, trwające kilka minut
4. Wysiłki o średnim czasie trwania, trwające około 20-30
minut
5. Wysiłki długotrwałe, trwające powyżej 30 minut
Ze względu na wielkość zapotrzebowania organizmu na tlen:
• Wysiłki maksymalne, w których zapotrzebowanie na tlen
mięśni pracujących jest takie samo jak indywidualna wartość VO2max
• Wysiłki supramaksymalne, w czasie, których zapotrzebowanie
na tlen mięśni pracujących jest większe niż VO2max
• Wysiłki submaksymalne, gdzie zapotrzebowanie na tlen
mięśni pracujących jest z kolei mniejsze niż VO2max
Intensywność maksymalna wysiłku oznacza takie obciążenie
pracą fizyczną, podczas którego osiągany jest maksymalny pobór
tlenu. VO2max jest to maksymalny pobór tlenu, jaki mięśnie, które
pracują są w stanie zużytkować w ciągu jednej minuty na poziomie
wysiłku maksymalnego
Ze względu na przemiany energetyczne, jakie zachodzą w organizmie wyróżnia się:
• Wysiłek tlenowy (aerobowy), w którym intensywność nie
jest duża, natomiast długi jest czas trwania
• Wysiłek mieszany, tlenowo- beztlenowy (aerobowoanaerobowy), który trwa do 70- 80 minut, o wyższej intensywności,
niż w wysiłku tlenowym
• Wysiłek
beztlenowy
(anaerobowy),
glikolitycznomleczanowy o dużej intensywności oraz czasie trwania do 2-3 minut
• Wysiłek beztlenowy fosfogenowy o dużej intensywności
oraz pracy trwającej 10- 15 sekund13,14
Bezpośrednim źródłem energii do pracy mięśni jest adenozynotrifosforan- ATP. Źródła ATP w organizmie ludzkim są niewielkie, z tego, więc powodu związek ten koniecznie musi być stale odtwarzany. Głównymi zasobami ATP są węglowodany oraz tłuszcze,
lecz w momencie, kiedy zaistnieje wysiłek fizyczny odnawianie tego
13

A. Kostenecka, J. Drabik., Aktywność fizyczna, a inne zachowania
zdrowotne studentów. Annales Universitatis Mariae-Curie Składowska
2007; 4 : s. 403-406.
14
A. Kostanecka, J. Drabik., Aktywność fizyczna studentów, a ich
wskaźnik masy ciała. Antropometryka 2007; 3 : s.33-39.
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związku odbywa się kosztem fosfokreatyny. Jeżeli wydłuża się czas
trwania wykonywanej pracy fizycznej uruchamiany jest mechanizm
pozyskiwania energii z procesu glikolizy. W pierwszym etapie przebiega ona w warunkach beztlenowych, natomiast jej produktem jest
kwas mlekowy.
W czasie wykonywania wysiłków krótkotrwałych dynamicznych resynteza ATP następuje za pośrednictwem dwóch dróg:
• Beztlenowo- niemleczanowej, gdzie dochodzi do kinazy
adenylanowej
• oraz rozpadu fosfokreatyny;
• Beztlenowo- mleczanowej, gdzie dochodzi do odbudowy
ATP przy pomocy kinazy 3- fosfoglicerynianowej oraz reakcji
kinazy pirogronianowej;
Udział procesów beztlenowych w zaspakajaniu zapotrzebowania energetycznego jest różnorodny i zależy od czasu trwania pracy
fizycznej oraz jej intensywności. Największy udział zachodzi w początkowym okresie wysiłku, zanim nastąpi aktywacja procesów tlenowych w mitochondriach, natomiast czynność układów krążenia i
oddechowego zdobędą poziom odpowiadający zapotrzebowaniu na
tlen. Jest to czas deficytu tlenowego i trwa on zwykle około od 3 do
6 minut. Na skutek procesów beztlenowych dochodzi do redukcji
zasobów wysokoenergetycznych związków fosforowych ( przede
wszystkim fosfokreatyny), a także do nagromadzenia się w komórkach mięśni i płynach ustrojowych pirogronianu i mleczanu. Resynteza fosfokreatyny oraz usuwanie produktów glikolizy następuje
częściowo podczas trwania wysiłku fizycznego, częściowo po jego
zakończeniu. Po zakończeniu pracy fizycznej utrzymuje się podwyższony poziom poboru tlenu, który określany jest mianem długu tlenowego. W czasie pierwszych sekund wysiłku fizycznego zawartość
ATP i fosfokreatyny w komórkach mięśniowych gwałtownie się
zmniejsza. Jeżeli intensywny wysiłek trwa od 10 do 30 sekund glikoliza może osiągnąć wartość szczytową. Na końcu takiego wysiłku
podstawowym substratem energetycznym jest glikogen, a więc rozkład fosfokreatyny wystarcza tylko na kilka pierwszych sekund wysiłku. Proces ten jest pobudzany natychmiast po rozpoczęciu pracy w
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wyniku podwyższania stężenia ADP1516. Przy wysiłkach, które trwają od 30 sekund do 10- 15 minut podstawowym substratem energetycznym jest glikogen mięśniowy, który to w procesie glikogenolizy
daje glukozę. W czasie pracy o maksymalnej intensywności po
upływie około 3-4 minut występuje najwyższe stężenie mleczanu w
komórkach mięśniowych. W wysiłkach długotrwałych mleczan powstaje wtedy, gdy obciążenie przekracza tak zwany próg przemian
beztlenowych. W czasie wysiłków trwających ponad 15- 60 minut
udział procesów beztlenowych w zaspakajaniu zapotrzebowania na
energię nie przekracza 10%. Przy obciążeniach względnych mniejszych niż 30% VO2max produkcja mleczanu jest niewielka w komórkach mięśniowych. Przy obciążeniach większych niż 50- 60 %
VO2max produkcja może być duża. Udział glikogenu, który zawarty
jest w pracujących mięśniach w pokrywaniu zapotrzebowania tych
mięśni na energię w pierwszych minutach osiąga nawet 90%, natomiast w wraz z kontynuowaniem wysiłku ulega zmniejszeniu. Po 3040 minutach wysiłku obciążeniem 30-50% VO2max udział glikogenu redukuje się nawet do 30%17.
Utlenienie wolnych kwasów tłuszczowych następuje w wysiłkach o przedłużonym czasie trwania, a dokładnie od 15 do 60 minut i
stopniowo zwiększa się wraz z kontynuowaniem wysiłku. Udział
tego procesu w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię wynosi 3040%. Procentowy udział wolnych kwasów tłuszczowych w zaspakajaniu zapotrzebowania energetycznego jest większy, im mniejsza jest
intensywność wysiłku1819. W czasie wysiłku fizycznego wydłużone15

G. Przysada, R. Kozicki, M. Maślanka., Aktywność fizyczna i
sprawność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Medycyna Sportowa 2012; 28: s. 277-284.
16
A. Ronkier., Fizjologia sportu. Instytut sportu 2001; 2: s. 34-56.
17
B. Kochanowicz., Poziom sprawności fizycznej studentów kierunku
fizjoterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, a ich opinia wobec różnych form
aktywności ruchowej. Annales Academiae Medicae Gedanensis; 37 : s. 53-62.
18
J. Bajerska- Jarzębowska, J. Jeszka, M. Człapka-Matyusik, M. Zielke.,
Sposób żywienia, parametry antropometryczne stanu odżywienia i
wydolność fizyczna wybranej grupy studentów. Nauka, technologia, jakość
2004 ; 3 (40) : s. 9-17.
19
A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk., Poziom aktywności fizycznej
studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, a zalecenia aktywności
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go w czasie, powyżej 60 minut, zapotrzebowanie na energię niemal
w całości zaspakajane jest przez procesy tlenowe.
Bioenergetyka wysiłku szybkościowego dotyczy przede
wszystkim beztlenowych procesów metabolicznych, ale także procesów tlenowych, na przykład w czasie aktywnego wypoczynku między
powtórzeniami odcinków biegowych. Kształtowanie szybkości w
zakresie procesów beztlenowo- mleczanowych z zasobów fosfogenowych nie daje w rezultacie produkcji znacznej ilości mleczanu oraz
szybkiego zaistnienia kwasicy metabolicznej. O stracie decydują posiadane źródła ATP, natomiast o rozwinięciu prędkości na kilkunastu
metrowym dystansie źródła fosfokreatyny. Maksymalna moc beztlenowa jest to najwyższa możliwa do osiągnięcia moc w jak najkrótszym czasie, w trakcie trwania wysiłku dynamicznego. Podstawowym
celem zadań szybkościowych powinno być podwyższenie mocy beztlenowej, a także wzbogacenie potencjału beztlenowego zasobów
energetycznych , przede wszystkim zawartości ATP oraz fosfokreatyny. Pozwala to na rozwinięcie większej mocy maksymalnej i uzyskanie większego przyspieszenia. Trening siłowy ma wpływ poprzez
zwiększenie siły mięśniowej na zmiany maksymalnej mocy beztlenowej. Wysoki poziom glikogenu mięśniowego daje możliwość kontynuowania wysiłku o wysokiej intensywności przez dłuższy czas. W
czasie trwania każdego wysiłku fizycznego następuje zwiększenie
zapotrzebowania komórek mięśniowych na tlen, bowiem jest to niezbędny element do utleniania węglowodanów i tłuszczów, które dostarczają energię do pracy mięśni, a więc do resyntezy ATP, a jednocześnie daje to możliwość do wykonywania wysiłku o charakterze
ciągłym o stałej intensywności oraz długim czasie trwania20.
4. Maksymalny pobór tlenu- definicja
Maksymalny pobór tlenu- VO2max zwany pułapem tlenowym
to nic innego jak największa ilość tlenu, jaka jest zużywana przez

fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjcnych. Medycyna Sportowa
2012; 28: s. 129-137.
20
W. Turski, J. Małkowska, J. Buczyńska., Wydolność fizyczna kobiet
20-50- letnich ćwiczących fitness, a ich codzienne odżywianie. Akademia
Świętokrzyska 2008 : s. 256-261.
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organizm w ciągu jednej minuty.
Czynniki warunkujące VO2max:
• Czynniki
powiązane
z
funkcjonowaniem
układu
oddechowego, a więc:
• Wentylacja minutowa płuc;
• Stosunek wentylacji pęcherzykowej do perfuzji płuc;
• Czynniki powiązane z krążeniem, a więc objętość minutowa
serca( częstość skurczów serca oraz objętość wyrzutowa)
• Stężenie hemoglobiny w krwi;
• Powinowactwo tlenu do hemoglobiny;
• Ciśnienie tętnicze krwi;
• Czynniki powiązane z przepływem mięśniowym, a więc:
• Przepływ krwi przez mięśnie;
• Gęstość naczyń kapilarnych w mięśniu;
• Dyfuzja tlenu do mitochondriów;
• Czynniki powiązane z metabolizmem mięśniowym, a więc:
• Gęstość mitochondriów w mięśniu;
• Masa mięśni;
• Typy włókien mięśniowych;
• Aktywność enzymów oksydacyjnych w komórkach
mięśniowych;21
Pierwsze trzy z wymienionych wyżej grup czynników, które
warunkują VO2max tyczą się mechanizmów transportu tlenu do
mitochondriów. Ostatnia grupa to z kolei czynniki, które warunkują
utylizację w mitochondriach. Do dziś nie jest do końca wyjaśnione,
która z grup tych ma większy wpływ na maksymalny pobór tlenu.
Badania, które zostały dotychczas przeprowadzone przez różnych
autorów wykazują, iż każdy z tych czynników może mieć znaczny
wpływ na VO2max, jednak do najważniejszych zaliczyć należy objętość minutową serca, koncentrację hemoglobiny w krwi, gęstość
naczyń kapilarnych w mięśniach, typy włókien mięśniowych oraz
liczba mitochondriów i aktywność enzymów oksydacyjnych w mitochondriach. Bardzo ciekawych informacji dostarczają również bada21

A. Jopkiewicz., Wpływ wieku, charakteru pracy zawodowej i
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nia Blomstranda i jego współpracowników. Badania te dotyczą również czynników determinujących maksymalny pobór tlenu. W czasie
tych badań VO2max mierzony był w sposób bezpośredni (w oparciu
o różnicę tętniczo- żylną) w mięśniu czworogłowym uda w trakcie
trwania dynamicznej pracy małych grup mięśniowych (zginanie oraz
wyprost w stawie kolanowym). Wyniki owych badań pokazują, iż
zdolności funkcjonalne mitochondriów w powtórnym zużyciu tlenu
znacznie przewyższają zdolności transportu tlenu. Wynika więc z
tego, że transport tlenu, a nie zdolność jego utylizacji w mitochondriach jest podstawowym czynnikiem wyznaczającym indywidualny
poziom maksymalnego poboru tlenu22232425.
Streszczenie
Wydolność fizyczna stanowi bardzo ważny element zdrowia
każdego człowieka. Jest to aspekt zdrowia, na który składa się ogrom
czynników mających większy bądź też mniejszy wpływ na poziom
wspomnianej wydolności fizycznej. Dlatego też ważne jest by wiedzieć co decyduje o utrzymaniu jak najwyższego jej poziomu.
Słowa kluczowe: wydolność fizyczna, zdrowie, determinanty
•
• Summary
Physical efficiency is a very important element of the health of
every human being. This is an aspect of health, which consists of the
enormity of the factors that have more or less impact on the physical
efficiency. It is therefore important to know what determines the
maintenance of the highest level of it.
Key words: physical capacity, health determinants
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Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji
Wstęp
W rozwiniętych społeczeństwach sport jest ogólnie dostępny
w różnych formach. Definicja sportu mówi o tym, że są to „wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Wnioskując
z podanego terminu, możemy zauważyć, że sport i rekreacja to czynniki, które wpływają na nasze zdrowie i osobowość, rozwijają prawidłowe nawyki i prozdrowotne postawy.
W rozwijającej się cywilizacji XXI wieku aktywność fizyczna
jest traktowana jako jeden z elementów wartości kutrowych, mających ogromne znaczenie dla rozwoju człowieka, jego zdrowia i jakości życia1.
Postęp współczesnego świata nie sprzyja podejmowaniu wysiłku fizycznego. Udogodnienia technologiczne, środki komunikacji
znacząco zmniejszają próby podejmowania aktywności fizycznej w
codziennym życiu. Niestety coraz więcej czynności wykonujemy w
pozycji siedzącej, a więc z mniejszym wkładem wysiłku fizycznego.
Znaczące staje się zatem zastosowanie zmian w stylu życia, którego
głównym elementem powinna być aktywność fizyczna.
Przeprowadzone badania w Polsce uwidaczniają skalę problemu jakim jest brak wysiłku fizycznego. W Polsce jedynie 7%
Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną, 33% czyni to
raz w tygodniu, 12% rzadziej, ale przynajmniej raz w miesiącu, natomiast reszta sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach
służących podniesieniu sprawności fizycznej. Z badań Światowej
Organizacji Zdrowia wynika, że ponad 60% Polaków nie uprawia

1

K. Wrześniewski., Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne pojęcia jakości życia, [w:] Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria,
red. T. Pasikowski, H. Sęk, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
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sportu. Z takimi wynikami Polska sytuuje się na jednym z ostatnich
miejsc w Europie2.
We współczesnym świecie założenia kultury fizycznej nie są
już podstawą przeżycia, jak to było u ludności pierwotnej, ale stały
się wyrazem świadomego rozwoju cywilizacyjnego człowieka, gdzie
od sportu człowiek oczekuje rozrywki, wskazówek, jak zachować
zdrowie psychiczne i fizyczne, innej możliwości spędzania czasu
wolnego, alternatywę dla biznesu, kultury, pokonywania rekordów,
rywalizacji, zarobku itp. Sport coraz bardziej zyskuje na znaczeniu
jako dyscyplina, która wspiera człowieka w wielu aspektach, niezbędnych do jego szeroko rozumianego rozwoju, a organizacje międzynarodowe, takie jak na przykład Unia Europejska, dostrzegają
jego rolę jako narzędzia strategicznego, pozwalającego kształtować
między innymi solidarność i dobrobyt3.
Sport a jakość życia
Rozumiejąc jakość życia jako poczucie życiowej satysfakcji,
wyrażonej możliwością kształtowania wielowymiarowego rozwoju i
osobowości człowieka oraz realizację jego aspiracji i celów życiowych, zgodnie z przyjętymi wartościami i oczekiwaniami, przy
uwzględnieniu materialnych elementów statusu społecznego wpisujemy sport, w tym sport zawodowy. Problem życia i jego jakości jest
zagadnieniem pierwszorzędnym o randze indywidualnej i społecznej.
Jakość życia w znacznej mierze zależy od indywidualnych kryteriów
wartościowania wiążących się z osobowością zawodnika i jego aspiracjami4.
Określone aspekty jakości życia przysługują różnym aspektom
ludzkiego funkcjonowania, takich jak: styl życia, czy styl działania.
Wieloaspektowe rozpatrywanie procesu treningowego i walki sportowej jest warunkiem osiąganych sukcesów w sporcie i w życiu.
Obok kategorii biologicznych i fizycznych szczególne znaczenie we
2
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3
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współczesnym procesie treningowym przypisujemy aspektom psycho-socjo-pedagogicznym. Coraz częściej o efektach decyduje podejście do walki, odporność psychiczna w walce, umiejętność znalezienia się w sytuacji – w sporcie i poza sportem, udane interakcje
społeczne, ułatwiające współpracę, współdziałanie i współodpowiedzialność za wynik. Znajduje to również wyraz w sporcie zawodowym. Aspekty biofizyczne i sprawnościowe sportu mają istotne znaczenie wtedy, kiedy rozpatrywane są w kontekście całościowego
podejścia do człowieka, który poznaje, myśli, czuje, motywuje się,
bądź demotywuje, stresuje się, przeżywa, umie słuchać, umie współdziałać z innymi w grupie, spełniać się w tym co robi w sporcie, nie
zapominając o perspektywach nie tylko kariery sportowej, ale życiowej (wykształcenie, praca, rodzina, stabilizacja życiowa)5.
Obniżenie poziomu sprawności fizycznej społeczeństwa,
szczególnie niebezpieczne w okresie rozwoju dzieci i młodzieży.
Często pojawia się rola sportu w podnoszeniu poziomu jakości życia
osób uprawiających sport poprzez zmniejszenie stopnia ryzyka takich zjawisk w ich życiu, jak palenie tytoniu oraz picie alkoholu.
Realnym zagrożeniem pozostaje doping, któremu należy się ostro i
zdecydowanie przeciwstawiać. Sport pozwala na przywrócenie
człowiekowi wiary we własne siły i kreowanie swego rozwoju i sukcesu. Szczególne znaczenie z przezwyciężaniem problemów związanych z wykluczeniem społecznym ma sport osób niepełnosprawnych
– fizycznie i umysłowo. Sport jest dla nich szansą nie tylko na samorealizowanie się w aktywności sportowej, ale na współistnienie w
całokształcie życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Wobec
światowego obniżenia się sprawności fizycznej człowieka na całym
świecie (tylko ok. 35% młodzieży w wieku rozwojowym mieści się
w granicach norm przewidzianych dla okresu rozwojowego w zakresie aktywności fizycznej, dominuje nieaktywny tryb życia, automatyzacja pracy, poruszanie się przy pomocy pojazdów mechanicznych, sport jest jedyną szansą dla uratowania poziomu jakości życia.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla możliwości wpływu sportu na
podniesienie jakości życia człowieka – w tym i tego materialnego.
Potwierdza to fakt zajmowania znaczących pozycji w sporcie zawo5 Z. Żukowska., R. Żukowski (red.), Wychowanie poprzez sport, Warszawa 2003
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dowym polskich zawodników. Ostatnią refleksją jest świadomość
tego, że sport może wpływać na poprawę jakości życia. Zależy to
bowiem od tego, kto ten sport uprawia, z kim uprawia, kto tym procesem aktywności sportowej kieruje, kto tworzy środowisko wychowawcze w sporcie, jaki jest stosunek wychowawców i decydentów
do wartości sportu i w jakim klimacie społecznej akceptacji sport się
rozwija6.
Lokalny wymiar sportu w Polsce
W połowie lat 90. ubiegłego wieku doszło do transformacji
społeczno-ekonomicznej w Polsce, której efektem było dostosowanie
dziedziny aktywności fizycznej do gospodarki rynkowej i standardów europejskich. Współczesny sport lokalny ma ważny wymiar
społeczny, ekonomiczny oraz wychowawczy. W dzisiejszych czasach rośnie znaczenie ekonomiczne sektora sportowego, ponieważ
przyczynia się do uzyskania przychodów wynikających z aktywności
sportowej obywateli, produkcji sprzętu oraz odzieży sportowej.
Przemysł sportowy wpływa na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a
imprezy sportowe przyczyniają się do rozwoju turystki sportowej.
Znaczenie sportu w rozwoju cywilizacyjnym dostrzeżono w programie Europa 2020, gdzie rozwój sportu jest jednym z celów strategii
tego projektu7.
O tym jaką wartością dla polskiej gospodarki jest sport pokazują dane rachunku satelitarnego sportu dla Polski, gdzie udział aktywności fizycznej w gospodarce rynkowej oszacowano na 20,7
miliardów złotych, czyli około 2% PKB dla Polski w 2006 roku.
Sport lokalny uznawany jest za katalizator wzrostu gospodarczego.
Sport może się przyczyniać do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu i
ożywienia gospodarki słabo rozwiniętych obszarów8.
Sport może sprzyjać procesom integracji natomiast dla osób
niepełnosprawnych nabiera bardzo dużego znaczenia integracyjnego
6
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oraz kompensacyjnego. Coraz więcej dostrzegamy edukacyjne walory sportu, które powiązane są z polityką oświatową oraz lepszą jakością życia. Poprawa kondycji fizycznej społeczności ma bardzo duży
wpływ na instytucję ochrony zdrowia. Sport pozytywnie korzystnie
oddziałuje na środowisko- krajowe i lokalne organizacje sportowe
uwzględniają cele ekologiczne mają na uwadze zrównoważony rozwój, a więc bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych9.
Globalny wymiar sportu
Współczesny sport jest zróżnicowany, obejmuje bowiem różne
cele i środki realizacji. Na ogół sport dzieli się na wyczynowy i powszechny. W sporcie wyczynowym najważniejszym celem jest
współzawodnictwo sportowe i zwycięstwo. Uczestnikami tej formy
sportu są zawodowcy i amatorzy. Sport powszechny, podobnie jak
wyczynowy, jest oparty na zasadach współzawodnictwa sportowego,
jednak cel uczestników jest inny. Sport powszechny zaspokaja
przede wszystkim potrzebę aktywności ruchowej, ćwiczenia dla dobrej kondycji fizycznej i aktywnego spędzaniu czasu wolnego. Podobne cele ma sport rekreacyjny, będący celem samym w sobie,
często w formie sportu rodzinnego lub uprawianego w grupie przyjaciół i znajomych. Pomiędzy sportem powszechnym i rekreacyjnym
znajduje się turystyka kwalifikowana10.
Współczesny sport wyczynowy jest oparty na czterech głównych filarach: widowiskowości , komercjalizacji, uniwersalizmie,
unifikacji i globalizacji. Sport jest ważną gałęzią gospodarki – generuje około 2% światowego PKB. Ponadto wielkie wydarzenia sportowe mają pozytywny wpływ na turystykę i zatrudnienie. Sport w
krótkim czasie uległ szybkiej globalizacji. Dynamicznie powiększył
się obszar współzawodnictwa, jednocześnie rosła liczba, organizacji
i stowarzyszeń sportowych odgrywających istotną rolę w gospodarce
i polityce światowej (MKOL). Sportowy przekaz telewizji satelitar9
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242

nej wpłynął na przenikanie się różnych kultur na skutek zaangażowania do transmisji telewizyjnych potężnych środków współczesnej
komunikacji11.
Funkcje sportu w życiu człowieka
Sport może pełnić w życiu człowieka cztery funkcje: dydaktyczną, rekreacyjną, integracyjną oraz promocyjną12.
1. Funkcja dydaktyczna – uprawianie sportu doskonale rozwija cechy psychofizyczne, co jest szczególnie istotne dla dzieci i młodzieży. Regularne ćwiczenia rekreacyjno-sportowe, niekoniecznie
związane z osiąganiem wysokich wyników, prowadzą do zrównoważonego rozwoju fizycznego, kształtują wygląd fizyczny podnoszą
kondycję fizyczną. Ponadto rywalizacja tkwiąca w każdym rodzaju
sportu sprzyja rozwojowi cech, takich jak determinacja, wola walki,
wytrwałość, czy konsekwencja.
2. Funkcja rekreacyjna – można wyróżnić dwa rodzaje rekreacji: wypoczynek bierny, jest jedną z form relaksu, która ma na celu
zmniejszenie obciążenia wszystkich mięśni, które przeciążamy fizycznie na co dzień. W skrócie jest to maksymalne ograniczenie
aktywności mięśniowej i umysłowej do minimum, albo wypoczynek
czynny, czyli aktywna forma uprawiania sportu, na przykład jazda na
rowerze, bieganie, pływanie, gra w tenisa.
3. Funkcja integracyjna – sport jest doskonałym sposobem
budowania i zacieśniania więzi między ludźmi. Można to zaobserwować zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i w wymiarze
międzynarodowym. Integracyjna rola sportu dzieci i młodzieży przejawia się w postawach i zachowaniach uczestników zajęć sportowych, kreuje cechy odpowiedzialności i buduje zasady fair play.
Funkcja integracyjna sportu lepiej jest widoczna w przypadku medialnych sportów uprawianych wyczynowo.

11

Biała księga na temat sportu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, s. 7.
12
A. Polus., Sport w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 74–86.
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4. Funkcja promocyjna – sport dzięki swej medialności i popularności stał się jedną z najskuteczniejszych form promocji, z której chętnie korzystają przedsiębiorstwa.
Społeczne zalety i wyda wynikające z angażowania się w
aktywność ruchową
Istotą sportu jest jego uniwersalność. Sport na całym świecie
stanowi ważną część życia społecznego, a ta uniwersalność sprzyja
popularyzacji i upowszechnianiu sportu, czego przejawem są13:
a) W przypadku popularyzacji coraz większa oglądalność imprez sportowych, np. igrzyska olimpijskie ogląda około 2 miliardów
widzów;
b) W przypadku upowszechniania – zaobserwowano, tendencję, że coraz więcej osób uprawia dziedziny sporu wcześniej nie
znane w danym kraju, np. futbol amerykański w Polsce.
Efektem tych działań jest podatność sporu na globalizację,
która odnosi się do: obszarów społecznych, gospodarczych, a nawet
politycznych. Mimo, że różne dyscypliny sportu, zachęcają do przekraczania granic, to i tak są tym obszarem, na którym nie zanika
poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej czy kulturowej.
Rekreacja fizyczna drogą rozwoju aktywności fizycznej w
służbie zdrowego stylu życia
Współczesna cywilizacja niesie za sobą wiele zagrożeń zdrowotnych, dlatego co raz większego znaczenia nabiera rekreacja fizyczna. Rekreacja fizyczna, jej formy, ogólna dostępność, szeroka
oferta dostosowana do różnorodnych potrzeb i możliwości jednostkowych i społecznych może wpływać na rozwój aktywności fizycznej współczesnego człowieka, dobrze służąc jego prozdrowotnemu
stylowi życia. Rekreacja fizyczna winna znaleźć ważne miejsce w
promocji zdrowia, ułatwić wybór stylu życia, z preferencjami dla
zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego współczesnego
człowieka. Rekreacja fizyczna przeobraziła się w ostatnich czasach z
prestiżowej formy spędzania czasu wolnego w dziedzinę aktywności
popularną, a w niektórych krajach wręcz masową. Tempo tego pro13

J. B. Parks, J. Quarterman, Contemporary Sport Management, Human
Kinetics, Champaign 2003, s. 108–112

244

cesu pozostaje w ścisłym związku z poziomem cywilizacyjnego zaawansowania i zamożnością społeczeństwa. Pod tym względem sytuacja Polski, jakkolwiek lepsza niż w innych krajach, odbiega wyraźnie od standardów państw wysoko rozwiniętych. Wychowanie
młodzieży do rekreacji fizycznej jest jedyną nadzieją na nobilitację
jej wartości w rozwijającej się cywilizacji, która oprócz licznych
dobrodziejstw niesie ze sobą poważne zagrożenia. Wynikają one
szczególnie z degeneracji środowiska przyrodniczego, nadmiernej
eksploatacji systemu nerwowego człowieka, atrofii życia społecznego, ale również z wydatnego ograniczenia wysiłku fizycznego, siedzącego trybu życia, ograniczenia aktywności ruchowej, a wszystko
to sprzyja chorobom cywilizacyjnym, obniżaniu się naturalnej odporności organizmu, trudnościom adaptacyjnym. Obok zdrowotnych
walorów rekreacji fizycznej, które są niepodważalne, ułatwia radzenie sobie ze stresem, zapewnia ludziom niezbędny komfort psychiczny, skutecznie partycypuje w kształtowaniu osobowości i zapobiega patologiom, może stanowić fundament dla tworzenia więzi
społecznych, czynnikiem integrującym grupy oraz przeciwdziałającym izolacji człowieka. Do rekreacji fizycznej – w trosce o rozwój
aktywności fizycznej jednostki i grup społecznych – należy wychować. Wychowanie do aktywnego uczestnictwa w rekreacji fizycznej
powinno mieć miejsce na wszystkich poziomach edukacji, w rodzinie, w środowisku rówieśniczym i lokalnym. Szczególną rolę edukacyjną mogą spełniać instytucje medyczne oraz samorządowe struktury organizacyjne. Holistyczne traktowanie osobowości człowieka
jest bardzo istotne, ponieważ zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Nie zapominajmy o tych argumentach, które
potwierdzają rolę aktywności fizycznej nie tylko w wychowaniu do
prozdrowotnego stylu życia, ale do bycia człowiekiem zdrowym i
szczęśliwym, pożytecznym społecznie14.
Streszczenie
Sport jest częścią kultury każdego narodu. Sport, oprócz swoich walorów estetycznych, jest niewątpliwie jednym z elementów
stylu życia wielu ludzi i w znacznym stopniu wpływa na jego jakość.
14

A. Ostrowska., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.
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Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu zdrowym stylem życia, troską o własną sylwetkę i kondycję fizyczną, zgłaszanemu
przez niektóre grupy społeczne. Sport może pełnić w życiu człowieka cztery funkcje: dydaktyczną, rekreacyjną, integracyjną oraz promocyjną. Możemy wyróżnić dwa rodzaje funkcji rekreacyjnej: regenerowanie sił po wypełnieniu obowiązków zawodowych lub rodzinnych, czyli wypoczynek bierny, polegający na kibicowaniu ulubionej
drużynie lub zawodnikowi, albo wypoczynek czynny, czyli jego
uprawianie, na przykład jazda na rowerze, bieganie, pływanie, gra w
tenisa.
Abstract
Sport and Recreation and the challenges of modern civilization.
Sport is part of the culture of every nation. Sport, in addition
to their aesthetic value, is undoubtedly one of the elements of the
style of life of many people and greatly affects its quality. Creating
conditions for sport and physical recreation meets the growing interest in a healthy lifestyle, concern for their own silhouette and physical condition, your reported by some social groups. Sport can play in
a person's life four functions: educational, recreational, integration
and promotion. We can distinguish two types of recreational functions: recharge their batteries after completing their professional or
family, or stay passive, consisting of fan behavior favorite team or
player, or leisure, or his practice, such as cycling, running, swimming, playing tennis.
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Jowita Berdzik

Dom rodzinny i zachowania prozdrowotne antidotum
na uzależnienia
Wstęp
Mottem przewodnim swojego artykułu chciałabym uczynić
cytat Maxwella Rutha: „Uzależnienie i nałóg są używane zamiennie.
Popadłszy w nałóg czy uzależniwszy się od jakichkolwiek środków
odurzających, młody człowiek nie jest już w stanie przewidzieć,
czego będzie zażywał w przyszłości – niezależnie od tego, od jakiego środka chemicznego zaczął. Innymi słowy, nałóg to utrata kontroli.”1 Określenie nałogu może być stosowane zarówno w przypadku
uzależnienia od narkotyków, alkoholu, czy papierosów. Sięganie po
używki w wielu przypadkach ma związek ze stanem depresyjnym,
towarzyszącym wszystkim zaburzeniom emocjonalnym. Zazwyczaj
silna reakcja depresyjna poprzedza pierwsze sięgnięcie po używki.
Sport ucieczką od uzależnienia
Współczesna młodzież uskarża się na poczucie osamotnienia,
niedopasowanie do otoczenia, silne napięcie i lęki. W wielu przypadkach przyczyn należy się dopatrywać w niepoprawnej sytuacji
rodzinnej, w braku miłości, akceptacji, zrozumienia. Ponadto ma to
związek z niepowodzeniami szkolnymi bądź towarzyskimi. Sięgnięcie w tej sytuacji po używki daje młodzieży złudne poczucie rozwiązania swych problemów:
a) obniża napięcie,
b) daje pożądaną akceptację (w grupie uzależnionych),
c) dostarcza brakujących w danym momencie przyjemnych
wrażeń i przeżyć.
d) bywa wołaniem o pomoc oraz chęcią zwrócenia na siebie
uwagi innych ludzi. Zbagatelizowane oznaki zażywania środków
odurzających z czasem mogą przekształcić się w duży problem, powodujący nieodwracalne skutki w organizmie człowieka. Małe na1

R. Maxwell, [w:] http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1008c ,
dostęp: 20.11.2016r.
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świetlenie problemu narkotykowego oraz etapów uzależnienia się
powoduje u młodych ludzie brak krępacji dla tak zwanej ciekawości.
Nadużywanie alkoholu jest bardzo często spotykaną ucieczką od
problemów w szkole bądź w domu rodzinnym, braku akceptacji i
odnalezienia się wdanym środowisku. Głównym założeniem działań
profilaktycznych jest przedstawienie alternatywnych, różnorodnych
oraz jak najbardziej atrakcyjnych dla młodych ludzi sposobów spędzania wolnego czasu. W owy sposób mogą zostać zaspokojone ich
potrzeby, podobne do tych, które przyczyniają się do sięgania po
niedozwolone środki. Uprawianie sportu, posiadanie hobby, rozwijanie pasji czy uczestnictwo we wszelkiego rodzaju formach aktywności społecznej czy religijnej, powinny w sposób konstruktywny zaspokoić potrzeby doznań oraz akceptacji grupy rówieśniczej. Należy
pamiętać, iż stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia
w różnorodnych formach aktywności, w czasie wolnym – z pewnością okaże się jedną z bardziej wartościowych i uzupełniających
strategii w konstrukcji działań profilaktycznych. Owe działania są
skierowane do ogółu młodzieży, bez względu na pleć czy status materialny2.
Dom rodzinny w ujęciu teoretycznym
Współczesne czasy, charakteryzujące się gwałtownymi przemianami cywilizacyjnymi, bezdomnością materialną i duchową
sprzyjają potrzebie konieczności posiadania domu rodzinnego. Dom
tworzony jest głównie przez rodzinę, domowników, więź łączącą i
integrującą ich jako wspólnotę emocjonalną, opiekuńczą, kulturową,
wychowawczą, majątkową, wspólnotę zamieszkania rodziców, dzieci, czasami także dziadków. Poprzez wspólne zamieszkanie rodzina
ma możliwość codziennych stałych kontaktów, bycia ze sobą, spotkań w gronie rodzinnym, interakcji, dialogu. Buduje się w ten sposób szczególna atmosfera rodzinna, specyficzna i różnorodna każdego domu z osobna. Ludzie powiązani ze sobą więzami krwi muszą
posiadać dom, czyli swoje miejsce do zamieszkania, do pracy, relaksu i przebywania ze sobą. Mieszkanie pod tak zwanym jednym dachem jest głównym fundamentem trwałości życia rodzinnego. Dom
2
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rodzinny charakteryzuje się następującymi przymiotami: intymność,
poczucie bezpieczeństwa, prywatność, otwartość, miejsce codziennych spotkań, rozmów. Jest również terenem oddziaływań wychowawczych, miejscem okazywania sobie troski i miłości. Społeczeństwo utwierdzone jest w przekonaniu o wielkiej wadze domu rodzinnego, który jest najważniejszym oraz najbezpieczniejszym miejscem.
Najbliższe otoczenie dziecka oraz rodzina mają decydujący wpływ
na to, kim jest oraz kim będzie w przyszłości. Należy zauważyć, że
ów wpływ rodziny może być negatywny lub pozytywny na życie
dziecka, Istnieją bowiem domy dobre i domy „złe”.
Dziecko nie ma wpływu na to do jakiej rodziny należy. Najmłodsi wzrastają w zróżnicowanych społecznie domach rodzinnych,
gdzie poziom wartości kulturowych i materialnych jest odmienny.
Wyróżniamy bowiem rodziny normalnie funkcjonujące, ale także
toksyczne, patologiczne dysfunkcyjne. Dom rodzinny, który powinien być kojarzony z miłością i bezpieczeństwem, często przysparza
dziecku niezwykle trudne i bolesne doświadczenia. Jest miejscem,
gdzie doświadcza biedy, ubóstwa, bólu, wstydu, staje się świadkiem
konfliktów, libacji czy przestępstw3. Literatura naukowa, poezja oraz
język potoczny wskazują mnogość znaczeń przypisywanych pojęciu
dom. Treść owego pojęcia odnosi się głownie do rodziny, środowiska lokalnego, ojczyzny, miejsc intelektualnego i duchowego rozwoju ludzkiego. Znaczenie to przypisywane jest także do skupienia i
modlitwy: kościół, cerkiew, meczet, bożnica. W architekturze domem nazywany jest budynek przystosowany konstrukcyjnie oraz
fundamentalnie do celów mieszkaniowych4. Jak podaje KozłowskaŚwiątkowska dom rodzinny charakteryzuje się specyficznymi cechami i właściwościami. W tym miejscu autorka wspomina o bliskości, intymności, prywatności, otwartości oraz poczuciu bezpieczeństwa, i doświadczeniach związanych z domem rodzinnym.
Następnymi cechami i właściwościami domu rodzinnego są
wyjątkowa i oryginalna więź emocjonalna łącząca członków rodziny,
miejsce codziennych spotkań i dialogu. W tym miejscu warto wspo3

I. Izdebska, Dom rodzinny postrzegany przez dzieci, Trans Humana
Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2006.
4
M. Dembowska, Słownik terminologiczny Informacji Naukowej, Wrocław 1979.
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mnieć również o niezwykłej roli tradycji, transmisji wartości kultury,
czy rodzinnym świętowaniu5. Patrząc na definicję rodziny definiowaną jako grupę społeczną, zwaną także grupą pierwotną, w szczególności podkreśla się osobowy charakter więzi, łączący jej członków, powiązanych ze sobą w kontaktach aktywnych, nasilonych i
bezpośrednich, czy tez bliskich, intymnych. Rodzina charakteryzowana jest także jako szczególny rodzaj atmosfery życiowej wyrastającej na więzi krwi, oddania, poświęcenia oraz ofiarności na rzecz
własnych członków.
Niezwykle istotny jest również psychiczny rezultat bezpośredniego kontaktu członków rodziny. Stanowi on swoiste zespolenie się
ich indywidualności w jedność. Przekonuje, że wspólne życie oraz
wspólne cele grupy, są treścią jaźni indywidualnej, która zakłada
pewien stopień wzajemnej identyfikacji (Janke, 1998). Definicja
rodziny jest podejmowana także przez licznych socjologów, którzy
określają rodzinę jako grupę złożoną z osób połączonych stosunkiem
małżeństwa oraz stosunkiem rodzice – dzieci. Oba te typy stosunków
społecznych, tworzących rodzinę muszą być oparte na stałych wzorach postępowania oraz normach wzajemnych relacji członków rodziny. Ponadto role małżonków i członków rodziny są definiowane
nie tylko jako wzajemne zaangażowanie uczuciowe, pochodzące ze
stosunku małżeństwa oraz rodzicielstwa, ale dodatkowo przez szersze zbiorowości. Mowa tu o państwie, grupie religijnej, społeczności
lokalnej. Owe stosunki są określane jako osobiste potrzeby jednostki,
jej dążenia i popędy, uczucie miłości, przywiązania oraz szacunku.
Istotną rolę odgrywają również formy kontroli zewnętrznej: prawo,
obyczaj, tradycja, nakazy i normy religijne.
Znaczenie norm religijnych przewyższa w niektórych kulturach i konkretnych przypadkach rolę oraz siłę prawną6. Spośród wielu czynników wpływających na tworzenie i umacnianie więzi między
członkami rodziny w pierwszej kolejności należy wskazać na bycie
razem i rozmowę. Rozmowa jednak musi dotyczyć przeżyć każdego
członka rodziny, emocji, uczuć, a nie tylko ograniczać się do przeka5

E. Kozłowska-Świątkowska, Zapachy dzieciństwa, Białystok 2004.
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
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zywania suchych informacji. Rodzina która znajduje czas na rozmowę, na lepsze poznanie siebie tworzy więzi trwałe. Tam gdzie brak
czasu i chęci na wspólny dialog, coraz częściej mąż, żona, dzieci
będą szukali innego towarzystwa. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, które nie będą chciały rozmawiać z rodzicami, tylko z
rówieśnikami, w grupach nieformalnych7.
Dziecko silnie odczuwa atmosferę rodziny i uczucia, jakimi
jest w niej darzone. Oddziaływanie rodziny w tym najwcześniejszym
okresie życia dziecka zostawia w jego psychice ślad, znamię, kształtuje na zawsze w jego duszy wzorzec moralny. Czynnikiem stale i
decydująco oddziałującym w rodzinie na dziecko jest więc miłość
rodzicielska, a zwłaszcza głęboko uczuciowa więź matki. Więź
dziecka z matką trwa przez całe życie. Dziecko rozwija się wszechstronnie tylko wtedy gdy znajduje się pod opieką kochających, pełnych entuzjazmu rodziców. Rodzice bowiem darzą je ogromną miłością, są dumni i radują się z najdrobniejszych jego osiągnięć, troskliwie dobierają zabawki, cierpliwie odpowiadają na zadane pytania, są gotowi do pozostawienia swobody w granicach rozsądku,
czytają książki itp. Są to postawy i działania które sprzyjają rozwojowi głębi emocjonalnej i bystrej inteligencji. Jeżeli najbliższe środowisko rodzinne jest mało wrażliwe, obojętne nie stara się właściwie zaopiekować dzieckiem, wówczas staje się ono apatyczne i
przygnębione. W przypadku odrzucenia dziecka przez rodziców,
niezaspokajania jego potrzeb, tworzą się lęki i różnego rodzaju zagrożenia. U takich dzieci kształtuje się obraz, że świat jest niesprawiedliwy, niebezpieczny i wrogi, ludziom nie można ufać, należy
walczyć o swoje prawa sprytem, siłą. Tworzy się u nich poczucie
krzywdy, bierność, nieśmiałość8.
Wpływ rodziny i domu rodzinnego na postawy młodzieży
W tak zwanej walce z uzależnieniami ogromną rolę odgrywa
dom rodzinny. Dom rodzinny zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu
każdego człowieka. Pierwszym domem, który dogłębnie odciska ślad
7

M. Łobocki, ABC wychowania, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
8
Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław [i in.] 1973.
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na naszej psychice jest dom rodzinny. Owe pojęcie jest niezwykle
obszerne, gdyż kojarzy się z miastem, osiedlem, mieszkaniem a
przede wszystkim z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi osobami, które
towarzyszyły nam w wieku dziecięcym.
Dom rodzinny jest także miejscem, które niezmiennie kojarzymy z bezpieczeństwem i ciepłem domowego ogniska, aczkolwiek
niekoniecznie było to najbardziej komfortowym miejsce na ziemi.
Przykre odczucia z biegiem czasu zacierają się, a dom rodzinny pozostaje pięknym wspomnieniem, na podstawie którego wychowujemy własne dzieci i budujemy własny dom, który za następnych kilkadziesiąt czy kilkanaście lat także stanie się wzorem domu rodzinnego. Dom rodzinny jest miejscem, z którym łączą nas bardzo szczególne więzi, trudno przecież żeby było inaczej. Większość z nas
wychowywała się w kompletnych rodzinach, jednak dla niektórych
dom rodzinny był miejscem pustym, smutnym, czasem przywodzącym na myśl najstraszniejsze chwile dzieciństwa, a jednak nawet
wtedy pozostaje na swój sposób kochany, choć wszelkie wartości
domu rodzinnego stały się w nim pustym śmiechem. Dom rodzinny
jest jednak zawsze najbardziej niezwykłym miejscem w życiu.
Pojęciu dom rodzinny dzieci zarówno z rodzin prawidłowo
prosperujących, jak również z rodzin dysfunkcyjnych przypisują w
zasadzie podobną treść, jednakże zauważa się także różnice. Większość dzieci dom rodzinny charakteryzuje z najbliższymi osobami:
matką, ojcem, obojgiem rodziców, rodzeństwem czy dziadkami. Dla
wielu z nich dom rodzinny posiada wymiar duchowy i emocjonalny,
a więc: miłość, poczucie bezpieczeństwa, troska, opieka, miejsce
dorastania, wychowywania, poznawania czy też uczenia się. Rodziny
dysfunkcyjne to rodziny, w których występuje ubóstwo, problem
alkoholowy czy też stosowana jest przemoc. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przy definiowaniu domu rodzinnego zwracają uwagę na
atmosferę, odczuwany lęk, niepokój, smutek, częstotliwość występowania awantur domowych, poczucie osamotnienia i doznawanej
przemocy. Dzieci z owych rodzin kojarzą dom z pomieszczeniem,
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mieszkaniem, ze sprzętami, meblami czy znajdującym się w nim
urządzeniami9.
Rodzina ma szczególnie ważny wpływ na funkcjonowanie
człowieka w społeczeństwie oraz na szeroko pojęte losy ludzkie.
Rodzina ułatwia jednostce adaptację w nieustannie zmieniającej się
rzeczywistości. Ponadto jest to strefa ochronna w procesie transformacji ustrojowej, społeczno – kulturowej i gospodarczej. Ponadto
jest oparciem dla jednostki w nowych, skomplikowanych sytuacjach,
pozwala utrzymać równowagę emocjonalną i higienę psychiczną.
Jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa, daje poczucie prawidłowej
socjalizacji i umożliwia rozwój indywidualności. Można również
zauważyć szczególnie pozytywne cechy rodziny w rozwoju i kształtowaniu osobowości jednostki, a szczególnie rozwoju dzieci i młodzieży10. Rodzina tworzy najistotniejszy element więzi społecznych
dziecka. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery, miłości i zrozumienia przez zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie, jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju. Szczęśliwe dzieciństwo nie jest gwarantem powodzenia w przyszłym życiu, ale jest
fundamentem pod osiąganie sukcesów. Rodzina jest instytucją, zachowującą zawsze swoją wartość dla człowieka. Jej aktualność jest
nieprzemijająca. Skutkuje to właściwymi stosunkami wewnątrz rodzinnymi, tworzy więzi społeczne i emocjonalne. Ponadto najskuteczniej uczy ludzi budowania więzi także poza rodziną11. Konieczność uczestniczenia ojca w procesie wychowawczym dziecka jest z
pewnością faktem niepodważalnym. Udział ojca w wypełnianiu
funkcji wychowawczych rodziny wobec dzieci jest niezwykle aktualny w obecnych, trudnych czasach. Lata, w których żyjemy to czas
w którym, „mieć” znaczy więcej niż „być”. Dla prawidłowego rozwoju dorastających ludzi miłość ojcowska jest niezbędna już od
pierwszych chwil życia. Ojciec odgrywa niezwykle ważna rolę w
9
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Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 2003.
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życiu dziecka dzięki znacznej ilości i jakości interakcji z nim. Osamotnienie jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym wśród dzieci
i młodzieży. Bardzo często jest bagatelizowane przez osoby dorosłe.
W związku z tym należy dokonać różnicowania rozumienia treści
następujących pojęć: samotność i osamotnienie. Zazwyczaj wydaje
się, że w stosunku do dziecka, dla określenia jego stanu psychicznego, subiektywnych przeżyć i doznań bardziej odpowiednie jest zastosowanie terminu osamotnienie zamiast samotność. Rzadko dochodzi
do jednoznacznego stwierdzenia, że dziecko jest samotne, natomiast
często określa się stan, który określany jest mianem osamotnienia.
Sama natura dziecka motywuje je do bycia w centrum zainteresowań
innych.
Dziecko nie dąży świadomie do samotności, ponadto boi się
być samo i rzadko koncentruje się tylko na własnych. wewnętrznych
przeżyciach. Natomiast bardzo silnie odczuwa potrzebę: opieki, troski, miłości, bezpieczeństwa i uznania ze strony pozostałych członków społeczeństwa, pragnie stałych kontaktów międzyludzkich,
przebywania zawsze z kimś. Dziecko nie ma możliwości ochronienia
swojego wewnętrznego świata przed „złem”, jakie go spotyka w
świecie ludzi dorosłych, w świecie zewnętrznym. Dlatego tak bolesne w skutkach jest osamotnione dzieciństwo. Osamotnienie jest dla
dziecka bardzo drastycznym przeżyciem będącym efektem braku
więzi i stałego kontaktu z osobą dla niego ważną. Jest ono także
stanem psychicznym spowodowanym niezadowalającą ilością i jakością społecznych i emocjonalnych interakcji, a jako specyficzny rodzaj doznań, odczuć dziecięcych nigdy nie jest wyborem dokonywanym przez dziecko, natomiast zawsze wywołuje ujemne skutki w
nim samym, w kontaktach z innymi osobami.
Reasumując, osamotnienie dziecka można określić jako indywidualne, subiektywne doświadczenia, przeżycia powstałe w wyniku
osłabienia lub zerwania więzi emocjonalnej z bliskimi mu osobami.
Jest dla dziecka przeżyciem bolesnym przynoszącym mu cierpienie,
niepewność, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, miłości, troski,
opieki, zrozumienia. Osamotnienie jest skutkiem czynników, uwarunkowań zewnętrznych, na które dziecko jest skazane, wobec których jest ono bezradne, bezsilne. Dziecko nigdy nie dąży do samotności, bycia w odosobnieniu czy też zamykania się w swoim we-

255

wnętrznym świecie przeżyć, doznań, myśli. Osamotnienie dziecka to
pewnego rodzaju konieczność, przed którą dziecko staje skazane na
niepowodzenia w łączności z innymi. Jest ono skutkiem zawsze
określonej sytuacji życiowej, w jakiej dziecko wzrasta (np. w rodzinie), i charakteryzuje się tym, że wzajemna łączność między dzieckiem a innymi osobami (matką, ojcem, rodzeństwem, kolegami)
ulega osłabieniu, rozluźnieniu12.
Dom rodzinny jako miejsce transmisji wartości i norm
moralno- społecznych
Funkcje współczesnej rodziny są różnie definiowane przez poszczególne dyscypliny naukowe. Psychologowie koncentrują swoją
uwagę na wewnętrznych problemach rodziny i związanych z nimi
relacjach emocjonalnych, na rozwoju osobowości dziecka i ocenach
osobowości małżonków. Socjolodzy podkreślają instytucjonalny
charakter rodziny, wiążą z nim spełniane przez nią funkcje, które jak
twierdzą ściśle są powiązane z jej strukturą, tj. układem ról i pozycji
społecznych. Z. Tyszka twierdzi, iż funkcje służą analizie rodziny w
działaniu. Kwestionuje on próby wyodrębnienia z jednej strony zadań, z drugiej funkcji rodziny. „...Próby te wydają się nie być uzasadnione. Zadanie jest z reguły implicite zawarte w funkcji, jako
działalności zaspokajającej istotną potrzebę, realizującej istotny cel.
Zadania działania i efekt działalności stanowią jedność w ramach
funkcji”. Według Z. Tyszki wyróżnia się cztery grupy funkcji pełnionych przez rodzinę, a w ich obrębie funkcje składowe:
Funkcje biopsychiczne, w których skład wchodzą: funkcja
prokreacyjna, czyli zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa oraz funkcja seksualna, a więc zaspokajanie seksualnych
potrzeb współmałżonków. Owa funkcja nie musi mieć związku z
prokreacją.
Funkcje ekonomiczne, do których zalicza się funkcję materialno-ekonomiczna, czyli zaspokajanie potrzeb materialnych oraz
funkcję opiekuńczo-zabezpieczającą, czyli troska o dzieci, osoby
starsze i schorowane.

12

I. Izdebska, Dom rodzinny postrzegany przez dzieci, Trans Humana
Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2006
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Funkcje społeczno – wyznaczające dzielą się na funkcje legalizacyjno-kontrolne (rodzice legalizują pewne zachowania np. przyzwyczajenie do nagości, oraz funkcje klasowe, utrzymanie dziecka w
klasie rodziny).
Funkcje socjopsychologiczne, klasyfikuje się na funkcję socjalizacyjną, czyli dostosowanie zachowania do norm obowiązujących
w społeczeństwie, funkcję kulturalną, czyli zapoznanie z dziedzictwem kultury, inkulturacja oraz rekreacyjno-towarzyską (umiejętności zachowania się w towarzystwie, spędzania czasu wolnego, spontaniczne kontakty towarzyskie i funkcję emocjonalno-ekspresyjną
(poparcie, bezpieczeństwo, miłość, kształtowanie wspólnoty rodzinnej, emocjonalnej i intelektualnej)13.
Podobne stanowisko zajmuje M. Ziemska, która łączy pojęcie
funkcji rodziny z pojęciem jej zadań, wypełnianych na rzecz członków rodziny, jak i całego społeczeństwa.
Zdaniem Ziemskiej: „...podstawowe funkcje wskazują na zadania współczesnej rodziny jakie wypełnia i jakie ją konstytuują.
Istnienie rodziny polega bowiem na wypełnianiu głównych zadań,
czyli funkcji”. Rodzina więc spełnia zadania zarówno wobec swych
członków jak i społeczeństwa. Zaspokaja potrzeby ogólnospołeczne,
narodowe14.
Zakończenie
Reasumując, właściwa profilaktyka uzależnień są to działania,
których celem jest w szczególności zapobieganie pojawianiu się oraz
rozwojowi konkretnych, szkodliwych zjawisk w danej społeczności.
Profilaktyka musi wyprzedzać pojawienie się zjawiska uzależnienia,
poprzez promocję zdrowego trybu życia, dbałości o rozwój fizyczny
i duchowy. Ponadto powinna promować usprawnianie umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przejawia się jako stwarzanie
młodym ludziom różnych możliwości podejmowania działań alternatywnych wobec używek. Owe działania powinny dawać możliwość
13
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podejmowania nowatorskiej, nie praktykowanej jeszcze aktywności,
lub też wzmacniać już istniejące uczestnictwo w działaniach alternatywnych15.
Streszczenie
Współczesna młodzież uskarża się na poczucie osamotnienia,
niedopasowania do otoczenia, silne napięcia i lęki, co spowodowane
jest złą sytuacją rodzinną, brakiem miłości i akceptacji. Ponadto w
dużej mierze wpływ ma brak zrozumienia, niepowodzenia szkolne
bądź towarzyskie. Taka sytuacja powoduje, iż młodzi ludzi są bardziej podatni na popadanie w nałogi. Właściwa profilaktyka uzależnień są to działania, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się
oraz rozwojowi danego nieakceptowanego społecznie zjawiska. Powinna wyprzedzać pojawienie się problemu, poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia oraz dbałością o rozwój fizyczny i duchowy,
usprawnianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ma
za zadanie stwarzać młodzieży różne, dające zadowolenie i sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu możliwości, mające na celu
podejmowanie działań alternatywnych wobec używek. Działania te
powinny stwarzać możliwość podejmowania nowej nie praktykowanej jeszcze aktywności, lub też wzmacniać już istniejące uczestnictwo w działaniach alternatywnych. W walce z uzależnieniami
ogromną rolę odgrywa dom rodzinny.
Summary
Family house and pro-health behaviors antidote to addiction
The youth complain of loneliness, mismatches to the environment, strong tension and anxiety, which is caused by a bad family
situation, lack of love and acceptance. In addition to a large extent
influenced by the lack of understanding of school failure or Escort.
This situation means that young people are more likely to fall prey to
addictions. Proper prevention of addiction are activities that are
aimed at preventing the emergence and development of a socially
unacceptable phenomenon. Should overtake the emergence of the
problem by promoting healthy lifestyle and care for the physical and
15
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spiritual development, improving the ability to cope with difficult
situations. It is designed to offer young people different, giving satisfaction and promoting the development of psychosocial capabilities,
aimed at taking action alternatives to drugs. These actions should
create the opportunity to establish new not yet practiced activity, or
strengthen existing ones to participate in the activities of alternatives.
In the fight against substance abuse plays a huge role the family
home.
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ks. Lesław Krzyżak

Duszpasterstwo i grupy duszpasterskie metropolii przemyskiej
formami zaangażowania wiernych w życie Kościoła na
podstawie norm synodów diecezjalnych.
Różnorodna i zróżnicowana forma duszpasterstwa przejawiająca się w grupach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich, a także
wspólnotach nieformalnych przemyskiej metropolii stanowi o sile i
jedności całego Kościoła lokalnego. Dobrze rozwinięte duszpasterstwo i liczne wspólnoty przykościelne oraz wzrastające zaangażowanie się wiernych w życie Kościoła metropolii przemyskiej
wzmacnia chrześcijańską żywotność wspólnoty kościelnej. W historię Kościoła lokalnego na terenie metropolii i w jego unormowania synodalne wpisana została problematyka duszpasterstwa i grup
duszpasterskich, której formy warto prześledzić.
Struktura metropolii przemyskiej
Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II bullą
„Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał reorganizacji polskich
diecezji ustanawiając między innymi nową metropolię przemyską.
W jej skład weszły: archidiecezja przemyska, oraz nowoutworzone
diecezje: rzeszowska i zamojsko-lubaczowska. W wyniku zmiany
granic diecezji ponad 220 parafii w 19 dekanatach odłączonych
zostało od diecezji przemyskiej i wcielonych do diecezji sandomierskiej i nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. W wyniku reorganizacji do diecezji tych przeszło też około 500 księży diecezjalnych i blisko 100 zakonnych. Pierwszym metropolitą został mianowany arcybiskup Ignacy Tokarczuk, który przez 27 lat kierował
diecezją przemyską. Po jego przejściu na emeryturę, Ojciec Święty
Jan Paweł II powołał abpa Józefa Michalika, dotychczasowego
biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który jest 68 biskupem
diecezjalnym przemyskim. Archidiecezja przemyska zajmuje obecnie 97500000 kilometrów kwadratowych. Jej terytorium podzielone
jest na 36 dekanatów, w których mieszka około 824000 wiernych w
373 parafiach, z których 22 parafie obsługiwane są przez wspólnoty
zakonne. Sieć parafialna jest dobrze rozbudowana, a wierni mają do

260

dyspozycji około 600 kościołów i kaplic. Archidiecezja ma 814
kapłanów diecezjalnych, 120 zakonnych, 24 braci zakonnych oraz
1163 siostry zakonne przebywające w 120 domach zakonnych1.
Sprzyjająca sytuacja polityczno-wyznaniowa pozwoliła dnia
25 marca 1992 r. przeprowadzić reorganizację struktur polskiego
Kościoła. Od tego czasu Kościół rzymsko-katolicki w Polsce składa
się z 13 metropolii, obejmujących swym zasięgiem 38 archidiecezji
i diecezji, archidiecezji łódzkiej podlegającej bezpośrednio Stolicy
Apostolskiej oraz diecezji wojskowej. W wyniku tej reorganizacji
utworzona została też diecezja rzeszowska. Zasięgiem terytorialnym objęła tereny wydzielone z dwóch diecezji: przemyskiej i tarnowskiej. Jako diecezja sufraganalna weszła w skład metropolii
przemyskiej. Gdy 25 marca 1992 r. o godz. 12.00 Radio Watykańskie ogłosiło, że Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” utworzył 13 nowych diecezji, a wśród nich diecezję rzeszowską, to później wieczorem tego dnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odczytano dekret ustanowienia diecezji, katedry i biskupa. Protokół kanonicznego objęcia
utworzonej diecezji rzeszowskiej mówi: „Dnia 25 marca 1992 roku
w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, Katedrze
nowo utworzonej Diecezji Rzeszowskiej, w obecności kapłanów i
wiernych odbyło się uroczyste odczytanie przez Ks. Bpa Edwarda
Białogłowskiego, decyzji Ojca św. Jana Pawła II, zawartej w Bulli
„Totus Tuus Poloniae Populus”, o utworzeniu nowej Diecezji Rzeszowskiej, o ustanowieniu Katedrą kościoła pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, oraz o mianowaniu Ks. Bpa Kazimierza Górnego Biskupem Rzeszowskim i Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego Biskupem Pomocniczym Diecezji Rzeszowskiej”.
Nowa diecezja została utworzona z diecezji przemyskiej (14 dekanatów) i diecezji tarnowskiej (5 dekanatów). Liczyła wtedy około
600 tysięcy mieszkańców, 423 księży diecezjalnych i 68 zakon-

1

Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 1997. Album, J. Bar, W. Partyka, B.
Rajnowski (red.), Przemyśl 1997, s. 18-19.
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nych, 224 siostry zakonnne2. Aktualnie biskupem diecezjalnym jest
Jan Wątroba3. Stan danych diecezji rzeszowskiej na koniec 2014
roku: obszar – 6 000 kilometrów kwadratowych, liczba mieszkańców – 603956, liczba wiernych – 596748, liczba dekanatów – 25,
liczba parafii – 242 + 1 rektorat, liczba księży diecezjalnych – 707,
liczba księży zakonnych – 120, liczba braci zakonnych – 8, liczba
alumnów w WSD w Rzeszowie – 68, liczba domów zakonnych
męskich – 13, liczba domów zakonnych żeńskich - 65, liczba sióstr
zakonnych – 3484.
Diecezja Zamojsko - Lubaczowska została erygowana 25
marca 1992 r., i włączona do Metropolii Przemyskiej obrządku
łacińskiego. Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim został Jan Śrutwa,
dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji lubelskiej. W skład
Diecezji weszły tereny części diecezji lubelskiej oraz cała była
Administratura Apostolska w Lubaczowie - łącznie: 14 dekanatów,
w tym 10 z diecezji lubelskiej i 4 z Administratury Apostolskiej w
Lubaczowie oraz 164 parafie, odpowiednio 124 i 40. Stolicą Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest Zamość. Katedrę, dawną kolegiatę, konsekrował 18 listopada 1637 r., biskup chełmski Jan Chrzciciel Zamoyski zaś konkatedrę w Lubaczowie poświęcił 2 czerwca
1991 r. Jan Paweł II. W 1992 r. została powołana Kuria Diecezjalna
i Sąd Biskupi w Zamościu oraz Wyższe Seminarium Duchowne z
siedzibą w Lublinie, którego alumni są studentami Wydziału Teologii KUL. Według stanu z 31 grudnia 1992 r., diecezja liczyła 17
dekanatów, 165 parafii, 320 duchownych diecezjalnych, w tym 245
z diecezji lubelskiej i 75 z administratury apostolskiej, 104 alumnów, 20 domów zakonnych żeńskich i około 495000 wiernych. Jan
Paweł II 10 czerwca 1998 r. mianował biskupa pomocniczego ks.
2

Diecezja Rzeszowska. Historia diecezji,
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/05/powstanie-diecezji/ (dostęp
12.11.2015).
3
Diecezja Rzeszowska. Bp Jan Wątroba,
http://www.diecezja.rzeszow.pl/osoby/biskupi-w-diecezji/biskup-jan-watroba/
(dostęp 12.11.2015).
4
Diecezja Rzeszowska. Dane statystyczne,
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/dane-statystyczne-diecezji/ (dostęp
12.11.2015).
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dra Mariusza Leszczyńskiego, proboszcza z Tarnoszyna i dyrektora
muzeum diecezjalnego, którego konsekracja, pod przewodnictwem
abpa Józefa Kowalczyka - nuncjusza apostolskiego w Polsce, odbyła się 4 lipca w katedrze zamojskiej. Według stanu z listopada 2000
r. diecezja liczyła 474698 wiernych, na 489903 mieszkańców. Na
początku 2006 r. seminarium duchowne liczyło 103 alumnów. Pod
koniec 2005 r. diecezja liczyła 470324 wiernych, 19 dekanatów,
179 parafii, 432 księży, z których 33 pracuje wśród Polonii i na
misjach. Na różnych uczelniach w kraju i za granicą studiuje 9
księży. W Diecezji jest 19 Instytutów Życia Konsekrowanego: 4
męskie i 15 żeńskich, w 29 domach zakonnych. Teren Diecezji jest
regionem typowo rolniczym i rolnictwo daje utrzymanie przeszło
połowie ludności. Tylko kilka procent mieszkańców zatrudnionych
jest w przemyśle. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają tu korzystne warunki przyrodnicze, tj. dobre gleby i łagodny klimat, ale utrudnia go
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak opłacalności produkcji rolnej, co sprawia, że dochody mieszkańców są niskie. Pogłębia się pauperyzacja mieszkańców wsi i miast5. Nuncjatura Apostolska w Polsce 30 czerwca 2012 r. ogłosiła decyzję Ojca Świętego, co do obsady diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Biskupem tej
diecezji został bp Marian Rojek, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego6.
Synody diecezjalne na terenie metropolii przemyskiej
W każdej z diecezji metropolii przemyskiej w ostatnich latach odbył się synod diecezjalny. W diecezji rzeszowskiej był to
pierwszy synod, który trwał od 24 marca 2001 roku do 20 listopada
2004 roku7. Podobnie w diecezji zamojsko-lubaczowskiej rozpoczęcie pierwszego synodu miało miejsce w 1996 roku i synod trwał
do 25 marca 2001 roku8. Licząca zaś 600 lat archidiecezja przemy5

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska,
http://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/m,103 (dostęp 12.11.2015).
6
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska. Biskupi,
http://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/index.php?co=menu&poz=150
(dostęp 12.11.2015).
7
Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, Rzeszów 2004.
8
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 1996-2001, Zamość 2001.
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ska (do 1992 roku jako diecezja), w swojej historii przeżywała 29
synodów diecezjalnych. W ubiegłym stuleciu odbyło się pięć synodów: trzy z nich przeprowadził św. Józef Sebastian Pelczar (1902,
1908, 1914)9, a jeden biskup Franciszek Barda w 1955 roku10.
Ostatni synod zwołany przez arcybiskupa Józefa Michalika rozpoczął się 7 października 1995 roku i trwał do 4 grudnia 1999 roku11.
Po przybliżeniu reorganizacji struktur Kościoła w Polsce i historii
powstania metropolii przemyskiej wraz podległymi jej diecezjami,
istotne będzie przyjrzenie się pracy Kościoła lokalnego w zakresie
organizacji i grup duszpasterskich oraz wkładu wiernych w działalność tych grup i organizacji.
Organizacje i grupy duszpasterskie diecezji rzeszowskiej
Synod diecezji rzeszowskiej organizacje i grupy duszpasterskie dzieli na trzy poziomy: duszpasterstwa diecezjalne, ruchy i
stowarzyszenia. Instrukcja diecezjalna przypomina, iż podstawą
działania grup i wspólnot jest ich zatwierdzenie ich przez biskupa
diecezjalnego12. Działalność poszczególnych grup jest realizacją
wskazań statutowych i regulaminów, które zostały zatwierdzone
przez biskupa diecezjalnego. Przy zatwierdzaniu statutów lub regulaminów danej grupy, biskup eryguje wspólnotę i dla każdej mianuje asystenta lub duszpasterza. W diecezji rzeszowskiej działają
Duszpasterstwa: Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo
Pracowników Nauki, Duszpasterstwo Akademickie „Getsemani”
przy Parafii św. Krzyża w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Grota” przy Parafii w Rzeszowie – Zalesiu, Duszpasterstwo
Akademickie przy Katedrze Rzeszowskiej, Duszpasterstwo Akademickie „Szopka” przy Parafii św. Jacka w Rzeszowie, Duszpa9

S. Krzywiński, Działalność duszpasterska św. Józefa Sebastiana Pelczara
biskupa przemyskiego w latach 1899-1924, Przemyśl 2003, s. 210-226.
10
Synod Diecezji Przemyskiej odprawiony w Przemyślu pod przewodnictwem dra Franciszka Bardy Biskupa Przemyskiego obrządku łacińskiego, Przemyśl 1955.
11
Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Przemyśl 2000.
12
Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004, dz. cyt., Instrukcja
o duszpasterstwach, grupach, ruchach i stowarzyszeniach, s. 266-269.
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sterstwo Akademickie „Wieczernik” przy Parafii Chrystusa Króla
w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Emaus” przy kościele
uniwersyteckim św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Betania” przy Wyższej Szkole Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Nazaret”
przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach,
Duszpasterstwo Akademickie „Rotunda” przy Parafii Matki Bożej
Saletyńskiej w Rzeszowie, Szkolne Koła Caritas13, Apostolstwo
Krwi Chrystusa, Duszpasterstwo Bankowców, Duszpasterstwo
Głuchoniemych, Duszpasterstwo Harcerzy, Duszpasterstwo Kobiet,
Duszpasterstwo Krwiodawców, Duszpasterstwo Ludzi Pracy,
Duszpasterstwo Mężczyzn, Duszpasterstwo Misyjne14, Duszpasterstwo Młodzieży, Duszpasterstwo Nauczycieli, Duszpasterstwo Niepełnosprawnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas, Placówki
Caritas Diecezji15, Duszpasterstwo Niewidomych, Duszpasterstwo
Organistów, Duszpasterstwo Gospodarki Leśnej Wodnej i Parków
Narodowych, Duszpasterstwo Przedsiębiorców, Duszpasterstwo
Róż Różańcowych, Duszpasterstwo Rzemieślników, Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Sportowców, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Duszpasterstwo Turystów, Duszpasterstwo Charytatywne16, Duszpasterstwo Ekumeniczne, Duszpa13

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt., Regulamin Szkolnego
Koła Caritas, s. 409-416.
14
Normy synodalne nakazują by wszelkie formy działalności misyjnej
w diecezji prowadzić w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych i Diecezjalnych Dział Misyjnych, które odpowiadają za animację misyjną w parafiach.
Do papieskich dzieł należą: Unia Misyjna, Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
Dzieło Św. Piotra Apostoła i Dzieło Misyjne Dzieci. Zob.: Pierwszy Synod
Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt., s. 117, statut 210-211.
15
Obok warsztatów w diecezji rzeszowskiej istnieją inne placówki Caritas zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego, podejmujące działanie w
oparciu o swoje statuty i regulaminy oraz mające przydzielonego kapłana
jako opiekuna duchowego. Zob.: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz.
cyt., Placówki Caritas Diecezji, s. 347; Tamże, dz. cyt., Statut Caritas Diecezji, s. 326-332; Tamże, Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt.,
Statut Caritas Parafii, s. 333-339.
16
Do koordynowania działalności charytatywnej w diecezji powołana
została Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Zakres i kierunki działań Parafial-
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sterstwo Kręgów AA oraz Al-Anon i Al-Atin, Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza17, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia
„Via”18, Duszpasterstwo Myśliwych, Duszpasterstwo Nowych Ruchów Katolickich, Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy,
Duszpasterstwo Okręgu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków,
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, Duszpasterstwo Policjantów,
Duszpasterstwo Powołaniowe, Duszpasterstwo Pracowników Energetyki, Duszpasterstwo Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, Duszpasterstwo Pracowników Przedsiębiorstwa Obrotu
Wyrobami Hutniczymi Centrostal w Rzeszowie SA, Duszpasterstwo Pracowników Wodociągów Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Duszpasterstwo Prawników, Duszpasterstwo Rolników, Duszpasterstwo Rycerstwa Niepokalanej,
Duszpasterstwo Samorządowców, Duszpasterstwo Straży Pożarnych, Duszpasterstwo Sybiraków, Duszpasterstwo Środków Społecznego Przekazu, Duszpasterstwo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Duszpasterstwo Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, Duszpasterstwo Trzeźwościowe, Duszpasterstwo więźniów, Duszpasterstwo Więzienne Zakładu Karnego w Roztokach,
Duszpasterstwo Więzienne Zakładu Karnego w Załężu, Duszpasterstwo wojskowe, Duszpasterstwo Związku Inwalidów Wojennych oraz Grupy Modlitewne Ojca Pio. Synod rzeszowski promuje
osiem ruchów: Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Neokatechumenat, Ruch Apostolstwa Młodzieży, Ruch Focolari, Ruch
Rodzin Nazaretańskich, Ruch Światło Życie Diecezji Rzeszowskiej
oraz Ruch Wspólnot Wiara i Światło.
Normy synodalne przypominają pełne prawo wiernych do
zakładania stowarzyszeń, kierowania nimi i wstępowania do już
istniejących (kan. 215 i 225 §1 KPK)19. Wskazania synodalne pronych Zespołów Caritas reguluje Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o
pomocy charytatywnej w parafiach z 19.11.1986 r. oraz Wskazania duszpasterskie dla Parafialnych Zespołów Caritas. Zob.: Pierwszy Synod Diecezji
Rzeszowskiej, dz. cyt., s. 181-182, statut 113-116.
17
Tamże, s. 166-168, statut 340-352; Por. tamże, Statut „Katechety Stałego”, s. 316, p. 7.
18
Tamże, s. 128-129, statut 238.
19
Tamże, s. 48-49, statut 18.
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ponują zaangażowanie w stowarzyszenia takie jak: Akcja Katolicka20, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej21,
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość22”, Katolickie
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Katolickie Towarzystwo Oświatowe w Jaśle,
Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, Stowarzyszenie Civitas Christiana w Rzeszowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego23,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Stowarzyszenie Ruch Domowego Kościoła, Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Katolickie
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie,
Klub Inteligencji Katolickiej, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy
im. Brata Alberta24, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej25. Dla zaangażowanych wiernych
proponuje się poszerzenie wiedzy religijnej w Studium Życia Rodzinnego26, współpracę i posługę dziennikarsko-ewangelizacyjną w
katolickim radiu „Via”27, pracę na rzecz parafii w Radach Duszpa-

20

Tamże, Statut Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, s. 357-372.
Tamże, Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, s. 373-384.
22
Tamże, Statut Stowarzyszenie Trzeźwościowego „Wolność i Miłość”,
s. 385-396.
23
Tamże, Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, s. 305-309.
24
Tamże, s. Statut Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Alberta, 340-346.
25
Tamże, Instrukcja o duszpasterstwach, grupach, ruchach i stowarzyszeniach, s. 266-269.
26
Tamże, Statut Studium Życia Rodzinnego, s. 321-325.
27
Katolickie Radio Via powstało z dniem 1 października 1994 roku decyzją biskupa rzeszowskiego w trosce o nową ewangelizację, zgodnie z kan.
822-823 KPK. Zob.: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, dz. cyt., Statut
„Via” Katolickiego Radia w Rzeszowie, s. 317-320.
21
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sterskich28, pracę w instytucjach kościelnych29, dokumentowanie
życia parafialnego poprzez fotografowanie i filmowanie głównie
celebracji liturgicznych30, korzystanie z zasobów biblioteki seminaryjnej31, formację chrześcijańską przez lekturę prasy katolickiej32, a
także formację teologiczno-pastoralną w ramach Instytutu im. Św.
Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie33.
Wszystkie organizacje katolickie i grupy duszpasterskie winny być otoczone przez duszpasterzy szczególną troską, aby mogły
się rozwijać według swojego charyzmatu dla pożytku wspólnoty
parafialnej i Kościoła diecezjalnego. Mają one obowiązek postarać
się o aprobatę biskupa diecezjalnego celem prowadzenia swoich
działań apostolskich zgodnie z własnymi statutami i regulaminami.
Każda wspólnota decyzją biskupa diecezjalnego otrzymuje swojego
asystenta, moderatora lub duszpasterza, który czuwa nad chrześcijańskim duchem i działaniem członków wspólnoty34.

28

Tamże, Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich, s. 289-293; Tamże,
Statut Rady Duszpasterskiej, s. 286-288; Tamże, s. 47-48, statut 15-17;
Tamże, s. 47-48, statut 15-17.
29
Tamże, s. 191-192, statut 415-416.
30
Tamże, Zalecenia dotyczące fotografowania i filmowania celebracji
liturgicznych, s. 227.
31
Tamże, Statut Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, s.
304, art. 65.
32
Tamże, s. 128, statut 326.
33
Instytut Teologiczno pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w
Rzeszowie, został erygowany przez pierwszego biskupa diecezjalnego Kazimierza Górnego dekretem z dnia 1.09.1992 r. (L. Dz. 930/92), uzupełniony dekretem powołującym dyrektora instytutu z dnia 16.09.1998 r. (L. Dz.
1350/86). W ramach Instytutu działają: Wyższe Seminarium Duchowne,
Studium Teologii dla osób świeckich i zakonnych, Kolegium Teologiczne
dla Katechetów, Diecezjalne Studium Organistowskie, Studium Teologii
Rodziny, a także Instytut Akcji Katolickiej im. Jana Pawła II jako Studium
Katolickiej Nauki Społecznej. Zob.: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej,
dz. cyt. Statut Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, s. 312-314.
34
Tamże, s. 97, statut 156.
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Organizacje i grupy duszpasterskie diecezji zamojskolubaczowskiej
W
dokumentach
synodalnych
diecezji
zamojskolubaczowskiej zaprezentowane są duszpasterstwa oraz organizacje i
grupy duszpasterskie: duszpasterstwo małżeństw i rodzin kierowane przez diecezjalny referat ds. duszpasterstwa rodzin35, duszpasterstwo dzieci36, duszpasterstwo młodzieży37, duszpasterstwo akademickie38, duszpasterstwo nauczycieli i innych grup zawodowych39,
duszpasterstwo środowisk twórczych40, duszpasterstwo ludzi starszych i samotnych41, duszpasterstwo służby zdrowia i chorych42,
duszpasterstwo osób niepełnosprawnych fizycznie43, duszpasterstwo osób niewidomych44, duszpasterstwo niesłyszących45, duszpasterstwo osób niepełnosprawnych umysłowo46, duszpasterstwo
środowisk patologicznych47, a także kluby anonimowych alkoholików48, duszpasterstwo rolników49, duszpasterstwo turystyczne i

35

I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dz. cyt., s. 58, statut 58.
Tamże, s. 62, statut 64.
37
Tamże, s. 63-65, statut 65-67.
38
Tamże, s. 94, statut 113.
39
Tamże, s. 69-70, statut 74.
40
Tamże, s. 70-71, statut 75-77.
41
Tamże, s. 63, statut 68.
42
Tamże, s. 68-69, statut 72.
43
Tamże, s. 71-72, statut 78-79.
44
Tamże, s. 72, statut 80.
45
Tamże, s. 72-74, statut 81-83.
46
Tamże, s. 74, statut 84.
47
W zakresie prowadzonych różnych form duszpasterstwa organizowana jest współpraca z Poradniami Przeciwalkoholowymi, Zespołem ds. Zapobiegania Narkomanii w Zamościu, Poradnią Uzależnień Lekowych w
Zamościu, a także Poradniami Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Ponadto współpraca prowadzona jest
także ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi we wszystkich miastach
diecezji. Zob.: I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dz. cyt., s. 74-77,
statut 85-88.
48
Tamże, s. 75, statut 85.
49
Tamże, s. 65-68, statut 69-71.
36
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pielgrzymkowe oraz wczasowe i sportowe50, działalność misyjna51,
działalność charytatywna prowadzona przez Caritas w parafialnych
zespołach charytatywnych52, rady duszpasterskie53, Liturgiczna
Służba Ołtarza obejmująca ministrantów i lektorów oraz kantorów i
akolitów54, chóry parafialne55, Odnowa w Duchu Świętym, Droga
Neokatechumenalna56, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży57, harcerze58, Legion Maryi, Akcja Katolicka i
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin59.
Organizacja duszpasterstwa w diecezji zamojskolubaczowskiej przedstawiona w statutach synodalnych nie podaje
szczegółowego wykazu grup duszpasterskich i stowarzyszeń katolickich tak jak dokumenty synodalne rzeszowskie i przemyskie, a
wymienia tylko nieliczne. Normy synodalne wspominają o wielkiej
różnorodności grup i ruchów o strukturze nieformalnej60. Choć
wspólnoty takie istnieją i działają bez osobowości prawnej (bez
zatwierdzonych statutów czy regulaminów), to wcale nie znaczy, że
ich działanie jest złe czy szkodliwe. Jest często wręcz przeciwnie,
gdyż członkowie tych wspólnot są bardzo gorliwi i szlachetni.
Dla wiernych odznaczających się większą aktywnością duchową i społeczną synod proponuje poszerzenie wiedzy teologicznej w ramach Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego61, poszerzanie wiedzy religijnej we wskazanych ośrodkach62, formację w
50

Tamże, s. 77-78, statut 89-90.
Tamże, s. 79-80, statut 93-95.
52
Tamże, s. 78-79, statut 91-92.
53
Tamże, s. 149, statut 185.
54
Tamże, statut 35, s. 37.
55
Tamże, s. 38.
56
Tamże, s. 80, statut 96.
57
Tamże, s. 64, statut 67.
58
Tamże, s. 65, statut 67.
59
Tamże, s. 107, statut 135.
60
Tamże, s. 80-81, statut 96.
61
Tamże, s. 58, statut 58.
62
Możliwość takiej formacji zapewniają wskazane przez synod: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie i w Tomaszowie Lubelskim, Kolegium Teologiczne, Studium Organistowskie i Studium Życia Rodzinnego.
Zob.: I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dz. cyt., s. 107, statut 135.
51
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Szkole Nowej Ewangelizacji63, angażowanie się w przygotowanie
dekoracji i porządkowanie świątyń z ich otoczeniem oraz prowadzenie kącika prasy katolickiej i sporządzanie gazetek parafialnych64, pomoc w poradnictwie rodzinnym65, włączanie się w tworzenie programów diecezjalnego radia katolickiego66. Wierni powinni angażować się w działalność lokalnych instytucji kulturalnych także pozakościelnych (domy kultury, muzea, biblioteki, zespoły artystyczne, galerie sztuki)67.
Synod zamojsko-lubaczowski wymaga od rodziców wprowadzenia dziecka w życie wiarą68, uczestnictwa w katechezie
przedszkolnej i szkolnej69, a później przygotowania wiernych do
przyjęcia poszczególnych sakramentów i uczestnictwa w katechezie
katechumenalnej70. Bardzo wyraźnie akcentuje się w postanowieniach synodalnych konieczność katechezy dla dorosłych, zaczynając od katechezy młodzieży pozaszkolnej i pracującej, poprzez katechezę osób niedostosowanych społecznie71.
Organizacje i grupy duszpasterskie archidiecezji przemyskiej
Normy synodalne są obowiązującym przesłaniem dla stowarzyszeń katolickich, organizacji i grup parafialnych (J. Michalik, Weź
tę księgę i uczyń ją treścią swojego zamyślenia!, [w:] Synod Archidiecezji Przemyskiej, s. 8). Wskazania synodalne zachęcają wiernych, by angażowali się w różnorodne grupy duszpasterskie. Okazją
do tego jest między innymi szeroko rozumiana miłość małżeńska i
życia rodzinnego, zwłaszcza gdy dzieci usamodzielniają się i odchodzą z domu. Potrzebna jest wówczas bardzo dojrzała obopólna miłość małżonków połączona z prawdziwą przyjaźnią, zaangażowanie
apostolskie i społeczne, wspieranie innych rodzin potrzebujących
63

Tamże, s. 81, statut 96.
Tamże, s. 64, statut, 67.
65
Tamże, s. 58, statut 58; s. 60-61, statut 61.
66
Por. tamże, s. 91, statut 109.
67
Tamże, s. 129, statut 167.
68
Tamże, s. 92, statut, 111.
69
Tamże, s. 92-94, statut 112-114; s. 96-97, statut 116-118.
70
Tamże, s. 59-60, statut 58; 97-100, 119-124..
71
Tamże, s. 94-95, statut 114-115.
64
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doświadczenia starszych72. Również kandydatów przygotowujących
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na
możliwości włączenia się w apostolstwo świeckich73.
Bardzo zasłużoną instytucją dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej są w archidiecezji przemyskiej Róże Żywego Różańca74.
Zasługującym na uznanie nurtem życia Kościoła w archidiecezji
jest Ruch Światło-Życie75, a także Wspólnoty Domowego Kościoła
zwane Oazą Rodzin76. Przygotowaniu młodych do apostolstwa
służy Ruch Apostolstwa Młodzieży77. Synod dostrzega wartość
różnorodnych metod pracy grup modlitewnych i ruchów katolickich, a wśród nich wymienia: Ruch dla Lepszego Świata, Łańcuch
Apostolskiej Miłości, Odnowę w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Fokolarynów, Świecką Rodzinę Franciszkańską i Koła misyjne78. Szczególnym wyrazem troski osób świeckich, duchownych i
zakonnych o powołania do służby Bożej jest w archidiecezji Dzieło
Pomocy Powołaniom im. Błogosławionego Księdza Jana Balickie72

Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 19, statut 27.
Tamże, s. 108, statut 323 §5.
74
Synod zachęca do ożywienia istniejących i tworzenia nowych grup
różańcowych. Comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne odbywane
w kościele lub pomieszczeniach parafialnych czy w domach członków,
powinny być wzbogacone o elementy informacji religijnej oraz służyć ukierunkowaniu modlitwy na aktualne problemy z życia Kościoła. Zob.: Synod
Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 32, statut 79-81.
75
Odgrywa on ważną rolę w parafiach przez czynną obecność świeckich
w funkcjach liturgicznych, w pracy formacyjnej oraz w podejmowanych
inicjatywach. Celem ruchu jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację, formację, odnowę liturgii, a także podejmowanie działań mających na celu przemianę świata w
duchu ewangelii. Zob.: Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 32-33,
statut 82-84.
76
Tamże, s. 33, statut 85.
77
Celem Ruchu jest formacja do świadomego do świadomego i dojrzałego życia wiarą w duchu zdrowego patriotyzmu i zaangażowania społecznego w rodzinie, sąsiedztwie, życiu zawodowym i politycznym. Zob.: Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 33-34, statut 86-88.
78
Tamże, s. 34, statut 89-90; s. 97, statut 288.
73
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go79. Godnymi zauważenia w życiu archidiecezji są stowarzyszenia:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Katolickie
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich oraz Katolickie Stowarzyszenie
„Unum”80. W archidiecezji przemyskiej działa Akcja Katolicka
jako publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich, którzy bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła81.
Ponadto w archidiecezji przemyskiej aktywnie działają:
duszpasterstwo rodzin z ośrodkiem archidiecezjalnym i rejonowymi
ośrodkami w większych miastach archidiecezji82, duszpasterstwo
służby liturgicznej (ministranci83, lektorzy i kantorzy84, komentatorzy, ceremoniarze, schole i chóry oraz zespoły śpiewacze i zespoły
muzyczne85, dziewczęce grupy liturgiczne)86, parafialne zespoły

79

Tamże, s. 35, statut 91-93; s. 96, statut 283; Tamże, Aneks 43. Zasady
funkcjonowania Dzieła Pomocy Powołaniom im. Czcigodnego Sługi Bożego
Księdza Jan Balickiego, s. 391-393.
80
Tamże, s. 36, statut 95; Tamże, s. 33, statut 82; Tamże, Aneks 13. Statut Katolickiego Stowarzyszenia UNUM, s. 252-260.
81
Ważnym elementem formacji apostolskiej Akcji Katolickiej jest
kształcenie liderów katolickich i przygotowanie ich do aktywności w życiu
społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Zob.: Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 37, statut 98; Tamże, Aneks 10. Statut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, [w:] Synod Archidiecezji Przemyskiej, s. 220-233.
82
Właściwe i zwyczajne duszpasterstwo rodzin realizuje się w parafii i jest
integralną, a zarazem podstawową dziedziną pracy duszpasterskiej. W parafialnej radzie duszpasterskiej powinna być powołana sekcja ds. rodziny. Skład tej
sekcji tworzą przedstawiciele małżonków i rodzin, przedstawiciele istniejących
grup formacyjnych oraz apostolskich i stowarzyszeń prorodzinnych i inni. Zob.:
Synod Archidiecezji Przemyskiej, dz. cyt., s. 22, statut 36.
83
Tamże, s. 27-28, statut 57.
84
Tamże, s. 28, statut 60.
85
Tamże, s. 30-31, statut 71-78.
86
Tamże, s. 27, statut 56; s. 28-29, statut 59 i 61-64.
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charytatywne i Caritas Archidiecezji Przemyskiej87, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”88,
duszpasterstwo trzeźwościowe (a w nim: Krucjata Wyzwolenia
Człowieka, grupy anonimowych alkoholików (AA), grupy rodzin
uzależnionych (Al-Anon) i Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia)89, przeciwdziałanie narkomanii, duszpasterstwo grup zawodowych i bezrobotnych, duszpasterstwo pielgrzymkowe i turystyczne,
Ludowe Uniwersytety Katolickie90, Duchowa Adopcja dziecka
Poczętego, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, Unia
Apostolska Kleru91, Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej92,
Eucharystyczny Ruch Młodych Archidiecezji Przemyskiej93, Diecezjalna Szkoła Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła oraz szkolne
koła Caritas94.
Stowarzyszenia i ruchy Kościoła powszechnego lub zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski przed rozpoczęciem
swojej działalności na terenie archidiecezji, muszą uzyskać aprobatę biskupa diecezjalnego. Stowarzyszenia katolickie przedstawiają
biskupowi diecezjalnemu swój statut i proszą o mianowanie asystenta kościelnego, który zapewnia stowarzyszeniu integralny związek z Kościołem lokalnym. Nowe ruchy i stowarzyszenia, nieposiadające jeszcze kościelnej aprobaty, powinny trwać we wspólno-

87

Tamże, s. 40, statut 109 §4; s. 44, statut 117; Tamże, Aneks 31. Instrukcja o parafialnych zespołach charytatywnych w archidiecezji przemyskiej, s. 335-340; Tamże, Aneks 14. Statut „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, [w:] Synod Archidiecezji Przemyskiej, s. 261-270.
88
Tamże, s. 44, statut 118.
89
Tamże, s. 45, statut 122; Tamże, Aneks 32. Instrukcja o pracy trzeźwościowej i przeciwdziałaniu narkomanii w archidiecezji przemyskiej, [w:]
Synod Archidiecezji Przemyskiej, s. 341-347.
90
Tamże, s. 47, statut 139 §3.
91
Tamże, s. 55, statut 159.
92
Tamże, s. 59, statut 169.
93
Tamże, Aneks 12. Statut Eucharystycznego Ruchu Młodych Krucjaty
Eucharystycznej, s. 242-251.
94
Tamże, Aneks 40. Regulamin szkolnych kół Caritas archidiecezji
przemyskiej, s. 371-378.
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cie Kościoła, co będzie podstawą ich wspierania i potwierdzenia
pożytecznej działalności95.
Jedną z form zaangażowania wiernych świeckich w życie
Kościoła są parafialne rady duszpasterskie96. Wykształceni wierni
świeccy w ramach Studium Życia Rodzinnego mogą podjąć posługę jako: doradcy w dekanalnej lub rejonowej poradni życia rodzinnego97, redaktorzy i publikujący teksty ewangelizacyjne98, pracownicy świeccy instytucji kościelnych99, współtwórcy programów
rozgłośni radia diecezjalnego, wydawcy i kolporterzy lokalnych
pism katolickich100.
Specyficzną, obowiązkową i okresową grupą formacyjną są
katechezy i kursy przedmałżeńskie101, katecheza chrzcielna102, katecheza dorosłych rodziców w ramach przygotowania ich dzieci do
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej103, przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania104, katecheza rodziców i świadków
bierzmowania105.
Podsumowanie i wnioski
Instrukcja diecezji rzeszowskiej o duszpasterstwach, ruchach
i stowarzyszeniach wymaga, by każda grupa przykościelna została
zatwierdzona przez biskupa. Natomiast archidiecezja przemyska
95

Tamże, s. 37, statut 97.
Tamże, s. 26, statut 52; Tamże, Aneks 9. Statut Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, s. 215-219.
97
Tamże, s. 18, statut 23; Tamże, Aneks 17. Statut Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej, s. 282-290.
98
Tamże, s. 39, statut 106
99
Tamże, s. 150-151, statut 443-446.
100
Tamże, s. 39, statut 106 §2.
101
Tamże, s. 11-16, statut 11-16; Tamże, Aneks 29. Instrukcja o bliższym i bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa, s. 330-333.
102
Tamże, s. 18-19, statut 25.
103
Tamże, s. 19, statut 26.
104
Tamże, s. 107-108, statut 320-324; Tamże, Aneks 26. Instrukcja w
sprawie przygotowania młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania, s.
317-320.
105
Tamże, s. 108, statut 324.
96
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uważa, iż nowe ruchy i stowarzyszenia nieposiadające jeszcze kościelnej aprobaty, powinny trwać we wspólnocie Kościoła, co będzie podstawą ich wspierania i potwierdzenia pożytecznej działalności. Podobnie jest w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, bo jej
normy synodalne wspominają o wielkiej różnorodności grup i ruchów o strukturze nieformalnej, których działalność jest uważana
za pożyteczną w przeciwieństwie do norm diecezji rzeszowskiej,
które nie dopuszczają istnienia takich grup.
Działalność laikatu w Kościele nie może być ograniczana i
traktowana „po akademicku”, gdyż on jest on równoprawną częścią
Kościoła powszechnego, a kler powinien wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom aktywnego chrześcijańskiego udziału
wiernych we wspólnocie bez bezwzględnego obwarowywania ich
działalności statutami czy instrukcjami. Dlatego na uwagę zasługuje bardziej postępowe ujęcie tego zagadnienia w normach synodalnych archidiecezji przemyskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Pozytywnym przyczynkiem do wzmocnienia udziału wiernych w
duszpasterstwie Kościoła jest istnienie w archidiecezji przemyskiej
grup, stowarzyszeń i ruchów wymienionych w normach synodalnych, jak: ceremoniarze, komentatorzy, zespoły muzyczne, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, dziewczęce grupy liturgiczne, czy
Eucharystyczny Ruch Młodych.
Streszczenie
W artykule „Duszpasterstwo i grupy duszpasterskie metropolii przemyskiej formami zaangażowania wiernych w życie Kościoła
na podstawie norm synodów diecezjalnych” skupiono się na różnorodności duszpasterstw oraz jakości aktywności grup, ruchów i
stowarzyszeń katolickich diecezji rzeszowskiej, diecezji zamojskolubaczowskiej i archidiecezji przemyskiej, odzwierciedlonych w
normach synodów diecezjalnych. Obok formalnie zatwierdzonych
przez biskupów diecezjalnych grup duszpasterskich zauważono
grupy działające bez statutów i regulaminów, mające przyzwolenie
w normach diecezjalnych diecezji zamojsko-lubaczowskiej i archidiecezji przemyskiej. Wydaje się, że tego typu ujęcie zagadnienia
jest bardziej postępowe, bo umożliwia aktywniejszą działalność
wiernych na rzecz zespolenia wspólnoty kościelnej. Zaangażowanie
intelektualne, duchowe i emocjonalne członków grup katolickich w
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życie Kościoła lokalnego świadczyć winno o poszanowaniu godności bliźniego i trosce wiernych o udział w aktywnym życiu Kościoła we współcześnie trudnych czasach dla Kościoła powszechnego.
Słowa klucze: duszpasterstwo, grupy duszpasterskie, organizacje katolickie, metropolia przemyska, synody diecezjalne.
Summary
Ministry and pastoral groups of Przemysl metropolis as the
forms of involving believers in Church’s life based on the norm of
diocesan synods.
The article „Ministry and pastoral groups of Przemysl metropolis as the forms of involving believers in Church’s life based
on the norm of diocesan synods” focuses on diversity of ministries
and quality of activity of Catholic groups, associations and movements of Diocese of Rzeszow, Diocese of Zamosc-Lubaczow and
Archdiocese of Przemysl, reflected in the norms of diocesan synods. Apart from pastoral groups formally supported by diocesan
bishops, there are also groups operating without statutes and regulations, having consent in diocesan norms of Diocese of ZamoscLubaczow and Archdiocese of Przemysl. It seems that this type of
addressing this issue is more progressive because it allows more
active activity of believers to unite church community. Intellectual,
spiritual and emotional commitment of the members of Catholic
groups in local Church’s life should show respect for the dignity of
others and concern for the participation of believers in active
Church’s life in difficult times for the universal Church.
Keywords: ministry, pastoral groups, Catholic groups,
Przemysl metropolis, diocesan synods.
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Część III
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Simona Krzysiek

Športové disciplínyorganizované pre zrakovo postihnutých
Úvod
Osobnosť zrakovo postihnutého človeka je veľmi individuálna
a vyžaduje si špecifický prístup. Tyflopédia1 sa zaoberá problematikou a rozvojom vo vzdelávaní osôb so zrakovým postihnutím. Snaží
sa o rozvoj osobnosti zrakovo postihnutých, teda o nielen čo najvyšší
možný stupeň socializácie, ale aj zaistenie podmienok pre edukáciu,
prípravu na povolanie, následne pracovné zaradenie a plnohodnotné
spoločenské uplatnenie.
Nevidiaci človek je postavený pred ťažké životné rozhodnutia
a ponúka sa mu niekoľko možností ako naložiť so svojim hendikepom. V súčasnosti sú možnosti pre zrakovo postihnutých veľmi rozšírené, a taktiež môžu svoj život realizovať nielen v rôznych profesiách, ale aj v športe.
V tomto príspevku chceme poukázať na najznámejšie športy,
ktoré sú medzi nevidiacimi najviac obľúbenéa ktoré zastrešuje Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov. Všetky športy sú
ekvivalentom známych športov, ale s upravenými podmienkami.
Takmer všetky uvedené disciplíny sú aj súčasťou letnej a zimnej
paraolympiády.
Diferenciácia zrakového postihnutia
Ak hovoríme o zrakovom postihnutí, musíme prizerať aj na
jednotlivé stupne postihnutia, nakoľko nie každé zrakové postihnutie
súvisí s absolútnou stratu zraku. Napriek tomu je to vždy hendikep
pri ktorom sa človek musí prispôsobiť novým podmienkam.
Podľa stupňa postihnutia rozlišujeme:
1. nevidiaci
2. čiastočne vidiaci
1

Porov. ČAJKA, K.: Úvod do pedagogiky zrakovo postihnutých. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 5.
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3. Slabozraký
4. tupozraký/škuľavý
Nevidiaci: ide o kategóriu s absolútnou stratou zraku, tzv. slepota. Môže byť: totálna – úplná strata videnia; praktická – zachovaný
je svetlocit /postihnutý dokáže počítať prsty z krátkych vzdialeností/.
Taktiež podľa doby postihnutia môže byť vrodená alebo získaná.
Osoby neskôr oslepnuté – ide o osoby oslepnuté v priebehu
života. Príčinou môžu byť choroby, úrazy, poruchy centrálnej nervovej sústavy.
Osoby so zvyškami zraku – osoby, ktoré sa nachádzajú na
hranici medzi slabozrakosťou a slepotou. Môže dochádzať k zlepšovaniu, ale aj zhoršovaniu schopnosti vidieť. Príčiny môžu vrodené a získané. Dôsledkom postihnutia je nižšia obmedzená a deformovaná zraková schopnosť, čo vedie k narušeniu predstáv a zapríčiňuje nižšie grafické schopnosti.
Slabozrakosť - ide o nižšiu schopnosť zrakovej ostrosti oboch
očí, aj pri kompenzácii okuliarmi, ktoré je takého rozsahu, že postihnutí robí problémy v bežnom živote. Vada orgánová a neodstrániteľná.
Tupozrakosť - funkčná porucha zraku pri ktorej ide o zníženie zrakovej ostrosti zvyčajne jedného oka spôsobené útlmom
zrakového vnímania. Vzniká v rannom, v útlom, skorom veku.
Škuľavosť - Porucha rovnovážneho postavenia očí2.
Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov (ďalej
SAZPŠ) v záujme zrakovo postihnutých občanov uplatňuje, presadzuje, zabezpečuje a ochraňuje spoločenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo človeka na telesnú aktivitu. Vytvára
podmienky pre súťaže a rozvoj všetkých výkonnostných športov3,

2

Porov. ČAJKA, K.: Úvod do pedagogiky zrakovo postihnutých.
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 15.
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turistických a ostatných pohybových aktivít4. Zrakovo postihnutí sa
realizujú v športoch kolektívnych, ale aj individuálnych, ktoré sa
uskutočňujú na úrovni voľnočasovej, ale aj profesionálnej. Športy,
ktoré patria pod SAZPŠ sú: Aplikovaný stolný tenis, Bowling, Goalball, Kolky, Plávanie, Streľba, Šach, Torball, Turistika, Veslovanie,
Zjazdové lyžovanie5.
V predkladanom príspevku uvádzame vybrané športové disciplíny. Zrakovo postihnutí majú možnosti súťažiť na malých súťažiach, až po majstrovstvá SR, sveta, ale najvýznamnejším podujatím
je paraolympiáda6.
Športové disciplíny
Aplikovaný stolný tenis– nazývaný aj Showdown. Hrajú proti
sebe dvaja hráči alebo dve trojčlenné družstvá. Hrá sa na obdĺžnikovom stole s oblými rohmi, kde sa nachádzajú jamkové bránky.Prispôsobená je loptička v ktorej sú umiestnené nerezové oceľové
guľôčky, aby ju bolo počuť. Cieľom hry je odpáliť loptu po stole,

4

Členstvo SAZPŠ v medzinárodných organizáciách: International
BlindSportsFederation, International Braille Chess Association.
5
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH
ŠPORTOVCOV: Športy. [online]. [2016-11-25]. Dostupné na:
http://www.sazps.sk/sporty/8/atletika.html
6
Je viacšportová udalosť určená pre športovcov s trvalým telesným,
mentálnym a senzorickým zdravotným postihnutím. Konajú sa raz za štyri
roky vždy po olympijských hrách a riadi ich Medzinárodný paraolympijský
výbor. Na Slovensku je to Slovenský paraolympijský výbor. O vznik týchto
hier sa podujala skupina vojnových veteránov – vozičkárov, keď sa v roku
1944 britská vláda rozhodla vytvoriť Rehabilitačné centrum vojnových
veteránov s poranením chrbtice. V rámci rehabilitácie ich oboznamovali s
rôznymi športami. Konala sa tak prvá súťaž vozičkárov v rovnakom čase
ako olympijské hry v Londýne. V roku 1960 sa konali sa prvé
paraolympijské hry a v roku 1976 sa presadil aj návrh zimných
paraolympijských hier konané vo Švédsku.Porov.: SLOVENSKÝ
PARALYMPIJSKÝ VÝBOR: História letných paralympijských hier. [online].
[2016-11-24].
Dostupné
na:
http://spv.sk/paralympijskehry/historia/historia-letnych-paralympijskych-hier
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pod stredovú dosku tak, aby padla do súperovej bránky. Hru vymyslel v roku 1960 JoeLewis pochádzajúci z Kanady7.
Atletika - vozičkári pretekajú na ľahkých vozíčkoch8. Existuje
viac variácií športových disciplín, kde jednotliví zrakovo postihnutí
atléti dostávajú pokyny od vidiaceho sprievodcu.
Atletické disciplíny:
Behy: krátke vzdialenosti - šprinty (100 m, 200 m, 400 m), stredné vzdialenosti (800 m, 1500 m), dlhé vzdialenosti (5000 m,
10000 m, martón), štafety (4 x 100 m, 4 x 400 m)
Skoky: skok do výšky, skok do diaľky, trojskok
Hody a vrhy: hod oštepom, hod diskom, vrh guľou
Kombinovaná disciplína: päťboj (zrakovo postihnutí majú beh na
100 m, skok do diaľky, hod oštepom, hod diskom a beh na 1500 m)9.
Šach–patrí asi medzi najznámejšie športové disciplíny a z historického hľadiska je to najstarší šport, ktorému sa u nás venujú zrakovo postihnutí športovci. V súčasnosti nie je zaradený medzi paralympijské športy. Je to však jediný šport, ktorého pravidlá sú rovnaké
s pravidlami vidiacich a preto s nimi môžu rovnocenne súťažiť.
Každé štyri roky pravidelne prebiehajú Majstrovstvá sveta jednotlivcov mužov a žien.
Turistika – spočíva v spoznávaní krajín alebo pamiatok. Čo
sa týka múzeí, je to často na profesionalite sprievodcu, aby dokázal
dôkladne vysvetliť čo sa v danej miestnosti nachádza Múzeá však vo
väčšine nedovoľujú návštevníkom dotýkať sa vystavených exponátov. Prvé múzeum, ktoré sprístupnilo expozície pre nevidiacich
a slabozrakých na Slovensku je skanzen nachádzajúci sa v Starej

7

Porov.: SHOWDOWNSLOVAKIA.SK: Showdown. [online]. [201611-12]. Dostupné na: http://www.showdownslovakia.sk/uvod.php
8
Porov.: SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR: Atletika. [online]. [2016-11-10]. Dostupné na: ]http://spv.sk/sporty/atletika
9
Porov.: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH
ŠPORTOVCOV: Atletika. [online]. [2016-11-12]. Dostupné na:
http://www.sazps.sk/sporty/8/atletika.html
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Ľubovni10. Princíp spočíva v tabuliach, ktoré sa nachádzajú pred
drevenicami a informácie o daných exponátoch sú napísané v Braillovom písme. Autorom tohto projektu je Tomáš Demián. Tabule
nielenže ponúkajú informácie o jednotlivých dreveniciach nachádznachádzajúcich sa v skanzene, ale makety konkrétnych dreveníc sú
súčasťou týchto tabúľ.
Paramašérstvo–mašerstvo (z angl. mushing-poď) je názov
športu, ktorý je známy ako psie záprahy11. Paramašerstvo (paramushing) je nová disciplína, ktorá vznikla na Slovensku. Jej zakladateľkou je Brigita Albertová, bývalá športovkyňa, učiteľka telesnej
výchovy a orientácie v priestore nevidiacich Levoči12. Členkou klubu
Paramushing Lajka v Levoči je aj Mária Demianová, ktorá sa v spolupráci s Brigitou zúčastňuje pretekov v psích záprahov spoločne s
vidiacimi. Zároveň je aj prvou nevidiacou ženou na svete praktizujúcou tento šport bez zvýhodnených podmienok13. Veľkou snahou
Brigity je taktiež posunúť paramašerstvo ako súčasť zimných paraolympijských hier.

10

Porov.: RINDOŠ, P.: Ľubovniansky skanzen sprístupnili aj pre nevidiacich.
[online].
[2016-11-20].
Dostupné
na:
http://spis.korzar.sme.sk/c/5898468/lubovniansky-skanzen-spristupnili-ajpre-nevidiacich.html
11
V rámci histórie sa mašerstvo objavuje zhruba 2000 rokov pred našim
letopočtom na Sibíri a v Severnej Amerike, kde používali psov na
prevážanie tovaru. Počas prvej svetovej vojny sa mushing šíril do Európy,
Nórska, kde boli psi používané ako sanitky a zásobovali vojakov v poli a
horách. IFSS /International federation of SleddogSports/ pracuje na
organizovaní záprahových hier a tiež na zaradení mašerstva aj do zimných
olympijských hier ako jednu zo súťaží.Porov.: Riendeau, R.E.: A briefhistory of Canada. Facts on Fil. Toronto : Fitzhenry and Whiteside, 2000, s. 75.
12
Porov.: TASR: Psie záprahy: Slovensko získalo na majstrovstvách
zlato. [online]. [2016-11-26]. Dostupné na: http://aktualne.atlas.sk/psiezaprahy-slovensko-ziskalo-na-majstrovstvach-zlato/archiv/
13
Porov.: ALBERTOVÁ, B.: Spolu vidíme viac – prvá nevidiacamašérka na svete – súťaž. [online]. [2016-11-23]. Dostupné na:
http://beh.sk/spolu-vidime-viac-prva-nevidiaca-maserka-na-svete-sutaz/
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Záver
V predkladanom príspevku sme mali možnosť nahliadnuť do
športového sveta nevidiacich, ktorý ponúka množstvo možností
sebarealizácie. Pre zrakovo postihnutého je dôležité, aby nadobudol
vedomie, že má otvorené možnosti aj po strate zraku alebo s
vrodeným hendikepom.
Je však dôležité, aby sa toto povedomie rozšírilo aj do kruhov
vidiacich, ktorí často o týchto disciplínach ani len netušia alebo
nemajú záujem spoznávať ich. Ak nebude o nich prejavený záujem,
často ho neprejavia ani zrakovo postihnutí. Možné je to vidieť na
príklade médií. Keď sa uskutočňujú letné alebo zimné olympijské
hry, ich prenosy sú v televízii, rádiách alebo internete. Keď sa však
vzápätí uskutočňujú paraolympijské hry, pozornosť je im venovaná
minimálne aj napriek vynikajúcim výsledkom našich reprezentantov.
Abstrakt:
Príspevok je zameraný na športové aktivity organizované pre
zrakovo postihnutých. Východiskom je človek so zrakovým
postihnutím, ktorý v zmenených životných podmienkach hľadá
spôsoby sebarealizácie a začlenenia sa do spoločnosti. Príspevok sa
zaoberá vybranými športmi, ktoré sú zastrešované Slovenskou
asociáciou zrakovo postihnutých športovcov a zároveň sú tieto
športové disciplíny súčasťou paraolympiády.
Kľúčové slová: zrakovo postihnutý, šport, paraolympiáda.
Abstract:
Thearticleisfocused on sportdisciplinesorganizedforvisualy –
impaired. Ourfocusis on thevisualy – impaired person, whoattempts
to findways of sef – realisation and integrationintothe society. Thearticlealsodealswithselectedsportsundertheumbrella of Slovakianassociaton of visualy – impairedathletes, and thesedisciplines are alsofeatured on theparalympics.
Keywords: visualy – impaired person, sport, paralympic
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Bibiána Barabasová, Nikola Benecová

Hodnoty rodiny z pohľadu vysokoškolskej mládeže
Úvod
V tradičnom vysvetlení sa mladosť považovala za obdobie od
detstva, cez prvú skúsenosť z detstva, k zaplatené muzamestnaniu až
k vytvoreniu si svojej vlastnej rodiny. Bola totzv. "fáza prípravyna
do spelosť", ktorá zahŕňala prechod zobdobiadetstva do obdobia
zrelosti alebo dospelosti (Bourdie, 2002).
Táto prechodná etapa bola prirodzeným krokom zoživota detí
do života dospelých ľudí, prostredníctvom jasne zadefinovaných
fázako je základná, strednáči prípadne vysoká škola, neskôr stále
zamestna nieaprirodzene sa kto mu pripojila aj svoja vlastná rodina.
Vrámci tých to lineárnych životných dráh boli dôležité rozdiely medzi pohlaviami, čo znamenalo, že mužisa zameriavali na prácumimo
domova a pri ženách sa predpokladalo, že si budú plniť úlohy ženy
amatky v domácnosti. Životné dráhy, v ktorých bola úloha spojená
spohlavíma vekom, mali jasné stanovisko, tedatzv. Stav dospelosti
malnie koľko politických, ekonomických a sociálnych definovaných
významov. Tak sa vedelo, kedysa stal jedinec sociálne dospelýma
aké kroky museli mladí ľudia urobiť preto, aby tento status dosiahli
(Morán, Benedicto, 2008).
Charakteristika hodnôt
Hodnota je v sociálne psychologickom poňatí chápaná ako miera
dôležitosti a subjektívneho ocenenia. Jedinec túto mieru prisudzuje určitým veciam, symbolom, javom, iným ľuďom atď. Hodnotové orientácie a hodnoty sú osvojovanie v procesoch socializácie a v procesoch učenia sa jedinca žiť v spoločnosti (enkulturácie). Niektoré hodnoty sú zdieľané celou spoločnosťou alebo celými skupinami. Morálne
hodnoty majú trvalú platnosť, iné hodnoty sú krátkodobé a premenlivé
(Průcha, Walterová, Mareš, 2003).
Z filozofického hľadiska osvojenia hodnôt znamená, vytváranie si osobného zmysle pre dané hodnotové vzťahy, schopnosť
jedinca vnímať hodnoty. Neprítomnosť subjektívneho zmysle je
prvou prekážkou, ktorá je veľmi vážna pri ceste k reflexii hodnôt
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(Dorotíková, 1999). Súčasná psychologická teória súhlasí s výrokom,
že hodnota predstavuje špeciálny psychickú kategóriu, ktorá tvorí
stabilnú trvalú stavbu osobnosti, významnú pre individuálne, historickú a sociálnu realizáciu človeka (Cakirpaloglu, 2004).
,,Hodnotou rozumieme to, čoho si jednotlivci alebo skupiny
vážia, cenia, za čo sú schopní niečo obetovať, pre čo sú ochotní niečo
urobiť, prípadne za čo zaplatiť. Ak sú tieto hodnoty napĺňané, je
človek spokojný, šťastný'' (Michalová, 2007, s.16).
Existuje viac pohľadov na to, ako hodnoty kategorizovať.
Morálne normy a hodnoty sú predovšetkým naučené, deti si ich osvojujú najprv od rodičov, potom učiteľov, skupín, z médií a spoločnosti všeobecne (Fontana, 2010).
,,Každá rodina má svoj hodnotový systém, ktorý ovplyvňuje
správanie jednotlivých členov a vedie k voľbe určitých stratégií zvládania problémov. Ak je rodina v niektorom ohľade dysfunkčná,
niektoré dôležité potreby človeka zostanú pravdepodobne neuspokojené a rodina sa pre svojich členov stane skôr zdrojom záťaže''
(Vágnerová, 1999, s. 317).
Hodnoty teda neexistujú sami o sebe, ale tvoria určitý rebríček
(systém), ktorý si každý dokáže usporiadať podľa najdôležitejšieho k
menej dôležitému. Niektorí dávajú význam duchovným hodnotám a
iní zase materiálnym. Rebríčku hodnôt hovoríme hierarchia hodnôt.
Každý má svoju hierarchiu hodnôt, ktorá sa v priebehu života mení.
Hodnoty teda majú subjektívny ráz (Michalová, 2007).
Charakteristika rodiny a jej základné delenie
Slovo rodina je veľmi široký pojem, ktorý sa dá len ťažko a
jednoznačne zadefinovať. Preto tento pojem vysvetľuje niekoľko definícií, ktoré sa na rodinu pozerajú z rôznych strán a uhlov pohľadov.
„Rodina je spoločenská skupina spojená manželstvom alebo
pokrvnými vzťahmi, zodpovednosťou a vzájomnou pomocou. Funkčná rodina je rodina, ktorá úspešne rieši problémy, je v nej priaznivá
emocionálna klíma a dochádza ku stálemu vyrovnaniu vzťahov v
súlade s životným cyklom ich členov, nahrádza skorší termín zdravá
rodina. V dysfunkčnej rodine sú narušené vzťahy alebo komunikácia
a členovia si nedokážu byť blízky, navzájom sa otvoriť, zverovať a u
členov sa často rozvinie symptomatické správanie, čo znamená, že
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jeden z členov býva obvykle označovaný za problematického. Rodina
nefunkčná je rodina, ktorá zlyháva v základných funkciách: nezaisťuje výchovu detí, nezaisťuje pocity bezpečia ich členom ani rodine
ako celku“ (Hartl, Hartlová, 2000, s.504).
V knihe Slovník sociálnej práce Matoušek (2003) definuje rodinu v užšom poňatí, v ktorom je rodina spojená putami pokrvného
príbuzenstva a v širšom poňatí za rodinu považuje skupinu ľudí,
ktorá sa za rodinu vyhlasuje na základe vzájomnej náklonnosti.
Podľa Giddensa (2005, s. 156) „rodina je založená na zväzku
muža a ženy, na pokrvnom vzťahu rodič – dieťa a na súhrnnej funkcii, ktorú plní vzhľadom k jednotlivcovi i celej spoločnosti. Jej členovia zdieľajú spoločnú domácnosť a plniaspoločensky uznané a
určené role. Okrem rodičov zdieľajú spoločnú domácnosť ich deti a
ďalší príbuzný, vtedy hovoríme o tzv. rozšírenej rodine. Tzv. nukleárnu rodinu potom tvoria rodičia iba so svojimi deťmi.“
Typológia rodiny sa uskutočňuje na základe najrôznejších
kritérií. Medzi ne zaraďujeme veľkosť rodiny. Podľa veľkosti sa
rodina delí nasledovne:
• Nukleárna rodina - v tomto type rodiny žijú dvaja dospelí v
spoločnej domácnosti s vlastným alebo adoptovaným dieťaťom.
• Rozšírená rodina- o tento typ rodiny sa jedná, ak žijú v zosobášení páre mimo manželov a detí ešte ďalšie rodinní príslušníci,
alebo ak udržiavajú blízke vzťahy. Táto rozšírená rodina môže obsahovať starí rodičia, bratov a ich manželky, sestry a ich manželmi a
ďalšie rodinných príslušníkov (Giddens, 2005).
Ďalej môžeme rodinu deliť podľa funkčnosti:
• Funkčná rodina- tento typ rodiny je pre dieťa veľmi vhodný.
Je v nej zabezpečený riadny a dobrý vývoj dieťaťa.
• Problémová rodina- v tejto rodine sa vyskytujú závažné poruchy jednej alebo viacerých funkcií rodiny. Vývoj dieťaťa či rodinný systém ale ešte stále neohrozujú. Rodina je schopná tieto problémy riešiť sama, bez zásahu zvonka.
• Dysfunkčná rodina- v tomto type rodiny sa už vyskytujú vážne
poruchy jednej alebo viacerých funkcií. Tieto poruchy súčasne ohrozujú
a poškodzujú vývoj dieťaťa. Rodina nie je schopná sama nájsť riešenie.
Je potrebné vyhľadať pomoc špecializovaných inštitúcií.
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• Afunkčná rodina- sú tu už tak zásadné poruchy, že rodina
úplne prestáva plniť svoju úlohu. Výrazne ohrozuje existenciu dieťaťa. Riešením je odobratie dieťaťa a následné umiestnenie do náhradnej rodiny (Matějček, 1992).
Mládež akocieľová skupina sociálnej práce
V tradičnom výklade sa mladosť považovala za obdobie od
detstva cez prvú pracovnú skúsenosť, k platenému zamestnaniu až k
vytvoreniu si vlastnej rodiny. Bola to tzv. "fáza prípravy na dospelosť" obsahujúca prechod z obdobia detstva do obdobia dospelosti
či zrelosti jedinca (Bourdie, 2002).
Táto prechodná etapa bola prirodzeným krokom zo života detí
do života dospelých, a to prostredníctvom jasne definovaných fáz
ako je základná škola, stredná škola, prípadne vysoká škola a následne stále zamestnanie a prirodzene sa k tomu pripojila aj vlastná
rodina. V rámci týchto priamych životných dráh boli významné rozdiely medzi pohlaviami, čo znamená, že muži sa sústredili na platenú
prácu mimo domova a o ženách sa teda predpokladalo, že si budú
plniť úlohy ženy a matky v domácnosti. Životné trajektórie, v ktorých bola úloha spojená s pohlavím a vekom, boli jasne stanovené,
teda tzv. stav dospelosti mal rad ekonomických, politických a sociálnych jasne definovaných významov. Tak sa teda vedelo, kedy sa
jednotlivec stal sociálne dospelým a aké kroky musela mládež urobiť, aby tento status dosiahla. Je zreteľné, že kultúrne, ekonomické a
sociálne podmienky, v ktorých mládež rozvíja svoje životné skúsenosti sa oproti predchádzajúcim obdobiam rozhodne zmenili, a tým aj
role a dôraz, ktoré sú v spoločnosti na mládež kladené (Morán, Benedicto, 2008).
Vymedzenie pojmu mladistvých z hľadiska veku môže byť teda zavádzajúce, pretože skutočný vek mladistvých nemusí zodpovedať tomu sociologickému veku. Vek je skutočný fakt, ktorý
môže byť sociálne manipulovateľný a manipulovaný. Realita nám
však ukazuje, že vyjadrovať sa o mladistvých ako o sociálnej jednotke, ako o skupine so spoločnými záujmami a zároveň sa na tieto
záujmy odkazovať a priraďovať ich k skutočne zadefinovanému
veku, predstavuje evidentnú manipuláciu (Bourdie, 2002).
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Vývin mládeže
Adolescencia je obdobím, ktoré so sebou popri biologických
zmenáchnesie mnohé pomerne dramatické zmeny - kognitívne i sociálne a preto je spoločne s pubescenciou považovaná za veľmišpecifické a náročné životné obdobie.Adolescent sa musí popasovať s
viacerýmiťažkými úlohami, ktoré v ňommôžuzapríčiniťzmätok a rozpory. Nič však nie je jednostranné a aj adolescencia má mnoho pozitívnychstránok- ide o obdobievysokejfyzickej výkonnosti, duševnej
bystrosti a telesnej krásy (Čačko, 2000).
• Biologické zmeny
Z pohľadu biologického vývoja je v adolescencii dôležitým
aspektom pohlavné dozrievanie, ktoré je zreteľné aj navonok, keďže
postava dostáva dospelé proporcie (Říčan, 2004).
Aj keď je telesný vzhľad pálčivou otázkou predovšetkým pre
pubescenta, aj v období adolescencie je významnou súčasťou identity
dospievajúceho. Zásadné však je ako sú tieto telesné zmeny hodnotené a prežívané (Macek, 2003).
Subjektívne nazeranie na telesnú atraktivitu môže buď značne
podporovať či naopak znižovať jedincovu sebadôveru, sebaistotu či
sebavedomie.
Veľmi dobre tento vzťah popisuje Vágnerová (2005, s. 329)
keď píše, že sa v adolescencii "zovňajšok stáva cieľom i prostriedkom" - adolescent sa snaží byť krásny, aby zodpovedal spoločenským vzorom a bol ostatný mi akceptovaný a obdivovaný, a tak si
zároveň potvrdil svoju hodnotu. Úpravou zovňajška môže adolescent
dávať najavo aké hodnoty vyznáva, a naopak negatívny postoj k
svojmu vzhľadu môže významne ovplyvniť jeho hierarchiu hodnôt a
sebarealizáciu.
• Kognitívne zmeny
Adolescenti už nenadobúdajú žiadne náročnejšie myšlienkové
operácie, v porovnaní s pubescentami je ich myslenie rýchlejšie,
spoľahlivejšie a skúsenejšie (Říčan, 2004).
Tento spôsob abstraktného myslenia značne rozširuje ich
možnosti úvah- napr. vedia hypoteticky uvažovať o reálne existujúcich či málo pravdepodobných možnostiach, vyvodzovať logické
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závery či tzv. "myslieť o myslení". Dôležitý je tiež posun k chápaniutakých abstraktných pojmov, ako je pravda či spravodlivosť. Dnes
už sú bezpečne vyvrátené staršie názory, že inteligencia dosahuje
vrchol práve na začiatku adolescencie, pretože je dokázané, že intelektový vzostup pokračuje ešte v ďalších vývojových obdobiach.
Napriek tomu platí, že sa inteligencia u adolescentov približuje maximálnemu výkonu. Vďaka ovládaniu účinnejších stratégií učenia,
dokážu adolescenti udržať v pamäti väčšie množstvo informácií
(Langmeier, Krejčířová, 2006).
Pre adolescentov je charakteristická flexibilita a schopnosť
nachádzať nové spôsoby riešenia z dôvodu nezaťaženosti doterajšieho fungovania skúsenosťami. Do istej miery sú však názory adolescentov emocionálne zaťažené, pretože sa v dôsledku hormonálneho dozrievania stretávajú s vyššou labilitou. Ku koncu adolescencie
sa emočné prežívanie postupne stabilizuje, reakcie sú miernejšie,
postoje optimistickejšie a city sú lepšie ovládané (Čačko, 2000).
V porovnaní s obdobím pubescencie sa zlepšuje schopnosť ovládania pozornosti - je presnejšia a stabilnejšia. Okrem toho dochádza k
rozvoju vôľových vlastností (predovšetkým vytrvalosti a schopnosti
sebaovládania) a rastu zodpovednosti za svoje správanie. V dôsledku
zmeny spôsobu myslenia sa mení aj adolescentov vzťah k časovej dimenzii - dospievajúci sa nesústredí len na súčasnosť, dôležitú úlohu
zohráva vnímanie a chápanie budúcnosti. Tým pádom začína viac premýšľať o svojich budúcich perspektívach (Vágnerová, 2005).
• Rodinné a vrstovnícke vzťahy
Spoločne s pubescenciou býva toto obdobie nazývané ako
"obdobie druhého sociálneho narodenia, spojeného so samostatným
vstupom do spoločnosti" (Vágnerová, 2005, s. 346).
Jedinec sa počas adolescencie stáva plnoletým, premieňajú sa
jeho sociálne role, práva a požiadavky na neho kladené. Dramatické
zmeny nastávajú v sociálnej sfére adolescenta- sociálne vzťahy sa
rozvíjajú ako po kvantitatívnej, tak aj po kvalitatívnej stránke (Čačko, 2000).
K dôležitým sociálnym skupinám v živote adolescenta patrí aj
naďalej okrem školy, rodina a vrstovnícka skupina, poprípade pracovisko (Vágnerová, 2005).
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Výrazné postavenie rodiny nadobudne iný rozmer. Počas tohto
obdobia by malo dôjsť k premene jej vnútornej štruktúry, k transformácii vzájomných vzťahov a vytvoreniu novej rovnováhy. Hovoríme o procese emancipácie adolescenta od rodičov, ktorý je spojený
s premieňaním citových väzieb k rodičom z infantilnej závislosti na
zrelší a vyrovnanejší vzťah vzájomnosti (Vágnerová, 2005).
K hlavným vývojovým úlohám adolescencie patrí tiež nadväzovanie diferencovanejších a významnejších vzťahov k rovesníkom
(Langmeier, Krejčířová, 2006).
Vrstovnícka skupina má pre jedinca v adolescencii veľkú hodnotu, pretože zohráva významnú úlohu v procese emancipácie od
rodiny – je tvorená jedincami rovnakej generácie, s rovnakými záujmami, cieľmi a problémami. V tomto období predstavuje najdôležitejší zdroj emočnej a sociálnej opory. Najväčší vplyv na jedinca
má vrstovnícka skupina v 15. Až 16. roku života (Vágnerová, 2005).
Význam skupinovej identity a skupinových vzťahov postupne
slabne, adolescent sa stáva kritickejší k názorom a hodnotám skupiny, odpútava sa od nej a opäť sa osamostatňuje. Dôležitejšími sa
stávajú blízke dyadické vzťahy priateľského a neskôr partnersko
typu. Užšie priateľstvo predstavuje pre adolescenta možnosť mať
niekoho, s kým by mohol zdieľať dôveru a pocity a zároveň získať
porozumenie. V tomto období je najintenzívnejšie zo všetkých období života potrebné priateľstvo, pretože mu po opustení vrstovníckej
skupiny a rodiny prináša potrebné bezpečie a istotu (Čačko, 2000).
Dnes by sa mohlo naopak zdať, že rodičia v priebehu pubescencie a adolescencie strácajú na svoje deti všetok vplyv a na ich
miesto nastupuje skupina rovesníkov. Nebolo by správne prijať ani
jeden z týchto extrémnych názorov. V dnešných interpretáciách sú
do socializácie adolescentov zahrnutí rôzni aktéri v rôznych kontextoch, vrátane rodín a miest, ktorým dominujú vrstovnícke skupiny. Je pravdou, že vplyv rovesníkov v adolescencii postupne narastá,
vzťahy s rodičmi neuberajú na dôležitosti, len dochádza k ich väčšej
špecifikácii. V určitých oblastiach bývajú pre adolescentov aj naďalej podstatní rodičia-ich vplyv nad rovesníkmi prevažuje napr. v oblastiach týkajúcich sa budúcnosti, ako je výber ďalšieho vzdelávania a
kariérne plány alebo pri iných dôležitý ch rozhodnutiach a krízových
situáciách (Macek, 2003).
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• Formovanie identity
Aj keď formovanie identity prebieha po celý život jedinca, jej
dosiahnutie je hlavnou vývojovou úlohou a najvýznamnejším bodom
práve v období adolescencie (Vágnerová, 2005).
Adolescent sa stýka s krízou vzťahu k sebe samému, ktorá vznikla v dôsledku zmätku vyvolaného novými pocitmi súvisiacimi s
dospievaním a novými požiadavkami okolia (Macek, 2003).
Jedinec sa v procese hľadania identity snaží realizovať svoju
predstavu o tom, kým by sa chcel stať, usiluje sa o individuálne špecifickú identitu odlišujúcu sa od ostatných apotvrdzujúcu jeho osobnú
hodnotu. Proces budovania identity prebieha cez sebapoznávanie,
sebapozorovanie a sebahodnotenie, ale tiež prostredníctvom aktívneho experimentovania v rôznych oblastiach života - skúšaním
rôznych postojov, spôsobov správania, striedaním záujmov a snahou
pripodobniť sa vytúženému vzoru (Vágnerová, 2005).
Výsledkom procesu hľadania by malo byť plné dosiahnutie jasnej a stabilnej identity, čo podľa Říčana (2004, s. 217) znamená
„poznať odpoveď na otázku, kto som, poznať sám seba, rozumieť
svojim citom, vedieť, kam patrím, kam smerujem, čomu naozaj verím, v čom je zmysel môjho života.“
Za jednu z centrálnych zložiek identity sú všetkými spomenutými autormi považované hodnoty. Uvedomelé vytváranie
systému hodnôt, ktorý významne ovplyvňuje správanie a prežívanie
jedinca, spadá do obdobia adolescencie (Kohoutek, 2000).
Keďže je s formovaním hodnotovej orientácie tesne spätý morálny vývoj, v nasledujúcej časti priblížime morálny vývoj v adolescencii a následne rozvoj hodnôt v tomto vývojovom období.
• Morálny a hodnotový vývoj
Mravný vývoj adolescentov dospieva do štádia morálneho absolutizmu, možno hovoriť aj o morálnom perfekcionizme (Čačko,
2000). V adolescencii povyšuje jedinec správne, mravné správanie
na najvyššiu všeobecnú normu, spochybňuje všeobecne prijímané
pravidlá a názory. Objavuje sa čiernobiele vnímanie sveta a odmietanie kompromisov, ktoré adolescent považuje za prejav zbabelosti či
polovičatosti. Požaduje pravdu a spravodlivosť vždy a všade bez
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výnimiek, akékoľvek náznaky nespravodlivosti sú veľmi ťažko nesené (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Dodržiavanie noriem vyžaduje od všetkých vo svojom okolí vrátane rodičov či učiteľov. Tento absolutizmus by však nemal pretrvať až
do dospelosti, adolescent by ho mal postupne prekonať. Ako už bolo
napísané vyššie, voľba hodnôt súvisí s hľadaním identity a je jej výsledkom. Nejeden adolescent sa stretáva s nejasnosťou svojich priorít a zo
strany spoločnosti s množstvom vzájomne si odporujúcich očakávaní
spojených s rozdielnymi hodnotami (Vágnerová, 2005).
Z vyššie tvrdeného tiež vyplýva, že vďaka schopnosti abstraktného myslenia, adolescenti už len automaticky neakceptujú všetky
zvonku dané hodnoty, ale premýšľajú o nich a utvárajú si vlastný
názor. Ako uvádza Čačko (2000), pre adolescentov je typické hlbšie
premýšľanie o takých otázkach, ako sú zmysel života a hodnoty.
V tejto súvislosti hovoríme o tzv. autoidentifikáci (Vágnerová,
2005), čím je myslené vlastné vyberanie hodnôt, ktoré chce jedinec
zastávať. V tejto životnej fáze je teda dôležitejšie vlastné presvedčenie
ako tlak autorít zvonku. Vývoj hodnotového systému nie je v adolescencii ešte úplne ukončený, pretože premeny v hodnotách, rovnako ako
zmeny iných charakteristík osobnosti, prebiehajú po celý život jedinca.
V pubescenci a ranej adolescencii, tj. približne do 17 rokov je súbor
vyznávaných hodnôt ešte nestabilný a nie celkom hotový. Na konci
adolescencie by však u vyspelých jedincov mali byť hodnoty zoradené
do relatívne stabilnej hierarchickej štruktúry (Čačko, 2000).
Zásadný poznatok priniesol longitudiálny švédsky výskum
preukazujúci, že hoci môžu zásadné okamihy v živote jedinca vyvolať premeny v hodnotovej orientácii, základné nastavenie hodnôt v
adolescencii predurčuje do veľkej miery život v dospelosti (Macek,
2003). Dospievajúci sa stretáva s mnohými zmenami týkajúcimi sa
jeho tela i okolia, pričom spôsob vyrovnania sa s nimi zásadným
spôsobom ovplyvní jeho ďalší život.
Subkultúry mládeže
Na základe toho, že spoločnosť nemôže fungovať bez dodržiavania vytvorených zvykov, noriem a zadefinovaných pravidiel, je z
pohľadu verejnosti logické, že na skupiny a subkultúry, ktoré vyznávajú iné hodnoty a záujmy ako väčšina spoločnosti je upriamená
zvýšená pozornosť. Najviac je upriamená pozornosť na skupiny s
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patologickým prejavom správania medzi ktoré patria: drogy, samovražednosť, kriminalita, či extrémizmus.
Mnoho krát sú prejavy správania subkultúry mládeže na hrane
zákona alebo za ním a v tom prípade ide už o osobu páchajúcu
konkrétnu trestnú činnosť či o osobu zneužívajúcu drogy, osobu so
sklonmi k samovraždám. Dalo by sa povedať, že subkultúry sú v
súčasnej dobe akousi značkou pod ktorú ľudia spádujú často krát z
dôvodov ako sú počúvanie rovnakej huby a nosenie rovnakého
oblečenia.
Subkultúravysokoškolákov
Subkultúra vysokoškolákov je skupina ľudí s vekovým
vymedzením približne medzi 20 -26 rokom.
"V priebehu vysokoškolského štúdia u študentov dochádza k
špecifickej socializácii - tzv. vysokoškolskej socializácie. Ondrejkovič
hovorí o existencii subkultúry vysokoškolských študentov a spôsobu
ich života. Podľa neho napriek rozdielnym sociálnym podmienkam, z
ktorých vysokoškoláci pochádzajú, napriek rozdielnym ambíciám,
rodinnému zázemiu, rozdielnym študijným rozhodnutím, rovnako tak
ako napriek rozdielnym životným skúsenostiam, ktoré sú zároveň
odlišne vnímané, dochádza k veľkej homogenizácii systémových
charakteristík študentov vysokých škôl - tzv. habitus" (Minsková
2010, s. 40).
Mladí ľudia, ktorý študujú na vysokých školách sú po finančnej stránke závislí od svojich rodičov, čo spôsobuje, že nie sú
považovaný za rovnocenných s dospelými (Vágnerová, 1999).
Výskumný problem
Škola je dôležitým miestom, kde sa vytvára osobno človeka a
je to tiež inštitúcia, ktorá má veľmi silný vplyv na názory či postoje
mladých ľudí. Na základe tohto smesa rozhodli uskutočniť výskum na
dvoch odlišných vysokých školách, na Katolíckej univerzite v
Ružomberku a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vysokú školu
Katolíckej univerzity sme vybrali z toho dôvodu, že sa priznáva k
tradícii katolíckych univerzít a súčasne chce podporovať, ochraňovať, odpovedať na výzvy a problémy dnešnej mládeže. Vysokú
školu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitresme si zvolili z toho
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dôvodu, že sa naopak priznáva k všeobecnej univerzite z orientáciou
na oblasť pedagogických, prírodných, humanitných, umeleckých a
sociálnych vied a zdravotníctva. Nami zvolené vysoké školy sme vybrali aj na základe toho, že chceme poukázať na rozdielnosť názorov
z dôvodu viery, keďže Katolícka univerzita ako sme už vyššie prezentovali sa priznáva k traci katolíckych univerzít z čoho nám vyplýva,
že disponuje väč šímpočtom veriacich študentov ako študentov ateistov. Študentov sociálnej práce sme vybrali z dôvodu, že ich samotné
odium sa často zameriava na rodinu, na pomoc, na riešenie problémov v rodine a pracuje s rodinami, z čohosme vydedukovali, že
študenti majú obšírnejšie znalosti o rodičovstve a o rodine ako takej,
o problémoch v rodine a následne o názoroch a postojoch na rodinu,
rodičovstvo, manželstvo a zakladanie si rodiny.
Metodika výskumu
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, aký majú postoj, názory
mladí ľudia na manželstvo či rodičovstvo vo veku 20 - 24 rokov.
Výskumný súbor tvorilo 65 študentov dvoch vysokých škôl, pričom
počet chlapcov a dievčat nebol rovnaký. Vek respondentov bol vo
veku 20 - 24 rokov. Pri realizácii výskumného súboru sme použili
zámerný výber. Ako metódu zisťovania údajov sme si zvolili
dotazník vlastnej konštrukcie. Pri štatistickej analýze sme využívali
počítačový štatistický program SPSS do ktorého sme následne
zapracovali výsledky z odpovedí respondentov. Program SPSS
(Statistical Package for Social Science) slúžia koštatistický
pomocník privy hodnotení skúmania kvantitatívny chúdajov.
Interpretáciavýsledkovvýskumu
Ako sme už na začiatku výskumu spomenuli, zvolili sme
kvantitatívne orientovaný výskum a následne výskumnú metódu
dotazník. Našim hlavným cieľom bolo zistiť, aké majú názory a
postoje mladí ľudia vo veku od 20 do 24 rokov k zakladaniu rodiny.
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Graf 1: Viera akodôvod na uzavretie manželstva z pohľadu
študentov Katolíckej univerzity v Ružmberku a študentov Konštantína
Filozofa v Nitre

Vo výskumnej otázke č. I. Sme sa snažili zistiť, či je viera pre
študentov KU v RK väčším dôvodom na uzavretie manželstva ako
pre študentov UKF v NR. Výskumnou otázkou sme zistili, že 23,1%
študentov KU v RK (z celkového počtu 34 respondentov) považuje
vieru za dôvod na uzavretie manželstva skôr ako v prípade študentov
UKF v NR (12,3%). Na druhej strane viac ako 29 % študentov KU v
RK uviedlo, že vieru nepovažuje za dostatočný dôvod na uzavretie
manželstva. Zistili sme aj, že študenti UKF v NR vo väčšine
odpovedí (35,4%) jednoznačne odpovedali, že vieru nepovažujú ako
dôvod na uzavretie manželského zväzku.
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Graf 2: Vyrastanie dieťaťa zásadne v manželstve z pohľadu
študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku a študentov Konštantína
Filozofa v Nitre

Vo výskumnej otázke č. II. sme sa snažili zistiť, či podľa
študentov KU v RK by malo vyrastať dieťa častejšie v manželstve
ako podľa študentov UKF v NR. Výskumnou otázkou sme zistili, že
na základe odpovedí respondentov by malo dieťa vyrastať častejšie v
manželstve skôr podľa študentov UKF v NR (23%) ako študentov
KU v RK(21,5%).

Graf 3: Partnerský vzťah, ktorí preferujú študenti Katolíckej univerzity v
Ružomberku a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

V výskumnej otázke č. III. sme sa snažili zistiť, či študenti
Katolíckej univerzity v Ružomberku častejšie preferujú žiť manželstve ako študenti Univerzity Konštantína v Nitre. Môžeme skonštatovať, že výskumnou otázkou sme zistili, že až 47,7% študentov
KU v RK uviedlo, že preferujú častejšie žiť v manželstve ako študenti UKF v NR. Podiel študentov UKF v NR bol len o niečo nižší,
predstavoval presne 40%, čo môžeme vyhodnotiť v tomto prípade
tak, že študenti oboch škôl preferujú žiť v manželskom zväzku. Po
sčítaní respondentov oboch škôl sa dostaneme až k 87,7% študentov,
ktorí preferujú žiť v manželstve a manželstvo považujú za dôležité.
Záver
Na základe zistených informácií z dotazníkov sme vymedzili
odporúčania, ktoré by podľa nás predstavovali určitý prínos v praxi.

300

Myslíme si, že je veľmi dôležité zachytiť mladých ľudí v takom období, keď sa už dostatočne reálne zamýšľajú nad budúcnosťou, ktorá
ich čaká a nad vzťahmi, ktoré sa budú snažiť rozvíjať. Na druhej
strane by malo zároveň ísť aj o obdobie kedy ešte mladí ľudia nemajú tak jasné svoje predstavy aby v prípade potreby neboli korigovateľné. Rovnako si myslíme, že by sa rodina a význam manželstva
mal viac dostať do povedomia spoločnosti, aby získali vyšší status.
Štát by mal zaujať stanovisko a snažiť sa zlepšiť podmienky ako
mladým ľuďom, ktorý sa rozhodli do manželstva vstúpiť, pomocou
mladomanželských pôžičiek, ľahšej a prístupnejšej možnosti získať
úver a lebo hypotéku na bývanie, tak aj rodinám s deťmi, aby im
vedeli rodičia poskytnúť čo najlepšiu výchovu, vzdelanie a podmienky pre život. Týmto odporúčaním sme vychádzali z výrokov o
manželstve s ktorými respondenti vo väčšej alebo menšej miere súhlasili kde konkrétne jednoznačne súhlasili s výrokom, že by sa mal
do budúcnosti klásť väčší dôraz na rodinu.
Abstrakt
Hlavnou témou predkladaného príspevku je hodnota rodiny z
pohľadu vysokoškolskej mládeže. Cieľom je predstavenie hodnôt z
pohľadu viacerých autorov, charakteristika rodiny a jej základné
delenie. Súčasťou príspevku je aj definícia mládeže, vývin mládeže a
cieľová skupina vysokoškolákov. Rovnako chceme poukázať na
názory a postoje mladých ľudí vo veku od 20 do 24 rokov k zakladaniu rodiny. Tieto skutočnosti budeme zisťovať na dvoch vysokých
školách a to Katolíckej univerzity v Ružomberku a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie spracovaného v štatistickom programe SPSS.
Kľúčové slová: Hodnoty. Mládež. Rodina. Vysokoškoláci.
Abstract
Family values from the view university students
The main theme of the present paperis to valuethe family from
the perspective of university students. The aimis to present the values
of different authors, characteristic sof the family and its basic division. Part of the contribution is the definition of youth, youth development and target audience of college students. We also want to
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highlight the opinions and attitudes of young people aged 20-24
years to start a family. These facts will detect the two universities
and the Catholic University in Ružomberok and Constantine the
Philosopher University in Nitra through question aire processed in
the statistical program SPSS.
Keywords: Values. Youth. Family. College students.
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