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Wstęp
„Gdy zaczynasz swą przygodę, skaczesz na głęboką wodę, niebezpieczną wyzwań toń, jednak czujesz dziwną woń, zapach silny liść laurowy, zdobi on zwycięzców głowy. Lecz by wygrać musisz walczyć, a sił
musi Ci wystarczyć, by odnaleźć drugi brzeg, i zawrócić rzeki bieg, nurtu
czasu odmęt wieczny, Ty to zrobisz! Tyś waleczny! Oprócz wielkiej siły
ciała, siła ducha to jest chwała, honor, duma, radość wiary, to są dobre
Boga dary, bo on również wojownikiem, jego Szatan przeciwnikiem.
Druhu, mężu nasz mentorze, uczelniany nasz doktorze, tylko Tobie tak
ufamy, że swe serca Ci wkładamy, na twe ręce byś nas bronił, ciała, dusze
mężnie chronił”.
«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.
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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 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
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czy też sportowa jest jak najbardziej pożądana. Ciało jest co najmniej tak
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.
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
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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.
Niniejsza monografia wpisuje się w rzeczywistość dyskusji nad
kwestiami sportu. Teksty publikacji prezentują wieloaspektowość zagadnienia sportu, tym samym treści mogą posłużyć każdemu, kto tylko zechce na nowo spojrzeć, przemedytować kwestię wartości sportu w życiu
człowieka i jego znaczenie. Ten szeroki wachlarz zagadnień zawarty w
trzech rozdziałach monografii zapewne stanie się przyczynkiem do wielu
przemyśleń, badań bądź osobistej refleksji nad troską o zdrowie własne i
innych.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
POTRZEBA SPORTU
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Alina Błaszczyk

Sport to pasja, ale czy miłość?
Wstęp
Siedem lat temu byłam wychowawcą w liceum w klasie matematyczno-biologiczno-chemicznej, w której było 25 dziewczyn i 7 chłopców.
W połowie września otrzymałam 9 zwolnień z lekcji WF-u na rok lub od
razu na 3 lata. Ponieważ po przyjściu do tego liceum przez 4 lata nie miałam wychowawstwa, a w poprzedniej szkole nie było tego problemu ze
zwolnieniami, więc zapytałam kolegów od wychowania fizycznego (bo
to Panowie u nas uczą WF-u), czy tak jest też w innych klasach? Oni to
potwierdzili. Pomyślałam, że przygotuję informacje o sporcie, czym jest,
jakie są dyscypliny sportowei jaki może mieć wpływ na zdrowie?
Uczniowie mieli przygotować informacje o swoich pasjach sportowych, z
których później wyniknęło, że mają sporo dyscyplin sportowych, którymi
się interesują. A że u nas w liceum lekcje wychowania fizycznego są realizowane w bloku po 3 godziny, od godz. 8.15 albo od godz. 13.15, to dla
uczniów jest to czas, gdzie można być w szkole krócej. Po wprowadzeniu
Rozporządzenia Ministra Edukacji1 od 1.09.2015r. uczeń zwolnienie z
lekcji WF-u może mieć całkowite (co najwyżej na rok) lub częściowe.
Oznacza to, że w szkole można dostać zwolnienie z pewnych ćwiczeń,
jeśli u dziecka zdiagnozowano chorobę, w której jest niewskazany jakiś
wysiłek fizyczny. Intensywniejsze ćwiczenia na lekcji są wtedy zakazane i
trzeba przeczekać ten czas na ławce. Tak więc ten artykuł jest rozszerzeniem tego co zrobiłam na lekcji wychowawczej. Jest pokazaniem, że warto poświęcić czas wolny na swoje pasje sportowe i aktywność fizyczną.
1. Etymologia słowa „sport”
Zainteresowania sportem sięgają starożytnej Grecji. Uważano go za
trening ciała i wraz z wykształceniem w dziedzinie sztuk uznawano sport
za jeden z dwóch filarów edukacji. Wówczas nazywano go gimnastike.
Platon w swoich pismach uwzględnił zainteresowanie sportem uznając
edukację w zakresie gimnastyki podstawowym atrybutem wychowania

1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1322/1 (dostęp: 17.04.2019).
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przyszłych władców, a także wychwalał gręs portową jako ważną ludzką
aktywność2.
Istnieją trzy koncepcje podejścia do sportu. Według jednej koncepcji, z łacińskiego ludo, znaczy bawić się, grać, a więc sport, to przede
wszystkim zabawa (gra). Zatem nie zawiera w sobie żadnego przymusu,
ma niecodzienny charakter, jest wyłączona z bieżących zajęć i obowiązków, a jej wyników nie da się przewidzieć. W interpretacji greckiej agon
oznacza walkę, a więc sport jest przede wszystkim walką. Znaczy to, że
sport to pewnego rodzaju ćwiczenia i działania fizyczne polegające na
walce z przestrzenią i z czasem, na walce z niebezpieczeństwami ze strony przyrody oraz na mocowaniu się z innymi ludźmi, którzy są przeciwnikami w rywalizacji o zwycięstwo. W tej koncepcji, walka nie ma na celu
zniszczenia przeciwnika, ponieważ rywalizacja odbywa się w pewnych
regułach, które zapewniają równość szans, wymaga się postępowania fair
play, założeniem jest szacunek do rywala sportowego a nie zachęca się do
nienawiści w stosunku do przeciwnika. Natomiast w interpretacji pedagogicznej sport jest działalnością człowieka, która ma na celu wychowanie, czyli zorganizowane ćwiczenia fizyczne zmierzają do wykształcenia
takich cech, które będą przydatne w życiu społecznym, jak wytrwałość,
uczciwość, solidarność, samodyscyplina i wiele innych. Całościowe podejście do natury ludzkiej wymaga uwzględnienia sportu jako ważnego
czynnika, a zaniedbywanie go będzie prowadziło do negatywnych skutków edukacyjnych i zdrowotnych3.
Według teoretyków sportu rzeczywistość stadionów i ekranów telewizorów podbudza negatywne odczucia do rywali, bo najważniejsze
jest zwycięstwo naszych i udręczenie drugich. Sport we współczesnym
wydaniu jest widowiskiem ocenianym negatywnie lub neutralnie, jeżeli
chodzi o przyczynianie się do przyjaźni między narodami. Dwuznacznie
ocenia się również współczesny sport wyczynowy, jako przykład propagowania pozytywnych wzorców osobowościowych. Przyczyną są elementy dążenia do wygranej za wszelką cenę, poprzez próby oszukiwania
sędziów i symulowania nienawiści do rywali. Podobnie jest ze sprawą
dopingu, który łamie zasady fair play i wpływa negatywnie na zdrowie

2 B. Kunicki, Kultura fizyczna antycznej Grecji. Pobrano z:
http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html (dostęp: 22.05.2019)
3 S. Judycki, Filozofia sportu. Pobrano z:
https://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf (dostęp:
24.05.2019).
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zawodnika4. Sport dopiero w XX w. stał się obligatoryjnym składnikiem
edukacji, ważną częścią relaksu, a także konkurencją zawodowowyczynową, połączoną z biznesem.
2. Definicjaaktywności fizycznej
Aktywność fizyczna według Światowej Organizacji Zdrowia (ang.
WHO) zdefiniowana jest jako „dowolna forma ruchu ciała spowodowana
skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziomy
energii spoczynkowej”5. Jest to obszerna definicja, która obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej:
• rekreacyjną aktywność fizyczną (większość dyscyplin sportowych
i taniec),
• zawodowe uprawianie sportu,
• typową codzienną aktywność zawodową,
• aktywność fizyczną w domu i w okolicy,
• aktywność sportową związaną z transportem.
Aktywność fizyczna nie powinna być mylona z ćwiczeniami, ponieważ ćwiczenia stanowią rodzaj aktywności fizycznej, która jest zaplanowana, określona, powtarzalna oraz ma na celu poprawę lub utrzymanie jednego lub większej liczby elementów sprawności fizycznej. Według
zaleceń WHO preferowany czas oraz intensywność aktywności fizycznej
dla różnych grup wiekowych to:6

Tamże.
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne
wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt
skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sporti Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008r. Pobrano z:
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physicalactivity-guidelines-2008_pl.pdf (dostęp: 24.05.2019).
6 S. Gugała-Mirosz, Aktywność fizyczna – czy to tylko sport?. Pobrano z:
https://ncez.pl/aktywnosc-fizyczna/osoby-dorosle/aktywnosc-fizyczna----czy-to-tylko-sport- (dostęp: 11.04.2018).
4
5
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Z wytycznych WHO wynika, że młodzież szkolna powinna „wykazywać codzienną aktywność na umiarkowanym do intensywnego poziomie przez 60 minut lub dłużej, w formach odpowiednich dostosowanych do wieku, przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane ćwiczenia.
Pełna dawka może być kumulowana w przynajmniej 10 minutowych
rundach”7. W wytycznych szczególny nacisk został położony na rozwój
zdolności motorycznych młodzieży, który należy rozwijać poprzez aerobik, ćwiczenia siłowe i koordynacyjne i rozwój ruchowy.
Aktywność fizyczna powiązana jest ściśle ze zdrowiem oraz jakością życia. Ludzkie ciało wymaga systematycznej aktywności fizycznej,
aby optymalnie funkcjonować i unikać chorób, bo zostało skonstruowane
do ruchu. Dzieci i młodzież podejmują różne formy aktywności fizycznej,
np. poprzez uczestnictwo w zabawach lub uprawianie dyscyplin sportowych. Mimo wszystko w ostatnich latach ta aktywność spada wskutek
pojawienia się bardziej statycznych czynności, polegających na spędzaniu
wolnego czasu przed telewizorem, czy komputerem.
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Tamże.

3. Sport i aktywność fizyczna
Swoje życie możemy podzielić na 3 aktywności fizyczne: sen, praca
lub nauka i czas wolny. Podczas snu aktywności żadnej nie wykonujemy.
Natomiast druga grupa, aktywność fizyczną traktuje bardzo różnie. Wyczynowi sportowcy, można uznać, że sport traktują jak pracę połączoną z
pasją. Natomiast pozostałe osoby, aktywność fizyczną łączą z pracą bądź
nauką, która dostarcza dużo stresu, stanowiącego dla wielu znaczne obciążenie. Przedłużający się stres lub stale występujące bodźce stresowe
wyczerpują jednak siły organizmu i stres zmienia się w stan negatywny,
szkodzący zdrowiu psychicznemu i fizycznemu danej osoby8.
Psycholog, Kamila Bogulas, uważa, że stres współczesnego człowieka ma charakter głównie społeczny, ponieważ „w przeciwieństwie do
naszych przodków sprzed tysięcy lat, nie musimy staczać zapasów z
niedźwiedziem o ubitego jelenia, ani pokonywać w bezpośredniej walce
na miecze rywala do ważnego urzędu, czy też bronić naszego potomstwa
przed porwaniem przez tygrysa szablasto zębnego”9. Mimo to organizm
człowieka w XXI wieku działa tak samo, jak w minionych epokach, a życie społeczne wtedy wyglądało nieco inaczej niż obecnie. Często też okoliczności stresujące istnieją tylko w naszych myślach, ponieważ wyobrażamy sobie różne sytuacje i to już wystarcza, by nadnercza wyprodukowały hormony stresu. Kluczem do „pozbycia się” hormonów stresu z
organizmu jest wysiłek fizyczny. Można powiedzieć, że „poprzez zdrowy
wysiłek fizyczny neutralizujemy te hormony, pozbywamy się ich negatywnego działania. Każdy, kto po ciężkim od negatywnych emocji i napięcia dniu, wieczorem przebiegł się lub przejechał na rowerze dobrych
parę kilometrów, przepłynął kilka długości basenu, zna uczucie ulgi oraz
oczyszczenia organizmu i myśli z ciężkiego osadu stresu”10. Po wysiłku
fizycznym ludzie głębiej oddychają, a na ich twarzach nie ma znaku napięcia emocjonalnego. Dzieje się tak, ponieważ aktywność fizyczna obniża napięcie mięśni i emocji oraz wyrównuje i pogłębia oddech, który daje
energię do życia. Im większy wysiłek wkładamy w realizację naszej pasji
tym mamy większe poczucie satysfakcji. Zatem możemy być pewni, że
wysiłek włożony w uprawianie sportu, który będzie naszą pasją przyczyni się do zmniejszenia stresu negatywnego.
8
http://www.medonet.pl/zdrowie,stres---przyczyny--objawy--metodyzapobiegania,artykul,1729062.html (dostęp: 22.05.2019).
9
http://www.zdrowiepsychiczne.org/pasja-i-sport-jako-reset-stresu.html
(dostęp: 16.05.2019).
10 Tamże.
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Dla sportowców sport jest przygodą i pasją, którą mogli i mogą rozwijać oraz zachęcać do sportu każdego młodego człowieka. Obecnie młodzi ludzie potrzebują wzorów do naśladowania, a takimi dla nich są sportowcy. Wielu sportowców uwielbiało sport od dziecka. Zapisywali się na
zajęcia sportowe, ćwiczyli w wolnym czasie. Pasja rosła wraz z nimi. Przy
wyborze dyscypliny, którą chcieli uprawiać w dorosłym życiu często konsultowali się z lekarzem, ażeby później nie było rozczarowań. Trzeba mieć
też świadomość tego, że każda aktywność fizyczna niesie ryzyko kontuzji.
I to nie tylko w sporcie wyczynowym, ale także przy zwykłych ćwiczeniach. Chodzi tu o skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, które mogą zdarzyć
się każdemu. Bardzo ważne jest po prostu to, aby mieć świadomość swoich
zdrowotnych słabości, jeśli takie są. Dla tych, którzy nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportu, może być dobrym krokiem do polepszenia
samopoczucia i poprawy kondycji fizycznej. Jeśli jednak pojawiają się
przeciwwskazania, trzeba dopuścić do siebie głos rozsądku. I wtedy najczęściej nie trzeba rezygnować całkowicie ze sportu, ale należy uprawiać
go z umiarem, tj. na tyle, na ile pozwoli lekarz.
Sport wyczynowy to po części pasja, której osoby nie chcą zostawić,
bo kochają to, co robią, a po części jednak spore ryzyko, ponieważ sporty
są kontuzjogenne. Można więc powiedzieć, że z jednej strony sport to
zdrowie i życie, bo pomaga o to zdrowie dbać, zdrowo jeść, motywuje do
robienia badań, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Z drugiej trzeba mieć świadomość, że jest ryzyko kontuzji, a może i pożegnania się ze
sportem wyczynowym, jeśli lekarz tego zabroni. Zatem jak wszędzie, tak
i tutaj, trzeba po prostu dopuszczać do głosu rozsądek.
Trzecią grupą aktywności fizycznej jest czas wolny, który możemy
przeznaczyć na sprawy mniej lub bardziej ważne lub na takie, których nie
„musimy”, ale „chcemy” robić. Obserwując ludzi uprawiających różne
dyscypliny sportowe, każdy może opowiadać o nich z przyjemnością i z
uśmiechem na twarzy. Nie ważne jest, czy przebiegł maraton, czy stoi w
lodowatej wodzie po szyję. W głosie tych osób można usłyszeć przypływ
pozytywnej energii i pozytywnych emocji. Czasami można nie zauważyć
różnicy w mówieniu o swojej pasji sportowej i mówieniu o swojej ukochanej osobie. Taka fascynacja sportem może zmienić się w uzależnienie.
Nie ma co zastanawiać się, czy aktywność fizyczna jest potrzebna?
Ona jest wręcz niezbędna w naszym „kanapowym” życiu. Ma pozytywny wpływ na nasze ciało i duszę, poprawia nasz nastrój, kondycję oraz
wpływa na poczucie własnej wartości i pewność siebie. Jest nierozerwalną częścią zdrowego stylu życia. Obecnie mamy modę na bycie fit. Oznacza to nie tylko sposób jedzenia, czy aktywność fizyczną, ale sposób na
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życie. Nasza mentalność się zmienia, jesteśmy bardziej świadomi, przywiązujemy większą uwagę do tego, w jaki sposób żyjemy i jaka jest jego
jakość. Wszystko jest dobrze, dopóki zachowujemy umiar, natomiast gdy
przekraczamy pewną granicę, wówczas nawet to co zdrowe może stać się
dla nas zagrożeniem. Dla niektórych osób fascynacja sportem prowadzi
do niebezpiecznej obsesji, która może zakłócać i niszczyć relacje z bliskimi oraz prowadzić do wielu innych konsekwencji.
Z badań wynika, że „zaledwie dziesięć minut aktywności fizycznej
zmniejsza niepokój, obniża poziom gniewu i głębokość depresji. Pomaga
w leczeniu przewlekłych chorób, takich jak zapalenie stawów, choroby
serca, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi lub trudności z chodzeniem i koordynacją ruchową. Potwierdzono również hipotezę dotyczącą długowieczności, że sport przedłuża nasze życie1112. Dla zawodowych sportowców intensywny wysiłek jest uzasadniony, natomiast dla amatora
może on być szkodliwy. Obecnie„obsesyjna dbałość o kondycje i spalanie
kalorii dotyczy od 3% do 5% naszej populacji”13. Osoby zdrowo ćwiczące
dostosowują możliwość ćwiczenia do swojego trybu życia, podczas gdy
osoby uzależnione organizują swoje życie tak aby móc jak najwięcej ćwiczyć. Uzależnienie od ćwiczeń jest realnie napędzane przez chęć spełnienia oczekiwań społeczeństwa, ponieważ chcemy przypodobać się do tych osób, które widzimy w mediach.
Uprawiając dowolną dyscyplinę sportową, np. biegając, po pewnym czasie przestaje nas satysfakcjonować pokonanie 10 km dystansu, bo
osiągnęliśmy już swój wcześniej postawiony cel. Zatem przychodzi czas
na podniesienie poprzeczki i wyznaczenie nowego, bardziej wymagającego celu. Wśród przyczyn sportowego uzależnienia wymieniane są
również zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja lub bulimia, ekstremalny spadek wagi czy przesadnie zdrowy styl życia, którego efektem
jest również zmiana masy ciała14. To jak można zagubić się w ćwiczeniach
sugeruje wypowiedź: „Z powodu obsesyjnej potrzeby uczęszczania na siłownię
straciłam ważne dla mnie relacje, ominęło mnie wiele interesujących podróży,
wesel i innych uroczystości rodzinnych. To co w tej chwili mogę o sobie powiehttps://audycje.tokfm.pl/podcast/34144,Czy-sport-przedluza-zycieRozmowa-z-prof-Ewa-Sikora (dostęp: 27.05.2019).
12 http://forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?t=4908&view=next (dostęp:
17.05.2019).
13 https://odnova.net/od-pasji-do-obsesji-kiedy-fascynacja-sportem-zmieniasie-w-uzaleznienie/ (dostęp: 24.05.2019).
14
https://odnova.net/atrakcyjna-kobieta-a-ilosc-tkanki-tluszczowej/ (dostęp: 24.05.2019).
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dzieć to, to, że mam 167cm i 51 kg, osteoporozę w kręgosłupie i zwyrodnienie w
stawach biodrowych. (…) Każdy aspekt mojego życia był podporządkowany ćwiczeniom, żywności oraz potrzebie kontrolowania tego wszystkiego. Tak ciężko
pracowałam, aby być zdrową, ale nie jestem. I sama to sobie zrobiłam…” 15. Restrykcyjnym sposobem jest ucieczka od problemów związanych z codziennością, rzeczywistością oraz życiem społecznym w nierealny świat
zwycięstwa i sukcesu sportowego, bądź też koncentracji na wyglądzie
zewnętrznym. Wiadomo, że jest to pewien podstęp, ponieważ problemy
będą tam, gdzie my je zostawiliśmy. „Ucieczka przed nimi nie stanowi
rozwiązania, musimy stawić im czoła i pozbyć się ich raz na zawsze”16.
Naukowcy z University of Southern California17 szacują, że 15%
osób uzależnionych od ćwiczeń jest również uzależnionych od papierosów, alkoholu lub narkotyków. Uzależnienie od aktywności fizycznej jest trudne do
wykrycia u siebie, jak i u drugiej osoby. Większość z tych osób uzależnionych
nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu. Informacje wysyłane przez najbliższych traktują, jako zwykłą uszczypliwość, a nawet złośliwość. Jedyne co
możemy zaobserwować, to zwiększoną aktywność fizyczną a zmniejszoną aktywność społeczną. Sami możemy prowadzić zapiski swoich treningów oraz
aktywności społecznej, po to aby dostrzec różnicę między pasją a obsesją.
Dla własnego zdrowia aktywność fizyczna w rozsądnej ilości jest
wskazana. Aby zachować zdrowy rozsądek i umiar, należy korzystać ze
wsparcia trenerów personalnych, fizjoterapeutów czy dietetyków, czyli
osób, które w profesjonalny sposób potrafią zaplanować zbilansowany
plan rozwoju i treningu. Wówczas będziemy traktować sport jak życie.
W promowaniu aktywności fizycznej ważną rolę mogą odegrać
trenerzy oraz menedżerowie organizacji sportowych. Ich kwalifikacje
zawodowe powinny zapewniać wymaganą wiedzę i doświadczenie, które pomoże ludziom odnaleźć odpowiednią aktywność fizyczną. Ważne
jest, aby pamiętać, że aktywność fizyczna musi być obecna w codziennym
życiu i nie może być ograniczona tylko do czasu spędzanego w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych. Aktywność fizyczna dnia codziennego
(chodzenie czy jazda rowerem, wchodzenie po schodach, aktywność w
domu) jest związana ze zdrowiem, a aktywność sportowa w czasie wolnym może być uzupełnieniem aktywności fizycznej. W wielu krajach, w
http://forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?t=4908&view=next
(dostęp:
17.05.2019).
16 https://odnova.net/od-pasji-do-obsesji-kiedy-fascynacja-sportem-zmieniasie-w-uzaleznienie/ (dostęp:20.05.2019).
17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3134413
(dostęp:
23.05.2019).
15

18

tym również w Polsce, coraz bardziej widać zainteresowanie aktywnością
sportową poprzez: częstą obecność w ośrodkach fitness i wellness, aktywność rekreacyjną (pływanie, wioślarstwo, żeglowanie na morzu i jeziorach) lub aktywność w formie spacerów, pieszych wycieczek, jazdy
rowerem, nawet po górach oraz w innym otoczeniu. Taka forma aktywności jest bardzo ważna, ponieważ pomaga ludziom odkryć, że aktywność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na umysł i ciało18.
4. Sport i aktywność fizyczna młodzieży szkolnej
Młodzież szkolna ma za sobą często nieprzyjemne doświadczenia
związane ze sportami opartymi na współzawodnictwie. Dlatego należy
stworzyć zdrową i interesującą ofertę edukacyjną w szkołach tak, aby
zainteresować ich aktywnością fizyczną. Zatem ważne jest dokonanie
oceny, czy reforma programów lekcji wychowania fizycznego może odnieść skutek w poprawie stanu zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych
wśród młodzieży szkolnej. Wzrost aktywności fizycznej miał zostać uzyskany dzięki zwiększeniu ilości godzin z zajęć wychowania fizycznego,
ale nie we wszystkich szkołach został rozplanowany na cały tydzień.
Sąszkoły, gdzie odbywają się lekcje z wychowania fizycznego dla danej
klasy tylko raz w tygodniu w bloku trzygodzinnym. Stąd też należy podjąć wielorakie działania, dzięki którym młodzież będzie miała zapewnioną aktywność fizyczną w ramach programu obowiązkowego, jak również
poza nim. Nauczyciele w szkołach są osobami kluczowymi, którzy powinni promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Jednak
ważnymi osobami rekomendującymi są również trenerzy w klubach
sportowych i domach kultury, wychowawcy szkolni oraz rodzice. Aby
edukacja fizyczna była ważna, modna oraz miała powodzenie wśród
dzieci i młodzieży, należy rozważyć, a następnie wprowadzić innowacyjne teorie nauczania oraz nowy sposób postrzegania lekcji wychowania
fizycznego.
Rola nauczycieli wychowania fizycznego w propagowaniu aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej ma duże znaczenie na tle
skłonności do prowadzenia siedzącego trybu życia, otyłości oraz nadwagi. Nauczyciele ci mogliby, oprócz realizacji programów nauczania w
szkołach, prowadzić prelekcje dotyczące m.in. aktywności fizycznej w

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/euphysical-activity-guidelines-2008_pl.pdf (dostęp: 23.05.2019).
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przerwach międzylekcyjnych, wykorzystania obiektów sportowych po
szkole oraz indywidualnego planowania ćwiczeń fizycznych19.
Sport dla mnie jest pasją i miłością, pod warunkiem, że do sportu zaliczę taniec i wędrówki po górach. No mogłabym jeszcze zaliczyć do tego
ćwiczenia na trampolinach, ale nie park trampolin, tylko ćwiczenia na nich
pod okiem instruktora. Taniec jest moją miłością od 18 roku życia. Tańczę
tylko na imprezach i podobnie jak wędrówki po górach odstresowuje mnie
i relaksuje, a przy tym nie odczuwam żadnego zmęczenia i bólu kręgosłupa, na który narzekam czasami. Wędrówkami po górach zaraziłam się dopiero w 2006 roku, kiedy zimą pojechałam z rodziną pospacerować po tatrzańskich dolinach. Sympatia do gospodarzy w Białym Dunajcu spowodowała, że przez kolejnych 5 lat zimą jeździłam w Tatry i wędrowałam już
nie tylko po dolinach. Natomiast latem w 2011 roku wyjechałam do Kudowy Zdrój i zaraziłam się Kotliną Kłodzką. Wędrówki po tych górach
latem to była i jest do tej pory moja miłość do tego stopnia, że w latach 2011
– 2015 wędrowałam po nich 8 razy (7 razy latem i raz jesienią). Ze względu
na odległość, po Bieszczadach wędruję mało. Natomiast przez ostatnie 4
lata zimą wędruję po Beskidzie Śląskim. Trzy lata temu córka zaproponowała mi udział w zajęciach z trampolin. Myślałam, że to nie będzie dla
mnie, bo nie będę miała kondycji, aby dorównać młodym osobom tam
uczęszczającym, a jednak okazało się, że było to dla mnie nie tylko ciekawe, ale mnie wciągnęło, do tego stopnia, że regularnie uczęszczałyśmy na
zajęcia. Nawet, gdy córka nie mogła iść, to ja szłam 2 razy w tygodniu. Ten
sport trwał blisko 3 lata, bo później firma została sprzedana. Teraz córka w
ramach studiów bierze udział w zajęciach a ja się poddałam. Trochę też
brakuje czasu, bo zaczęłam zgłębiać wiedzę na konferencjach i warsztatach
oraz studiach. A to już do sportu nie należy.
Podsumowanie
Reasumując, sport to pasja, która może przerodzić się w miłość, ale
też utrzymuje przy życiu. To ciężka praca, ból i czasem łzy, ale też satysfakcja, za którą nikt nie płaci, ale robi się dla przyjemności. Jest to przede
wszystkim radość. Jest to też przeżywanie fantastycznych chwil i świadomość, że bierze się udział w czymś ważnym. Sport to dobry sposób,
aby wyrazić naszą aktywność fizyczną, odreagować to, co było w pracy
czy w szkole i znaleźć chwilę dla siebie. A może wystarczyłoby aktywność fizyczną przenieść na spacery z dziećmi czy ze znajomymi? Zatem
„sport może mieć różne oblicza, być drogą życia, wielką pasją czy umi19
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Tamże.

łowaniem konkretnych dyscyplin sportowych”20. Z moich lekcji z
uczniami wyniknęło, że na początku (w 1896 roku) było 9 dyscyplin sportowych na igrzyskach olimpijskich a teraz jest ich 50 i to nie koniec. Jest
239 kategorii sportowych i 97 podkategorii sportowych. Zatem,jest czym
się interesować i znaleźć własną nieprzymuszoną aktywność. Moi
uczniowie mieli 8 różnych dyscyplin sportowych, którymi się interesowali bądź je uprawiali oraz dużo aktywności fizycznej, która sprawiała im
przyjemność.
Streszczenie:
Celem mojego artykułu jest zwrócenie uwagi na sport i aktywność
fizyczną osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
szkolnej. Współcześnie mimo dostępu do wielu klubów sportowych i
fitness oraz aktywności rekreacyjnej jest dużo osób, które prowadzą statyczny tryb życia. Prowadzi on do wielu zaburzeń w funkcjonowaniu
organizmu. Jest tak duża różnorodność w dyscyplinach sportowych i w
aktywności fizycznej, że każda osoba może wybrać coś dla siebie. Dla
osób, które są niezdyscyplinowane, bądź mogą zatracić się w sporcie,
wygodnym rozwiązaniem mogą być zajęcia pod okiem trenera w klubie
sportowym. Nieważne jest, jaką aktywność wybierzemy, ale ważny jest
fakt aby wybrana przez nas dyscyplina sportowa czy aktywność fizyczna
była uprawiana z przyjemnością.
Summary:
Sport is a passion, but is it love?
The aim of my article is to draw attention to sport and physical activity of adults with a special focus on school youth. Today, despite access
to many sports and fitness clubs and recreational activities, there are many people who lead a static lifestyle. It leads to many disorders in the
functioning of the body. There is so much diversity in sports and physical
activity that every person can choose something for themselves. For those
who are undisciplined or may lose themselves in sport, a comfortable
solution can be classes under the supervision of a coach in a sports club. It
does not matter what activity we choose, but it is important that the sport
or physical activity we choose is cultivated with pleasure.

http://www.pedkat.pl/czasopisma/pedagogika-katolicka/9aktualnosci/1299-badzcie-jak-orly (dostęp: 29.04.2019).
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Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE
„Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008 r. Pobrano z:
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/euphysical-activity-guidelines-2008_pl.pdf

22
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Wysiłek fizyczny i jego wskaźniki
Wstęp
Wysiłek fizyczny jest to praca grupy mięśni szkieletowych, która
zależy od wielu czynników, między innymi: rodzajów skurczu mięśni,
wielkości grup mięśniowych, intensywności pracy, wydolności organizmu, czasu trwania wysiłku oraz stanu ogólnego osoby wykonującej dany wysiłek. Regularne trenowanie poprzez zwiększania obciążenia organizmu prowadzi również do wzrostu wydatku energetycznego oraz do
usprawnienia wszystkich mechanizmów adaptacyjnych, poprawy cech
motorycznych (doskonalenia zdolności wykonywania wysiłku) i morfologicznych, na przykład zmniejszenie grubości tkanki tłuszczowej, jak
również zwielokrotnienie masy mięśniowej1.
1. Klasyfikacja wysiłków fizycznych
Dokonuje się podziału w oparciu o następujące wskaźniki: wielkość
grup mięśniowych, rodzaj skurczów mięśniowych, obciążenia wysiłkowego oraz czas trwania danej aktywności.
Wysiłki związane z rodzajem skurczów mięśniowych dzielimy na:
wysiłek dynamiczny, podczas którego przeważają skurcze izotoniczne,
czyli zmienia się długość mięśnia, jednocześnie nie zmieniając napięcia2,
na przykład skurcze koncentryczne, w których mięsień po wytworzeniu
napięcia, zmniejsza swoją długość, a siła zewnętrzna jest mniejsza niż siła
generowana przez ten mięsień, natomiast skurcze ekscentryczne powodują pod wpływem napięcia wydłużanie się mięśnia, a siła zewnętrzna
jest większa od siły generowanej przez aktywowany mięsień3.
Kolejnym wysiłkiem w omawianej grupie jest wysiłek statyczny
wykonywany przy udziale skurczów izometrycznych (zwanych aktywnością statyczną mięśni), które prowadzą do wytworzenia napięcia bez

W. Braksator, A. Mamcarz, Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej, PZWL,
Warszawa 2016, s.3
2 M. Dłużniewski, Z. Kalarus, Sport wyczynowy i rekreacyjny- problemy kardiologa i internisty, Czelej, Lublin 2017, s.1
3 S. Konturek, Fizjologia człowieka, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013,
s.767
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ingerencji w długość mięśnia, z kolei siła zewnętrzna i siła generowana
przez mięsień równoważą się4.
Drugie kryterium podziału wysiłku skupia się na rozmiarach i liczbie zaangażowanych mięśni w pracę fizyczną5. Wysiłek lokalny w którym wykorzystywane jest mniej niż trzydzieści procent całkowitej masy
mięśniowej, na przykład podczas ćwiczeń wykonywanych jedną kończyną dolną, bądź za pomocą obu kończyn górnych. Z kolei wysiłek ogólny
angażuje powyżej trzydziestu procent całkowitej masy mięśniowej6.
Trzecia klasyfikacja obejmuje czas trwania, obciążenie wysiłkowe w
trakcie wysiłku dynamicznego: wysiłek krótkotrwały (do kilkunastu minut, a maksymalna intensywność sięga około dziewięćdziesięciu procent
maksymalnego poboru tlenu), wysiłek o średnim czasie trwania (od około trzydziestu minut do godziny, intensywność waha się od stu do stu
trzydziestu procent mocy uzyskanej na progu mleczanowym), wysiłek
długotrwały (jego czas trwa godziny, a intensywność nie przekracza progu mleczanowego)7, wysiłki sprinterskie (trwają do minuty, o zmieniającej intensywności od sześćdziesięciu do stu procent maksymalnej mocy
mięśniowej)8.
2. Ocena intensywności wysiłku
Dokonuje się obiektywnej i subiektywnej oceny intensywności wysiłku. Do obiektywnej oceny wykorzystuje się częstość skurczów serca
oraz minutowy pobór tlenu (według Astranda i Rodahla: w przypadku
częstości skurczów serca do dziewięćdziesięciu klasyfikuje się jako intensywność lekką, lecz powyżej stu pięćdziesięciu jako skrajnie ciężką, przy
uwzględnieniu minutowego poboru tlenu w jednostce litr/minutę
umiarkowana intensywność, gdy owy pobór jest do 0,5 l/min, a skrajnie
ciężka w momencie powyżej dwóch l/min)9. Podczas oceny subiektywnej
korzysta się ze skali Borga dziesięciopunktowej, bądź dwudziestopunktowej, wykorzystywanej znacznie częściej ze względu na rzetelność i powtarzalność u pacjentów poddanych próbie wysiłkowej oraz nawiązanie
do ludzi zdrowych. W przypadku wyniku powyżej osiemnastu punktów

Tamże
W. Braksator, A. Mamcarz, M. Dłużniewski, jw. s.7
6 M. Dłużniewski, Z. Kalarus, jw. s.1
7 Tamże
8 S. Konturek, jw. s.768
9 Tamże
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uzyskujemy informację, wskazująca, że badany osiągnął maksymalny
pobór tlenu podczas wykonanego wysiłku10.
Intensywność wysiłku można również ocenić poprzez wyznaczenie
progu mleczanowego (LT, lactate threshold), dzięki temu można podzielić
wysiłek długotrwały na wysiłek podprogowy (o mocy nieprzekraczającej
LT, zaliczany jest to grupy wysiłków lekkich, znajduje swoje zastosowanie w rehabilitacji pacjentów oraz w treningach wytrzymałości) i wysiłek
ponadprogowy (o mocy przekraczającej próg mleczanowy, wzrost stężenia mleczanów w mięśniach i później we krwi występuje przed osiągnięciem stu procent maksymalnego poboru tlenu, u osoby zdrowej przy 3050 procent, ale u maratończyka dopiero przy 90%)11.
3. Wydolność i jej wskaźniki
Wydolność fizyczna jest to zdolność do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych o dużej lub umiarkowanej intensywności przy
pomocy dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia,
obejmuje też tolerancję zmian homeostazy wewnątrzustrojowej i zdolność do ich eliminacji w okresie powysiłkowym. Najczęściej przez omawiane pojęcie rozumie się wydolność tlenową12.
Do czynników wpływających na wydolność fizyczna należą: odpowiednie funkcjonowanie układu oddechowego i układu krwionośnego
(wentylacja i pojemność dyfuzyjna płuc, maksymalna objętość minutowa,
pojemność tlenowa i dystrybucja krwi w czasie wysiłku); zasób substratów energetycznych i ich wykorzystanie, efektywność eliminacji zaburzeń homeostazy wewnątrzustrojowej, tolerancja zmęczenia, wrodzone
cechy organizmu (budowa i skład ciała, budowa, wielkość mięśnia sercowego i płuc) oraz wiek i płeć (zwykle maksymalny pobór tlenu jest o
dwadzieścia- trzydzieści procent niższy u kobiet w porównaniu do mężczyzn w tym samym wieku, związane jest to z anatomicznymi i czynnościowymi czynnikami, między innymi mniejszy rozmiar serca i masa
mięśniowa, niższe prawidłowe stężenie hemoglobiny oraz mniejsza objętość krążącej krwi)13. Wydolność zmienia się w zależności od okresu życia
człowieka: w okresie rozwoju zwiększa się, największy przyrost występuje w okresie pokwitania (do dwudziestego roku życia wzrasta, na staTamże
J. Górski, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa 2008,
s.495-496
12 Tamże, s. 465
13 M. Dłużniewski, Z. Kalarus, jw. s. 9
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łym poziomie do dwudziestego piątego roku życia, natomiast w późniejszych latach ze stałym tempem zmniejsza się około dziesięciu procent w
ciągu dekady życia). U kobiet w miarę starzenia się tempo zmniejszania
wydolności jest znacznie większe niż u mężczyzn14.
Termin tolerancja wysiłku używany jest w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z osoba chorą i cechuje się przystosowanie organizmu do wykonywania wysiłków o określonym czasie i intensywności, jak i określonych warunkach bez niekorzystnych zaburzeń funkcjonowania narządów
wewnętrznych w szczególności układu krążenia i układu oddechowego.
Dodatkowymi czynnikami warunkującymi wydolność u tego typu pacjentów są stosowane leki oraz objawy i czynniki patologiczne, które mogą pojawić się lub nasilić przy umiarkowanym wysiłki fizycznym na
przykład chromanie przystankowe, niedokrwienie mięśnia sercowego15.
Zmiany fizjologiczne również wpływają na tolerancje wysiłku, ponieważ
zależą one od wielkości obciążenia względnego (stosunek aktualnego
zapotrzebowania na tlen do maksymalnego pochłaniania tlenu), z czego
wynika korelacja między tolerancją wysiłku a wydolnością fizyczną, na
przykład, gdy skutkiem rehabilitacji będzie zwiększenie wydolności fizycznej spowoduje to również wzrost tolerancji wysiłku16.
Przyjętą miarą wydolności fizycznej jest wielkość maksymalnego
poboru tlenu oraz poziom progu mleczanowego w próbach wysiłkowych
o wzrastającej mocy, jak również deficyt i dług tlenowy, koszt energetyczny, kinetykę poboru tlenu w przypadku wysiłków o stałej mocy17.
Maksymalny pobór tlenu (VO2max) jest to największa ilość tlenu, jaką
zużywa organizm w ciągu jednej minuty18. Czynniki wpływające na maksymalny pobór tlenu można podzielić na cztery główne grupy. Pierwsza z
nich to czynniki związane z funkcjonowaniem układu oddechowego, takie
jak wentylacja minutowa i stosunek wentylacji pęcherzykowej do perfuzji.
Druga grupa czynników związana jest z układem krążenia: objętość minutowa serca, stężenie hemoglobiny we krwi, ciśnienie tętnicze, powinowactwo tlenu do hemoglobiny.
Kolejna grupa czynników związana z przepływem mięśniowym należą do niej następujące czynniki: przepływ krwi i gęstość kapilar w mięA. Eberhardt, Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej, ALMAMER, Warszawa 2007, s. 136
15 Tamże, s. 42
16 B. Czarkowska-Pączek, J. Przybylski, Zarys fizjologii wysiłku fizycznego,
Urban &Partner, Wrocław 2006, s. 27
17 S. Konturek, jw. s.774
18 Tamże, s. 778
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śniach oraz dyfuzja tlenu do mitochondriów. Powyższe grupy dotyczą
mechanizmów transportu tlenu do mitochondriów. Natomiast ostatnia
grupa czynników wpływających na maksymalny pobór tlenu warunkuje
eliminacje tlenu w mitochondriach i wyróżnia się w niej poszczególne
czynniki związane z metabolizmem mitochondriów, takie jak masa mięśni
i typ włókien mięśniowych, gęstość mitochondriów w mięśniu, aktywność
enzymów oksydacyjnych i zasób substratów energetycznych w komórkach
mięśniowych19.
W celu oceny wydolności fizycznej wykorzystuje się wartość maksymalnego poboru tlenowego i wielkość generowanej mocy oraz prędkość
biegu w chwili osiągnięcia VO2max. Wartość maksymalnego poboru tlenu
(VO2max ) wyraża się najczęściej w mililitrach O2 na kilogram masy ciała na
minutę (ml x kg-1 x min-1). Do innych używanych jednostek zalicza się litr O2
na minutę (l/min) lub mililitr O2 na minutę, mililitr O2 na kilogram beztłuszczowej masy ciała (LBM, lean body mass) na minutę, bądź mililitr O2 na kilogram aktywnej masy mięśniowej na minutę20. Wykazuje duże zróżnicowanie osobnicze. U dorosłych, zdrowych osób znajduje się w przedziale 15 ml x
kg-1 x min-1 do 85 ml x kg-1 x min1. Średnia wartość u zdrowych, niewytrenowanych osób waha się między 45 ml x kg-1 x min -1 a 55 ml x kg-1 x min-1.
Najniższy maksymalny pobór tlenu obserwuje się u pacjentów z chorobami
układu oddechowego i układu krążenia, na przykład niewydolność oddechowo-krążeniowa i u osób starszych i wynosi około piętnastu ml x kg-1 x
min-1, taka wartość umożliwia pełną niezależność lokomocyjną pacjentowi.
Wartości poniżej dziesięciu ml x kg-1 x min-1 stanowią główne przeciwwskazanie do zabiegów torakochirurgicznych, na przykład u pacjentów chorych
na raka płuc. Najwyższe wartości VO2max prezentują wytrenowani sportowcy około siedemdziesięciu do siedemdziesięciu siedmiu ml x kg-1 x min -1 dla
kobiet oraz osiemdziesiąt do osiemdziesięciu sześciu ml x kg1 x min-1 dla
mężczyzn21.
4. Wyznaczanie maksymalnego poboru tlenu
Pomiar można przeprowadzać z wykorzystaniem metod pośrednich i bezpośrednich.
Bezpośrednie metody pomiaru VO2max
Najczęściej wykorzystywanym badaniem jest pomiar maksymalnego poboru tlenu przy użyciu ergospirometrów, możliwe jest to, dzięki
J. Górski, jw. s.499
Tamże, s. 500
21 B. Czarkowska-Pączek, J. Przybylski, jw. s. 25
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aparatom różnych firm, na przykład: Jaeger, Cosmed, Medical Graphics.
Metoda ta oparta jest na obecnie rzadko używanej metodzie z wykorzystaniem worków Douglasa. Szybkie analizatory stanowiące jeden z elementów budowy ergospirometru umożliwiają dokładną analizę zmian
stężeń dwutlenku węgla i tlenu w trakcie pojedynczego oddechu, co
również pozwala na obserwację tempa produkcji dwutlenku węgla i poboru tlenu, możliwe jest to przy zastosowaniu turbinek niskooporowych
do pomiaru objętości wydychanego powietrza. Badanie to jest wykorzystywane do oceny kinetyki VO2 na początku wysiłku. Wyprodukowano
modele lekkie, których masa jest nie większa niż jeden kilogram, dlatego
możliwe stało się wykonanie tegoż badania podczas biegu w terenie, na
stadionie, podczas wyścigów kolarskich22.
Klasyczną metodą pomiaru maksymalnego poboru tlenu jest badanie przy pomocy worków Douglasa. Przed wynalezieniem ergospirometrów była często wykorzystywana, natomiast obecnie jest to metoda stosowana rzadziej. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik lub maskę z
zastawką jednokierunkową, z kolei wydychane powietrze gromadzone
jest w worku Douglasa, mierzona jest jego objętość. Analizowana jest zawartość tlenu i dwutlenku węgla z zastosowaniem klasycznych metod
absorpcyjnych, na przykład Scholandera, ale ma dwie wady: nietypową
aparaturę oraz długi czas wykonywania pomiarów23. Obecnie korzysta
się z analizatorów magnetometrycznych do oznaczeń stężenia tlenu i
fotometryczne do pomiaru zawartości dwutlenku węgla. Istotne jest, aby
przed badaniem dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym będzie to
badanie wykonywane w celu uzyskania składu powietrza atmosferycznego oraz w trakcie próby wysiłkowej w owym pokoju przebywał tylko
niezbędny personel.
Po wyznaczeniu objętości i składu powietrza znajdującego się w
worku Douglasa można wyliczyć minutowy pobór tlenu (VO2), wentylacje minutową płuc (VE), jak również minutową produkcje dwutlenku węgla (VCO2).
Czynnikami wpływającymi na objętość gazów są ciśnienie atmosferyczne, temperatura i ciśnienie pary wodnej, dlatego wprowadzono poniższe określenia: ATPS cechuje aktualne ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza (dwieście siedemdziesiąt trzy Kelwiny + temperatura
powietrza w stopniach Celsjusza), nasycenie parą wodną. STPD określa
objętość gazów w warunkach standardowych: temperatura dwieście sie22
23
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demdziesiąt trzy Kelwiny lub zero stopni Celsjusza, ciśnienie wynoszące
siedemset sześćdziesiąt milimetrów słupa rtęci (mm Hg) bez gazu suchego, czyli pary wodnej. Służy do wyrażenia minutowej produkcji dwutlenku węgla i poboru tlenu. BTPS to objętość gazów w temperaturze
organizmu człowieka, czyli trzysta dziesięć Kelwinów przy ciśnieniu panującym w pomieszczeniu i nasyceniu parą wodną o prężności czterdziestu siedmiu milimetrów słupa rtęci. W tych warunkach określa się wentylację minutową płuc24.
Kolejną metodą pomiaru jest pobór tlenu w wysiłku o stopniowo
wzrastającej intensywności. W pracach Hilla ukazało się, że pobór tlenu
zwiększa się liniowo wraz ze wzrostem mocy. Natomiast stosując nowoczesne aparatury liniowy przyrost jest tylko w przypadku wysiłków
podprogowych, czyli nieprzekraczających progu mleczanowego, po jego
przekroczenie następuje nieproporcjonalnie szybsze tempo zużycia tlenu
w stosunku do przyrostu mocy25. Punkt zmiany w poborze tlenu (CPVO2, change point in oxygen uptake) określa wielkość mocy, po przekroczeniu której następuje nieliniowe wzrastanie minutowego poboru tlenu,
czyli koszt energetyczny rośnie nieproporcjonalnie w stosunku do wzrostu mocy26.
Pośrednie metody wyznaczania maksymalnego poboru tlenowego
(VO2max )
Do pośrednich metod wykorzystuje się liniowe zależności pomiędzy częstością skurczów serca a poborem tlenu, między częstością skurczów serca a wielkością generowanej mocy, jak i między generowaną
mocą a poborem tlenu. Podstawowym założeniem jest osiągnięcie maksymalnej częstości skurczów serca, co jednocześnie informuje badacza, że
został uzyskany maksymalny pobór tlenu, dzięki temu po zbadaniu częstości skurczów serca zmierzonej podczas wysiłków submaksymalnych,
można oszacować VO2max. Istnieje błąd prób pośrednich, który ma wpływ
na wynik tegoż badania i szacuje się go w przedziale od pięciu do piętnastu procent27.
Do najczęściej stosowanych metod z tej grupy zalicza się: test
Astrand – Ryhming, test Margarii. Test Astrand – Ryhming można go
wykonać na jeden z dwóch możliwych sposobów, na przykład próbę na
cykloergometrze bądź jako próbę wchodzenia na stopień, inaczej zwaną
Tamże, s. 512-513
Tamże, s. 515
26 Tamże, s.516
27 Tamże, s. 502
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step test. Badany wykonuje sześciominutowy do ośmiominutowy wysiłek o stałej mocy, następuje zapisywanie częstości skurczów serca (HR),
która powinna zawierać się w przedziale od stu dwudziestu do stu siedemdziesięciu skurczów na minutę. Badany poddany próbie na cykloergometrze pedałuje około sześćdziesiąt obrotów na minutę, po każdym
cyklu jednominutowym sprawdzana jest częstość skurczów serca, która
powinna mieścić się w podanym wcześniej przedziale, natomiast wielkość mocy zależy od wydolności badanego i zostaje kreowana indywidualnie dla niego28.
Podczas próby wchodzenia na stopień ćwiczący wchodzi na stopień
około dwadzieścia dwa razy na minutę. Wysokość stopnia potrzebnego
do tegoż badania jest zależna od płci, z tego względu dla mężczyzn wynosi czterdzieści centymetrów, natomiast dla kobiet tylko trzydzieści
trzy. W celu utrzymania odpowiedniego rytmu wykonywania ćwiczenia,
ustawiany zostaje metronom lub sygnał akustyczny z częstością cztery
razy większą (czyli cztery sygnały akustyczne), związane jest to z cyklem
wejścia i zejścia na stopień, na wejście przypada dwa sygnały, po jednym
na każdą kończynę dolną oraz dwa na zejście ze stopnia również po jednym sygnale na każdą kończynę. W taki oto sposób, aby utrzymać rytm
potrzeba dziewięćdziesięciu sygnałów akustycznych29.
Wyznaczanie maksymalnego poboru tlenu możliwe jest przy wykorzystaniu nomogramu autorstwa Irmy oraz Per – Olofa Astrand, bądź
tabel. Istotne jest, aby wyznaczyć średnią wartość częstości skurczów
serca, zwaną również HRsub w czasie równowagi funkcjonalnej, czyli z
ostatnich trzech minut wysiłku. W przypadku stosowania nomogramu,
aby oszacować maksymalny pobór tlenu należy podczas próby na cykloergometrze wyznaczyć moc, częstość skurczów serca na minutę, natomiast w step test potrzeba określić masę ciała badanego, wielkość poboru
tlenu oraz częstość skurczów serca30.
Test Margarii jest drugim najczęściej stosowanym pośrednim pomiarem. Polega na wykonaniu dwóch sześciominutowych wysiłków
przedzielonych dwudziestominutową przerwą w stałym rytmie w formie
step test. Specyfika badania jest identyczna jak w teście opisanym powyżej, natomiast różnicą jest czas trwania i rytm. U dorosłych pierwsze sześciominutowe wchodzenie na stopień następuje z częstością piętnastu
wejść na minutę i wykorzystuje około dwadzieścia dwa mililitry tlenu na
Tamże
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kilogram na minutę (ml O2 x kg-1 x min-1), po przerwie z częstością dwudziestu pięciu wejść na minutę, co powoduje zużycie około trzydziestu
dwóch ml O2 x kg-1 x min-1. Z kolei u dzieci badanie przeprowadza się
najpierw z częstością piętnastu wejść, po przerwie dwudziestu siedmiu
oraz wymaga odpowiednio zużycia siedemnastu ml O2 x kg-1 x min-1 i
około dwudziestu ośmiu ml O2 x kg-1 x min-1. Wysokość stopnia dla dzieci wynosi trzydzieści centymetrów. Podczas obu wysiłków zapisywana
jest częstość skurczów serca. Następnie maksymalny pobór tlenu jest wyznaczany ze wzoru: HR max(VO2II – VO2I) + HRII x VO2I – HRI x VO2II/
HRII - HRI . znaczenie skrótów: HR max – maksymalna częstość skurczów
serca w jednostce skurczów na minutę; HRI , HRII - zmierzona częstość
skurczów serca odpowiednio w pierwszym i drugim wysiłku; VO2I ,VO2II
- szacowany pobór tlenu w pierwszym i drugim wysiłku w jednostce ml
O2 x kg-1 x min-1 31.
5. Próg mleczanowy i metody jego wyznaczania
Próg mleczanowy (LT, lactate threshold ) jest to taka intensywność
wysiłku (prędkość biegu, wielkość generowanej mocy), po przekroczeniu
której stężenie mleczanów we krwi przekracza poziom spoczynkowy i
wzrasta systematycznie32. Do metod wyznaczania progu mleczanowego
zalicza się; cztero-milimolowy próg mleczanowy (OBLA, onset of blond
lactate accumulation), próbę na ergometrze rowerowym, prób wentylacyjny, próbę biegową, test biegowy według Żołądzia.
Zaproponowany przez Sjodina i Jacobsa w dwudziestym wieku 4- milimolowy próg mleczanowy – OBLA zakłada, że wielkość progowa to szybkość biegu lub wielkość mocy w której stężenie mleczanów wynosi cztery
mmol x l-1 przy stopniowo rosnącej intensywności. Obecnie znaczenie tej
metody maleje ze względu na wyznaczanie progu mleczanowego na podstawie dynamiki zmian stężenia mleczanów we krwi (zwykle krwi żylnej – z
jednej z żył przedramienia bądź kapilarnej, na przykład z opuszki palca,
płatka ucha)33. Możliwe jest to, na przykład podczas próby na ergometrze
rowerowym, na początku której w spoczynku pobierana jest próbka krwi,
następnie badany pedałuje w stałym rytmie około siedemdziesięciu obrotów
na minutę, po trzyminutowym cykl ponownie pobierana jest próbka krwi.
Stopniowo po każdym takim cyklu zwiększana jest wielkość siły hamującej
ergometru, powodując wzrost generowanej mocy o trzydzieści Watt bądź o
Tamże, s. 507
Tamże, s. 524
33 S. Konturek, jw. s.776
31
32

31

dwadzieścia Watt co trzy minuty w przypadku osób o niższej wydolności
fizycznej do chwili wystąpienia objawów zmęczenia lub odmowy badanego.
Systematyczny przyrost stężenia mleczanów po kilku wzrostach intensywności o co najmniej 0,5 mmo l x l-1 uważany jest za przekroczenie progu mleczanowego34.
Kolejną metodą wyznaczania progu mleczanowego jest próg wentylacyjny ( na podstawie przebiegu parametrów oddechowych: wentylacji minutowej płuc, zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym).
Aktualnie korzysta się z procedury V-slope, w której następuje przyrost mocy
o 15 W co minutę, ale nie zostaje uzyskana równowaga funkcjonalna i pobór
tlenu jest zaniżany. Dokładniejsze dane można otrzymać stosując metodę
polegająca na wyznaczeniu punktu zmiany w V CO235.
Na podobnej zasadzie wykonuje się próby biegowe, które można
wykonać na bieżni mechanicznej oraz stadionie. Natomiast test biegowy
według Żołądzia polega na wykonaniu pięciu wysiłków sześciominutowych ze wzrastającą częstością skurczów serca na bieżni lekkoatletycznej
z przerwą dwuminutową na pobranie krwi. W pierwszym biegu częstość
skurczów serca jest o pięćdziesiąt niższa od maksymalnej częstości, a w
następnych wysiłkach jest o dziesięć wyższa od poprzedniego pomiaru.
Systematyczny przyrost stężenia mleczanów wynoszący co najmniej 0,5
mmol x l-1 uważany jest za przekroczenie progu mleczanowego. Osoby
zdrowe przekraczają próg mleczanowy w momencie uzyskania około 3050% maksymalnego poboru tlenu, zaś osoby aktywne fizycznie przy 6070% VO2max, a maratończyk nawet przy 90%36 .
Podsumowanie
Wysiłek fizyczny wpływa na poszczególne układy organizmu
człowieka, dlatego jest interesującym tematem wielu badań. Zachodzące
zmiany należy dokładnie poznać oraz ocenić wydolność fizyczną, na którą na wpływ wiele czynników. W tym celu powstały specjalne wskaźniki,
między innymi ocena intensywności wysiłku, pomiary maksymalnego
poboru tlenu oraz pomiar progu mleczanowego, który jest dobrym
wskaźnikiem zdolności do wysiłków długotrwałych.
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Streszczenie:
Wysiłek fizyczny jest ważnym aspektem życia ludzkiego, ponieważ
ma pozytywny wpływ na nasz organizm. Jego efekty zależą szczególnie od
rodzaju wysiłku, jego czasu trwania, oraz częstości, z jaką ten wysiłek jest
wykonywany, ponadto budowa ciała, wiek i płeć, również odgrywają znaczącą rolę. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma decydujące znaczenie na
efekty fizjologiczne jest intensywność wysiłku, w celu jej ocenienia wykonuje
się oznaczenia poziomu wydolności fizycznej, między innymi metody laboratoryjne wyznaczające maksymalny pobór tlenu za pomocą różnych pośrednich metod takich jak test Astrand – Ryhming, test Margarii, jak również
wykorzystywanie bezpośrednich metod (przy użyciu ergospirometrów
bądź worków Douglasa) oraz badanie poziomu progu mleczanowego podczas wykonywania stworzonych do tego celu prób wysiłkowych: na ergometrze rowerowym, jak również test biegowy według Żołądzia oraz próby
biegowe z możliwością wykonywania ich w warunkach naturalnych, na
przykład na stadionie, czy bieżni lekkoatletycznej.
Słowa kluczowe: wysiłek fizyczny, wydolność fizyczna, maksymalny pobór tlenu, próg mleczanowy
Summary:
Physical effort and its indicators
Physical effort is an important aspect of human life, because it has a
positive effect on our body. Its effects depend in particular on the type of
effort, its duration and the frequency with which this effort is made, in
addition body structure, age and sex also play a significant role.
A very important factor that is decisive for physiological effects is
the intensity of effort , in order to evaluate it, physical efficiency level
markings are performed among others, laboratory methods determining
the maximum oxygen uptake by means of various indirect methods such
as the Astrand - Ryhming test, the Margari test, as well as the use of direct methods (using ergospirometers or Douglas bags) and testing the
lactate threshold level during the exercise tests created for this purpose:
on the bicycle ergometer, as well as the running test according to Żołądź
and running trials with the possibility of performing them in natural
conditions, for example in a stadium or athletics track.
Keyword: physical effort, physical efficiency, maximum oxygen uptake, lactate threshold
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Janusz Kawa

Aktywność osób starszych wyzwaniem XXI wieku
„Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,
tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia”
A. Kępiński

Wstęp
Decydujący wpływ na wydłużanie się średniej długości życia społeczeństw ma zarówno szybko postępujący rozwój techniczny, jak również rozwój medycyny naprawczej. Najbardziej zauważalnym efektem
występowania wymienionych zjawisk jest znacząca poprawa warunków
pracy, ale także podwyższanie ogólnych standardów życia. Zgodnie z
danymi Eurostatu z 2016 roku w większości państw europejskich średnia
długość życia przekroczyła już 80 lat oraz charakteryzuje się niezmiennie
rosnącą tendencją1.
Według danych w Polsce osoby stare stanowią ok.20% społeczeństwa. Od osiągnięcia wieku emerytalnego mężczyźni żyją ponad 12 lat, a
kobiety żyją jeszcze ponad 20 lat. Ponad 75% osób powyżej 60. roku życia
jest ciągle mobilnych. Ponadto 20% osób w wieku 70 lat ma ograniczoną
mobilność do otoczenia wokół domu. Co piąta osoba pomiędzy 65. a 69.
rokiem życia jest niesprawna, a po 80. – co druga. Przyjmuje się szacunkowo, że około 1,5 mln osób w podeszłym wieku ma ograniczoną mobilność, a 120 tysięcy ciągle leży i wymaga wsparcia i pomocy.
Biorąc pod uwagę znaczący udział osób znajdujących się w wieku
poprodukcyjnym w poszczególnych społeczeństwach europejskich, należy zwrócić uwagę w szczególności na ekonomiczne oraz społeczne skutki
takiego stanu rzeczy. Skutki te znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno
na płaszczyźnie opieki medycznej, jak również instytucji odpowiedzialnych za wsparcie socjalne2. W związku z powyższym, szczególnego znaczenia nabierają kategorie i zagadnienia związane z tzw. pomyślnym
starzeniem się.

1
2
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1. Proces starzenia się
Cały proces starzenia się warunkowany jest zarówno przez czynniki i predyspozycje biologiczne, ale również przez obrany styl życia. W
tym kontekście niezwykle pożądane jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających przenoszenia na wyższy poziom czynników, które wpływają
na warunki oraz styl życia3.
Analizowanie poszczególnych zagadnień związanych z życiem
osób starszych jest istotne z kilku powodów. Do kluczowych zalicza się:
wzrost ogólnej liczby osób w wieku poprodukcyjnym, obowiązujący i
powszechny kult człowieka sprawnego oraz niezależnego pod względem
materialnym, obowiązek edukacji i kształcenia specjalistów z zakresu
pomocy oraz wspierania osób potrzebujących, a także konieczność
wprowadzenia mentalnych zmian w społeczeństwie odnośnie procesu
starzenia się i jego skutków4.
W związku z powyższym, problematyka trudności oraz możliwości
osób starszych powinna być tematem poruszanym w trakcie całego procesu kształcenia, począwszy od wczesnej edukacji. Jest to warunek konieczny, którego spełnienie warunkuje możliwości rozumienia i odpowiadania na potrzeby osób starszych5.
Ogólnie rozumiana jakość życia osób starszych powiązana jest z
zagadnieniem satysfakcji z życia. Pod tym pojęciem najczęściej rozumie
się uczucie przyjemności oraz ogólnego zadowolenia z życia i własnych
osiągnięć. Są to zatem subiektywne odczucia, które bezpośrednio wpływają i przekładają się na doznawanie radości i szczęścia, które z kolei
warunkują poprawę jakości życia6.
Sama jakość życia jest pojęciem wielopłaszczyznowym i wielowymiarowym, które opisuje zarówno fizyczne, jak i społeczne funkcjonowanie danej jednostki. Określenie to skupia w sobie niemalże wszystkie
dziedziny zarówno życia, jak i zachowania człowieka. Zgodnie z definicją
Światowej Organizacji Zdrowia, jakość życia oznacza odczucia człowieka
związane z jego pozycją życiową, która warunkowana jest przez czynniki
kulturowe oraz system wartości, zgodnie z którym funkcjonuje dana jed-
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nostka. Wiąże się ona również z zainteresowaniami oraz osiągnięciami
danej osoby, jak również z jej oczekiwaniami i aspiracjami7.
Same zachowania ludzi starszych można ocenić na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz wywiadów, w których wykorzystywać
można specjalistyczne narzędzia badawcze np. w postaci standaryzowanych
kwestionariuszy8. Analizując i określając poziom jakości życia, konieczne jest
przeprowadzenie analizy poszczególnych wyznaczników obiektywnych
oraz subiektywnych. Do wyznaczników obiektywnych zalicza się przykładowo: poziom materialny, aktywność społeczną, relacje społeczne, preferowane formy wypoczynku, warunki leczenia, życia oraz mieszkania.
Z kolei do wyznaczników subiektywnych zalicza się elementy związane z fizycznym, psychicznym oraz społecznym funkcjonowaniem. Istotne
jest, że w przypadku wyznaczników subiektywnych to osoba badana samodzielnie dokonuje oceny sytuacji, w jakiej się znajduje9. Uzyskana w ten sposób informacja zwrotna wskazuje na to, w jakich kierunkach zmierzają formy niesionego wsparcia oraz udzielanej pomocy.
Istotny wpływ na ogólne funkcjonowanie jednostki, a więc również
na jakość życia, mają zarówno aktualne, jak i przebyte w przeszłości choroby, jak również wypadki okolicznościowe oraz inne indywidualne sytuacje życiowe10. Otrzymywanie wsparcia i zrozumienia od innych osób
oraz interesowanie się problemami osób starszych mają istotne znaczenie
w kontekście możliwości samorealizowania się tych osób.
W trakcie całego życia szereg elementów i czynników wpływa na
ogólną dobrą jakość życia danej jednostki. Obejmują one zarówno czynniki kulturowe, społeczne, medyczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Istotne znaczenie ma również stres oraz możliwości adaptacyjne do
niego. Ma on bezpośredni wpływ na kształtowanie jakości życia ludzkiego, na zdrowie ludzkie oraz ewentualny rozwój chorób11.
Każdy człowiek na co dzień funkcjonuje w stałym oraz nierozerwalnym związku z otoczeniem zewnętrznym. Staje się tym samym elementem biosystemu, a co za tym idzie - podlega wpływom zewnętrznym
płynącym ze środowiska. W celu zachowania pełni sprawności oraz moż-
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liwości funkcjonowania w nim jak najlepiej konieczne jest dostosowywanie środowiska do własnych, indywidualnych zapotrzebowań12.
Szybko postępujący rozwój cywilizacyjny oraz postęp technologiczny sprawił, iż człowiek dążył do maksymalizacji odczuwanego komfortu z życia poprzez przekształcanie środowiska do własnych potrzeb.
Obserwowany rozwój cywilizacyjny oraz techniczny sprawia, iż widoczne są również ciągłe przemiany w środowisku, w którym człowiek funkcjonuje oraz w którym dąży do zachowania względnej równowagi dzięki
adaptowaniu się do nowych warunków. Umiejętność oraz możliwość
przystosowywania się do ciągle zmieniających się warunków i wymogów
otoczenia wywiera istotny wpływ na życie człowieka w aspekcie biopsychospołecznym. W związku z powyższym, zdrowie każdej jednostki powinno być postrzegane również przez pryzmat jej zdolności do przystosowywania się do zmieniającego się środowiska zewnętrznego13.
Odpowiedni stan zdrowia oraz sprawność psychofizyczna odpowiadają za predyspozycje danej jednostki do indywidualnych osiągnięć na tle
zawodowym, ale również do poczucia zadowolenia z życia rodzinnego i
odpowiedniej pozycji społecznej14. Czas emerytalny, poprodukcyjny to okres
odczuwania satysfakcji z dokonanych osiągnięć zawodowych, jest to również czas odpoczynku oraz cieszenia się z dorobku całego życia. Jest to stan
opisywany jako pomyślne starzenie się. Warunkiem do osiągnięcia pomyślnej starości są jednak wcześniej ponoszone inwestycje w zdrowie oraz inne
czynniki, które wpływają korzystnie na eliminowanie szkodliwych efektów
chorób oraz oddziaływań ze strony środowiska15.
Najczęściej procesowi fizjologicznego starzenia się towarzyszą
istotne przemiany ilościowe oraz jakościowe w niemalże każdym narządzie oraz układzie człowieka. Są to procesy najczęściej nieodwracalne,
które w konsekwencji prowadzić mogą do występowania istotnych ograniczeń psychofizycznych oraz regeneracyjnych w organizmie człowieka16.
Cały proces starzenia się uzależniony jest od uwarunkowań genetycznych, warunków środowiskowych, przyjętego stylu życia, warunków
pracy, mieszkania, stylu żywienia się oraz występujących patologii w
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organizmie. Przebiega on w sposób zindywidualizowany, a zmiany jakie
powoduje występują u każdego człowieka w różnym wieku17.
Żywotność danego organizmu uzależniona jest nie tylko od uwarunkowań i możliwości biologicznych, ale również od zdolności psychicznych jednostki. Optymistyczne i pozytywne nastawienie do rzeczywistości i życia wpływa na możliwości przeciwstawiania się niepowodzeniom oraz trudnościom codziennego życia18.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące rodzaje problemów związanych ze starością:
1. zdrowotne
2. ekonomiczne
3. społeczno-psychiczne
4. prawne
Analizując zagadnienie satysfakcji z życia osób w wieku podeszłym, szczególne istotne jest uwzględnienie ich aktualnego stanu zdrowia oraz możliwości do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Najbardziej decydujący w tym aspekcie wpływ ma sprawność psychomotoryczna19.
Etap wchodzenia w starość u większości osób związany jest z poczuciem zaniepokojenia oraz obaw odnośnie chorób, urazów, radzenia
sobie z codziennymi obowiązkami, samowystarczalności oraz konieczności proszenia o pomoc innych osób. Obawy te związane są także ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym oraz traktowaniem przez najbliższych i
otoczenia. W decydującym stopniu to życiowe osiągnięcia oraz status
społeczny wpływają na zadowolenie oraz satysfakcję życiową osób starszych20. Warto jednak pamiętać, iż warunkiem pełnego odczuwania
szczęścia oraz zdolności do angażowania się w nowe wyzwania jest
zdrowie oraz wolność od chorób. Jest to jednak warunek, który jednocześnie postrzegany może być jako wyzwanie, gdyż sama starość utożsamiana jest najczęściej ze znaczną ilością problemów zdrowotnych, które
najczęściej przyjmują charakter chroniczny. Do najczęściej spotykanych
schorzeń zalicza się choroby układu nerwowego, układu krążenia, ruchu
oraz metabolicznego21.

A. M. Borowicz, jw. s. 39.
Ibidem.
19 Ibidem., s. 40.Jed
20 Ibidem.
21 H. Worach-Kardas, jw. s. 11.
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Obok możliwości samodzielnego funkcjonowania, istotne znaczenie
mają również relacje społeczne, które zapobiegają izolacji. Warto również
zwrócić uwagę na dostosowywanie aktywności środowiskowej, które
adekwatne są do możliwości i ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia22.
W tym kontekście istotne są realne cele i zadania, które dadzą szansę danej jednostce na samorealizowanie się oraz wyrażanie się w sposób praktyczny i przydatny dla innych osób.
Istotnym zagadnieniem jest również ogólna tendencja do zmniejszania się wewnętrznego zapotrzebowania osób starszych na mobilność,
co jest zarówno konsekwencją, jak i wypadkową przemian inwolucyjnych, chorób, jak i czynników dziedzicznych oraz nabytych23. Występujące zaburzenia poznawcze oraz spadek reakcji na czynniki zewnętrzne
oraz wewnętrzne sprawiają, iż osłabieniu ulega sfera psychiczna osób
starszych, co przekłada się na występowanie dodatkowych schorzeń i
problemów zdrowotnych. W przypadku osób starszych decydujące znaczenie ma jakość opieki medycznej, z której korzystają24.
Zgodnie za D. Bromley skoncentrować należy się na najważniejszych problemach starszego wieku25:
a. Zmniejszona sprawność fizyczna
Starzejący się człowiek uświadamia sobie, że ciało jego funkcjonuje
coraz gorzej, że jest coraz mniej sprawne, coraz mniej odporne, że daje
znać o sobie rozmaitymi dolegliwościami Starzejący się człowiek zupełnie inaczej traktuje swoje dolegliwości. Zdaje sobie sprawę, że łatwo mogą one przejść w stan chroniczny, przewlekły, ograniczający jego możliwości życiowe. Osłabienie pewnych funkcji psychicznych, jak mniejsza
spostrzegawczość czy gorsza pamięć traktowane jest jako zagrożenie,
wywołuje strach.
Bezczynność, samotność, brak zainteresowania bliskich doprowadza do rezygnacji, zwątpienia, żenie mogę już, jestem zmęczona/y, chora/y, nie mam siły. Koncentrowanie się na sobie nie służy dobremu samopoczuciu. Pomoc powinna polegać na odwróceniu uwagi osoby starszej od własnej osoby, dolegliwości, stanów niemocy. Dla poprawy
sprawności fizycznej można inicjować powstawanie sportowych grup:
Ibidem., s. 12.
L. Kulmatycki, Edukacja zdrowotna, Poznań 2012, s. 32.
24 Ibidem., s. 33.
25 D. B. Bromley., Psychologia starzenia się, [przeł.] Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa: 1969
22
23
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gimnastycznych i marszo-biegowych, do rozgrywek w kręgle, pływackich inną formą na miłe spędzanie czasu mogą być wyjazdy poza miasto,
do lasu, spacery do parku. Według D. Bromleya aktywność fizyczna,
świeże powietrze, dobre /zdrowe/ odżywianie pomoże każdej osobie
starszej inaczej spojrzeć na jesień własnego życia.
b. Obniżenie poczucia własnej wartości
Dla większości ludzi praca nadaje życiu sens, stanowi o wartości i
godności człowieka, stąd przejście na emeryturę wiąże się z
ograniczonym spadkiem poczucia własnej wartości, klęski życiowej. Życie staje się nagle jakby puste i pozbawione treści.
Poczucie bezwartościowości pojawia się wtedy, gdy człowiek przestaje się angażować w realizację określonych wartości. Powstaje zjawisko
błędnego koła, aby podnieść poczucie własnej wartości musimy sami
tworzyć wartości. A zatem, praca, aktywność, zaangażowanie w działalność dowolnego typu może podnieść poczucie własnej wartości26.
Pomoc powinna polegać na wskazywaniu kierunków aktywności,
podtrzymywaniu na duchu, przywracaniu wiary we własne siły, inicjowaniu, zachęcaniu, podkreślaniu mocnych stron, rozmowach na temat
realizacji zamierzeń życiowych. Zastąpienie pracy zawodowej inną formą
aktywności może udowodnić, że emerytura nie musi być zbiorem nudnych dni tylko wielką przygodą. 0 tym, że ludzie starzy czują się naprawdę starzy, decydują-też wyobrażenia dotyczące wieku starości innych grup wiekowych.
Zdaniem E. Ringera z ograniczeniem stosunków międzyludzkich
wiążą się:
- utrata- społeczne j wartości,
- osamotnienie,
- usuwanie poza nawias.
c. Ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi
Wraz ze starością przychodzi samotność, odchodzą ludzie bliscy,
dzieci zakładają własne rodziny. Jednocześnie zmniejszające się możliwości przystosowawcze, wpływają na coraz to większe trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów. Dlatego istniejące jeszcze kontakty zyskują na znaczeniu i w coraz większym stopniu decydują o losie osoby
starszej. Niezmiernie ważne w tej sytuacji jest tworzenie możliwości oso-
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bom starszym kontaktowania się z jak największą ilością osób. Życie w
grupie uwalnia bowiem od poczucia osamotnieni.
Pomoc powinna polegać na poszerzaniu kręgów znajomych osób
starszych poprzez organizowanie spotkań, wspólne wieczorki, wyjścia do
kina, teatru, wyjazdy, organizowanie świąt Bożego Narodzenia czy kontakty z innymi grupami wiekowymi. Osoby starsze mają prawo do przyjaźni, miłości, nienawiści, wrogości w stosunku do innych. Człowiek
przecież żyje dopiero wtedy, gdy przeżywa coś z innymi. To kontakty
interpersonalne decydują o jego. funkcjonowaniu oraz postrzeganiu siebie jako mniej lub bardziej wartościowego.
d. Niedomogi zdrowotne
Warto również zwrócić uwagę na kategorię dobrego stanu zdrowia,
która najczęściej pojmowana jest w odmienny sposób przez poszczególne
jednostki. W zależności od kręgu kulturowego, w którym jest ona używana, nacechowana jest ona różnymi czynnikami, które bezpośrednio
wpływają na odmienne jej rozumienie27.
Jednym z ważniejszych elementów wieku starczego są niedomogi
zdrowotne, które ograniczają a nawet uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Do nich należy zaliczyć:
- zaburzenia krążenia krwi - stany zapalne,
- zmiany zwyrodnieniowe głównie układu kostnego,
- zaburzenia psychiczne,
- nowotwory,
- polipatia - patologia wielonarządowa,
- sztywność wegetatywna,
- powikłania,
- ogólne niedożywienie, błędy w żywieniu,
- miażdżyca, skleroza małych tętniczek mózgowych.
Ponadto w Polsce funkcjonuje niekorzystny stereotyp starości utożsamiany z wizją klęski - odejściem od pracy zawodowej, z rezygnacją z
wielu.. ról społecznych, postrzeganiem się jako nieużytecznych, wyalienowanych, żyjących na marginesie społecznym. Brak właściwej edukacji
do starości powoduje, że nikt nie chce być stary, a na nieuniknioną starość patrzy się z lękiem.
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L. Kulmatycki, Edukacja zdrowotna, Poznań 2012, s. 32.

2. Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie seniorów
Jak wspomniano już wcześniej, jedną z kluczowych przesłanek oraz
determinantów pomyślnego starzenia się, jest obranie zdrowego stylu
życia, który uwzględni również zachowanie odpowiedniego poziomu
aktywności fizycznej28.
Odpowiednio dobrana do wieku aktywności fizycznej pozwala ludziom starszym na długo zachować młodość, wigor życia co w konsekwencji wpływa na opóźnie procesu starzenia się. Według specjalistów
aktywny senior powinien wykonywać ćwiczenia 2-3 razy w tygodniu.
Według nich każdy 15-20 minutowy trening siłowy wzmacnia całe ciało
seniora, powodując przy tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych. Kontynuacja regularnych ćwiczeń usprawniają u seniorów pracę wszystkich układów i
narządów. Poprzez wykonywane ćwiczenia zwiększają oni również zakres ruchomości stawów, co pomaga łatwiej wykonywać wiele codziennych czynności. Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej należy zwrócić
uwagę na prawidłową rozgrzewkę przed każdym treningiem lub podejmowaną czynnością ruchową. Odpowiednio przeprowadzony trening
wpływa pozytywnie na poprawę uwapnienia i wzmocnienia układu
kostnego starszej osoby. Mięśnie podczas ćwiczeń są lepiej dotlenione, a
więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymują kręgosłup29.
Dzięki regularnym ćwiczeniom sportowym min. pływanie, bieganie, jazda na rowerze seniorzy realizują swoje pasje i aspiracje życiowe.
Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem życia jednostki i
prowadzi do poprawy jakości życia osoby starszej. Seniorzy mogą odczuć
radość życia i wyraźnie poprawić samopoczucie co wpływa na ich dobrostan dalszego życia. Warto mieć na uwadze, że uprawianie sportu nie
tylko wpływa na dobrą wydolność organizmu ale także na ładną sylwetkę osoby starszej, ale również zapobiega i eliminuje wiele chorób jakimi
seniorzy mogą być obarczeni. Dlatego należy pamiętać „ruch to zdrowie”
a ruszać się należy w miarę swoich możliwości30.

Tamże, s. 32..
H. Worach-Kardas, jw. s. 21-22
30 Ibidem., s. 23.
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Źródło:http://martafit.pl/aktywny-senior/

Inną forma aktywności fizycznej w ostatniej dekadzie jest popularny Nordic wal king – aktywność ruchowa przy użyciu kijków. Nordic
walking to więcej niż spacer. Jest to forma bezpieczna i przyjemna i bardzo efektywna bez dodatkowego obciążania stawów i kończyn dolnych.
Podczas marszu są intensywnie angażowane mięśnie kończyn górnych,
grzbietu i obręczy barkowej. Przy prawidłowym stosowaniu techniki
chodzenia mięśnie tych partii ciała naprzemiennie napinają się i rozluźniają. Ponadto trenowane są mięśnie pośladkowe brzucha i grzbietu.

Żródło:http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=3E92DE97
22BD30B72CB5197A111558BE4E17E65B&thid=OIP.ElLJs7ru892l2T8MMy67wHaFj&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.seniorsskiing.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2015%2F04%2FNordicWalking_1080x810.jpg&exph=810&expw=1080&q=nordic+wooking+zdj%c4%99cia&selectedi
ndex=23&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6
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Ponadto jak dowodzą badania jest także idealnym sportem stosowanym do redukcji wagi ciała, trenowania wytrzymałości i poprawy sprawności fizycznej. Ta forma aktywności ma przede wszystkim charakter prozdrowotny, prewencyjny. Maszerując osoby starsze pracują nad swoja kondycją i zdrowiem. Osoby starsze podczas marszu sami zwracają uwagę, iż
podczas spacerów z kijkami ich stawy są odciążane, zwiększa się ulga dla
kręgosłupa i komfort w okolicach szyjno-barkowych i innych części ciała.,
Jak specjaliści zauważyli to w porównaniu z chodem sportowym całkowita
masa aktywnych mięśni zwiększa się podczas marszu z kijkami do 90% a
konsumpcja energii jest większa przeciętnie o 20%31.
Podsumowanie
Jeszcze do niedawna ludzie starzy byli jedynie obiektem oddziaływań podmiotów polityki społecznej. Proponowano im określony zakres i
poziom świadczeń, w niewielkim stopniu interesując się tyra, czy odpowiadają one oczekiwaniom starszego pokolenia. Decyzje dotyczące ludzi
starszych podejmowane były poza nimi, bez zasięgania ich opinii a ich
zakres zależał od możliwości finansowych i organizacyjnych podmiotów
polityki społecznej. Sytuację seniorów analizowało się jako przedmiot
pomocy, rzadziej postrzegało się ich podmiotową rolę. Obok lekarzy specjalistów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny funkcjonują różne instytucje, do których podopieczny może się zwrócić o pomoc. Samotni, schorowani, opuszczeni starsi ludzie, zamknięci w swoich domach,
często nadaremno wyglądają pomocy rodziny, osób bliskich. W ostatnim
czasie w punkcie zainteresowania znaleźli się seniorzy. To dla nich są
organizowane i przygotowywane projekty mające na celu uatrakcyjnić im
“jesień życia”.
W ostatnim czasie zmienia się stosunek społeczeństwa do wieku
starszego, co pozwala żyć staruszkom pełnią życia. Społeczeństwo można
przygotować do odpowiedniego traktowania starości, dając mu wcześniej
możliwość poznania specyfiki i cech charakteryzujących ten etap życia.
Edukacją należy objąć całe społeczeństwo, popularyzując wychowanie do

31http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=3E92DE9722BD30B

72CB5197A111558BE4E17E65B&thid=OIP.ElLJs7ru892l2T8MMy67wHaFj&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.seniorsskiing.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2015%2F04%2FNordicWalking_1080x810.jpg&exph=810&expw=1080&q=nordic+wooking+zdj%c4%99cia&selectedi
ndex=23&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,
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starości, zaczynając od przedszkola, szkoły podstawowej, przez szkołę
średnią i na studiach wyższych kończąc.
Dobra organizacja życia ludzi starszych w społeczeństwie, utrwalenie dobrych praktyk, pozytywnych stereotypów starości to inwestycja
procentująca na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń seniorów. Jest to
zapewne inwestycja historyczna, wyznaczająca poziom kultury każdego
ze społeczeństw.
,,Pośród wszystkich sprzeczności życia szukamy jego prawdziwego
sensu. Zdumiewamy się I zapytujemy: dlaczego? Dlaczego tu jesteśmy?
Po co żyjemy? Co powinniśmy czynić? Wszyscy zadajemy sobie pytania.
Cała ludzkość odczuwa naglącą potrzebę nadania sensu I celu temu światu, który staje się coraz bardziej skomplikowany i w którym coraz trudniej jest być szczęśliwym”32.
Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie Czytelnikowi zagadnień
związanych z aktywnością osób starszych. W każdą fazę życia człowiek
powinien wkraczać z pełną świadomością zmian, które należy zaakceptować z dobrym nastawieniem, ukierunkowanym na eksponowanie i
wykorzystanie zalet każdej z faz. Proces starzenia się jest nieoderwalną
cząstką ludzkiej egzystencji. Prawidłowa aktywność fizyczna pozwala
osobie starszej na: samorealizację, spełnianie się, poprawienie lub zachować wydolność fizycznej, utrzymanie odpowiedniej wagi, realizację planów życiowych, zachowanie siły mięśniowych, która stabilizują stawy i
kręgosłup, na wzrost odporności, osiągnąć lepsze samopoczucie i rozwijanie swoich aspiracji życiowych. Ponadto inną pozytywną konsekwencją
ruchu jest zapobieganie wszelkim chorobom cywilizacyjnym, w tym chorobom serca. Aktywny starszy człowiek to osoba zadowolona z życia
mająca poczucie sensu życia i własnej wartości.
Słowa kluczowe: osoba starsza, senior, aktywność fizyczna, proces
starzenia się, sport
Summary:
Active aging of the 21st century
The purpose of this article is to show the reader issues related to the
activity of older people. In every phase of life, a person should enter with
full awareness of changes that should be accepted with a good attitude,
focused on displaying and using the advantages of each phase. The pro32
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cess of scaring is an inseparable part of human existence. Proper physical
activity allows the elderly to: self-fulfillment, fulfillment, improve or maintain physical performance, maintain proper weight, implement life
plans, maintain muscle strength, which stabilize joints and spine, increase
resistance, achieve better well-being and develop their life aspirations. In
addition, another positive consequence of the movement is the prevention of all civilization diseases, including heart diseases. An active older
person is a person who is satisfied with life who has a sense of life and
self-worth.
Keywords: older person, senior, physical activity, aging process,
sport
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
„Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała
jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej.”
John F. Kennedy

Wstęp
Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) jest metodą, która w ciąga
ostatnich kilkunastu lat stała się metodą stosowaną powszechnie w Polsce podczas zajęć przedszkolnych i szkolnych z dziećmi. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że oparta jest na systemie mającym swój fundament na trzech podstawowych elementach: ćwiczeniach
ruchowych, zabawie oraz relacjach interpersonalnych. Autorką MRR jest
Weronika Sherborne – angielska nauczycielka tańca, ruchu, fizjoterapeutka – która stworzyła ową metodę do pracy z dziećmi z nieprawidłowym
rozwojem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednakże możliwości
korzystania z niej są praktycznie nieograniczone1 Wynika to z tego, iż
MRR ze względu na swą naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną,
dlatego można ją stosować zarówno do pracy z dziećmi, jak i z młodzieżą
czy też dorosłymi2.
1. Weronika Sheroborne – życiorys
Weronika Sherborne (1922 - 1990) z wykształcenia była nauczycielką zajęć wychowania fizycznego i fizjoterapeutką. Studia wyższe rozpoczęła w 1940 w Kolegium Wychowania Fizycznego w Belford, a od 1943
roku kształciła się w Studium Sztuki Ruchu w Manchesterze. gdzie znalazła się pod wpływem twórczości Rudolfa Labana. Sherborne uważała
się za jego uczennicę, a zarazem stała się kontynuatorką jego działalności,
by w przyszłości stać się twórczynią własnej metody pracy z dziećmi
(Metody Ruchu Rozwijającego)3.

1 M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2005, s. 9.
2 W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, Wyd. PWN, Warszawa 1997, s. 8.
3 M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w teorii
i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1996, s. 35.
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Weronika Sherborne podczas podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych kursach w Dartington Hall zapoznała się z zespołem pracowników Centrum Rehabilitacji Withymead, co przyczyniło się do podjęcia
przez nią pracy jako terapeuta ruchowy. W tym zawodzie wykorzystywała
swoje zdolności i wiedzę w zakresie obserwowania ruchu i uczenia ruchu
pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. W latach 50 Weronika uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez Krajowe Towarzystwo Higieny
Psychicznej dla osób, które chcą pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Takowe zetknięcie z problematyką niepełnosprawności
intelektualnej spowodowało, że Sherborne zaczęła rozwijać autorską metodę oddziaływania na dzieci ze wspomnianymi zaburzeniami oraz kształcić nauczycieli w tym zakresie. Przez około 15 lat do 1985 roku wykładała
na Politechnice w Bristolu, w kolegiach przygotowujących nauczycieli
pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną4.
W. Sherborne ponad 30 lat swojego życia poświęciła na kształcenie
nauczycieli. W tym celu wielokrotnie wyjeżdżała za granicę, m.in.: do
Norwegii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, a nawet do Polski. Ponadto jest
współautorką kilku pozycji i wielu artykułów naukowych o tematyce
wychowania i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Na koniec
warto dodać, że Weronika Sherborne wiele nowego wniosła do metody
R. Labana, poprzez rozwinięcie jej w kierunku humanistycznym, dlatego
też zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania bliskich związków interpersonalnych, jako istotny element dla rozwoju osobowości dziecka5.
2. Znaczenie ruchu dla organizmu człowieka
Aktywność ruchowa jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka.
Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności.
Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa
na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowooddechowy, podnosi sprawność, a także wydolność fizyczną6.
Dzięki systematycznej aktywności ruchowej układ krążenia staje się
sprawniejszy. Wynika to z tego, iż ćwiczenia fizyczne wpływają na poprawę czynności serca. Zwiększa się jego pojemność minutowa wzrasta
jego ukrwienie, objętość i masa, obniża się natomiast ciśnienie krwi.
Tamże, s. 35 – 36.
Tamże, s. 36 – 37.
6
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/art,8,aktywnosc-fizyczna-jakoniezbedny-element-prawidlowego-rozwoju-i-zdrowia (06.06.2019 r.)
4
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Zwiększa się również sieć naczyń wieńcowych, usprawnia transport gazów oraz wzrasta maksymalne nasycenie tlenem. Ruch zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen i usprawnia funkcjonowanie układu oddechowego. Dzięki regularnej aktywności fizycznej wzrasta wentylacja
płuc, zwiększają się parametry spirometryczne wzrasta siła mięśni oddechowych klatki piersiowej i przepony, a także zwiększa się pojemność
dyfuzyjna i ukrwienie płuc. Warto podkreślić, że jednorazowy wysiłek
fizyczny nie wywiera wpływu na metabolizm tkanki kostnej, ale już regularny trening, nawet o niewielkiej intensywności, stanowi jeden z ważniejszych czynników zapobiegających rozwojowi osteoporozy. Szczególnie dobre rezultaty osiągają osoby, które prowadziły aktywny tryb życia
już w okresie dojrzewania, gdy kości były jeszcze w fazie wzrostu, gdyż
im większa jest gęstość kości po osiągnięciu dojrzałości, tym mniej nasilona osteoporoza i mniejsze ryzyko złamań w wieku podeszłym. Nie
oznacza to jednak, że ćwiczenia fizyczne nie mają wpływu na tkankę
kostną także w wieku podeszłym – tkanka łączna także potrzebuje ruchu,
by zachować twardość i wytrzymałość7.
Mięśnie, by prawidłowo się rozwijać i funkcjonować potrzebują
pracy, czyli skurczów, w przeciwnym razie degenerują się i zanikają. Ich
siła i wytrzymałość są warunkiem sprawności fizycznej i samodzielności.
By wzmocnić mięśnie szkieletowe, potrzebny jest jednak regularny i długotrwały wysiłek, najlepiej połączony z odpowiednią dietą. Ćwiczenia
fizyczne wpływają korzystnie na działanie tzw. pompy mięśniowonaczyniowej, dzięki czemu usprawnia się krążenie krwi na obwodzie i
odpływ limfy naczyniami chłonnymi. Z kolei brak aktywności fizycznej
może prowadzić do pojawienia się żylaków czy wrzodów kończyn dolnych – gdy mięśnie łydki nie wykonują pracy (skurczów), żyły rozszerzają się, a zastawki przestają zamykać się we właściwy sposób. Już nawet
sporadyczny wysiłek fizyczny nie pozostaje bez wpływu na układ nerwowy. Nawet przy niewielkiej dawce ruchu zauważalne jest zwiększenie
koordynacji ruchowo-mięśniowej, poprawa koncentracji oraz zwiększona
szybkość uczenia się czynności ruchowych8.
Regularny ruch opóźnia starzenie, nasila neurogenezę, czyli postawanie nowych neuronów. Uważa się, że regularny wysiłek fizyczny
zwiększa możliwości poznawcze i opóźnia rozwój chorób degeneracyjnych układu nerwowego. Umiarkowany, systematyczny wysiłek wpływa
https://www.swiat-zdrowia.pl/artykuly/ruch-jest-jak-lek-wplyw-ruchuna-organizm (06.06.2019 r.)
8 Tamże.
7
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korzystnie na układ immunologiczny, zwiększając odporność organizmu
na zachorowania. Uważa się, że to właśnie ruch, zaraz obok odpowiedniej diety, jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących funkcjonowanie odporności swoistej. Umiarkowany, kontrolowany wysiłek
polepsza parametry krwi, zwiększając liczbę białych krwinek, a tym samym obronę przed zakażeniami. Aktywność fizyczna pośrednio zwiększa sprawność mięśni gładkich, wpływając pozytywnie na funkcjonowanie jelit, żołądka, nerek i wątroby. Regularny, ale również sporadyczny
ruch polepsza funkcje trawienne i perystaltykę jelit, zapobiega zaleganiu
moczu w przewodach moczowych, powoduje wzrost stężenia glikogenu i
poprawia metabolizm w wątrobie, zwiększa ukrwienie w obszarze
trzewnym, a także pozwala uniknąć zaparć i problemów jelitowych. Wobec tego aktywność fizyczna to uniwersalny lek na poprawę samopoczucia. Działa na wszystkich bez wyjątku, niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia w sporcie9.
3. Założenia, cele i kategorie ruchu w metodzie Weroniki Sherborne
Podstawowe założenia Metody Ruchu Rozwijającego (MRR), to
rozwijanie przez ruch świadomości:
1) własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2) przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi
ludźmi
3) i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu10.
Główną ideą metody W. Sherborne jest posługiwanie się ruchem,
jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Aktywności fizyczne prowadzone tą metodą mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała,
usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły i sprawności. Ćwiczący ma
do dyspozycji ruch i możliwość bliskiego kontaktu fizycznego i emocjonalnego z drugą osobą11.
Podstawowym elementem w metodzie R. Labana i W. Sherborne
jest ruch i kontakt fizyczny. Wyróżniają oni pięć kategorii ruchu:
1) ruch prowadzący do poznania własnego ciała,
Tamże.
M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, dz. cyt., s. 38.
11 B. Szaflik, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci u progu startu szkolnego, [w:] Nauczyciel i Szkoła, 3-4 (32-33), Mysłowice
2006, s. 206.
9
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2) ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym,
3) ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim
człowiekiem,
4) ruch prowadzący do współdziałania w grupie,
5) ruch kreatywny12.
Oprócz wyżej wymienionych kategorii ruchu wszystkie zajęcia
prowadzone MRR powinny być przeplatane elementami relaksu, zaś zadaniem proponowanych doświadczeń ruchowych jest wykształcenie
umiejętności osiągania stanu odprężenia13.
• Ruch prowadzący do poznania własnego ciała
Poznanie własnego ciała i kontrola nad jego ruchami spełnia fundamentalną funkcję, bowiem pomaga to m.in. w kształtowaniu poczucia
siły i sprawności. Szczególną rolę w tej kategorii odgrywają aktywności
ruchowe pozwalające na poznanie stóp, kolan, nóg i bioder, gdyż to właśnie na nich opiera się ciężar naszego ciała. Stanowią one naturalny łącznik pomiędzy człowiekiem a podłożem. Poznanie własnego ciała prowadzi także do ukształtowania się własnej tożsamości,. wyodrębnienia własnego ,ja ” od otoczenia. Aktywności ruchowe w tej kategorii odbywają
się w pozycjach stabilnych lub w ruchu14.
• Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym
Ruch skierowany jest na wykształcenie orientacji w przestrzeni,
dzięki której dziecko może nawiązać prawidłowe relacje z otoczeniem.
Aktywności ruchowe w tej kategorii są ściśle związane z poprzednią kategorią i występują równolegle w czasie zajęć ruchowych. Ważne jest, aby
podstawą ćwiczeń ruchowych były doświadczenia ruchowe prowadzone
w pozycjach niskich (czyli leżenie przodem, tyłem), ponieważ dają one
poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Prawidłowa orientacja w przestrzeni prowadzi także do swobody, zaś jej brak do izolacji, strachu, zahamowań w działaniach, poczucia zagrożenia i niechęci do nowych sytuacji, zamykania się w sobie, a w konsekwencji do izolacji od otoczenia. W
tej kategorii aktywny uczestnik zdobywa nowe doświadczenia w trakcie
przemieszczania się15.
12 http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/SHERBORN.htm
(06.06.2019 r.)
13 B. Szaflik, dz. cyt., s. 207.
14 Tamże.
15 Tamże.
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Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem
Zasadniczym celem aktywności ruchowych w tej kategorii jest zachęcanie uczestników zajęć do nawiązywania pozytywnych i znaczących
kontaktów z innymi osobami. Ruch „z” - to takie aktywności ruchowe,
„(…) w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego. Wymaga to ze strony aktywnego partnera zrozumienia potrzeb i możliwości drugiej osoby, a ze strony partnera pasywnego - całkowitego zaufania do osoby aktywnej”16. Takie zachowanie
powoduje u partnera aktywnego wzmocnienia zaufania do samego siebie, wynikające ze świadomości, że jest on w stanie udzielić pomocy
swemu podopiecznemu. W ten sposób buduje się wzajemne zaufanie i
zrozumienie przy pełnieniu odmiennych, uzupełniających się ról.
Z kolei ruch „przeciwko” - to zabawa w mocowanie, popychanie, siłowanie się. Ma miejsce w zabawach ruchowych, których celem jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partnerem bez
użycia agresji. Partnerzy przyjmują na zmianę postawę aktywną i bierną.
Natomiast ruch „razem” - występuje w aktywnościach fizycznych, które
wymagają jednakowego zaangażowania partnerów. Obaj partnerzy muszą
być aktywni. Wspólnie wykonywane ruchy prowadzą do wytworzenia
harmonii i równowagi. Udział w zajęciach wymaga od partnerów wzajemnego zaufania, zrozumienia, współpracy i równego wkładu fizycznego, co
jest warunkiem osiągnięcia założonego celu17.
• Ruch prowadzący do współdziałania w grupie
Aktywności ruchowe z tej kategorii wykonuje się w trójkach, a następnie z większą ilością osób. Występują w niej wszystkie trzy typy ruchu, czyli: „z”, „przeciwko”, i „razem”. Różnica w porównaniu z opisanymi już wcześniej kategoriami polega na liczbie uczestników, która w
tym przypadku jest ona większa18.
• Ruch kreatywny
Ruch ten charakteryzuje się spontanicznością, kreatywnością i swobodą. Przykładem tego rodzaju ruchu jest taniec, zwłaszcza „taniec wyzwolony”, który nie opiera się na żadnych ustalonych regułach, ale na
pełnej
swobodzie
ruchów19.

M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, dz. cyt., s. 14.
B. Szaflik, dz. cyt., s. 208.
18 Tamże.
19 M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, dz. cyt., s. 16.
16
17
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4. Stosowanie MRR w Polsce
Metoda Weroniki Sherborne jest stosowana w Polsce od przełomu
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dzięki współpracy ówczesnego
Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz British Council. MRR była prezentowana w Polsce przez samą autorkę, a także jej uczniów: Annę Leonard oraz George’a Hilla. Szkolenia obejmowały nauczycieli szkół specjalnych oraz „szkół życia”, nauczycieli wychowania fizycznego i rehabilitantów, a także studentów wybranych kierunków społecznych. Ponadto
niektórzy polscy specjaliści w dziedzinie pedagogiki, mieli możliwość
zapoznać z ową metodą w Wielkiej Brytanii (należała do nich m.in. Maria Przanyska oraz Marta Bogdanowicz)20.
MRR jest nadal bardzo często wykorzystywana w polskich placówkach oświatowych, ale również w polskiej służbie zdrowia dla dzieci z
różnymi zaburzeniami:
• Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
• Dzieci autystycznych,
• Dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym,
• Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami
zachorowania,
• Dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów
dziecka,
• Dzieci głuchych i niewidomych21.
Metoda ta bywa wykorzystywana jako wstępny etap do innych zajęć terapeutycznych. np. dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu lub jako część programu terapii psychologiczno - logopedycznej dzieci jąkających się lub psychoterapii dzieci nerwicowych22.
5. Organizacja zajęć wspierający rozwój dzieci według Weroniki
Sherborne
Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego można stosować
jako oddziaływanie indywidualne, jednak z uwagi na dużą wartość, jaką
dla wszech stronnego rozwoju niesie możliwość kontaktu z innymi osobami najlepiej prowadzić je w formie zajęć grupowych. Autorka tej metody zakładała, że grupa powinna liczyć 6-14 dzieci w przypadku działań
terapeutycznych. W warunkach przedszkolnych, gdy grupa liczy 20-25
Tamże, s. 39 – 40.
Tamże.
22 http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/SHERBORN.htm (06.06.2019 r.)
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dzieci również z powodzeniem można prowadzić zajęcia MRR, jednakże
należy pamiętać, aby stworzyć odpowiednie warunki do swobodnego i
bezpiecznego prowadzenia wszelkich aktywności ruchowych. Wiek
uczestników nie jest ograniczony. Ćwiczyć mogą zarówno dzieci, jak i
osoby dorosłe. Dobrze jest zapewnić każdemu dziecku osobę dorosłą lub
starszego partnera. Ważne jest również to, by zajęcia była zachowana
systematyczność zajęć – minimalnie jeden raz tygodniowo- i obejmowały
różne sfery rozwoju dziecka. Czas trwania spotkania nie jest ściśle określony, a uzależniony jedynie od możliwości grupy i występujących obiektywnych warunków. Początkowo zajęcia mogą być krótsze i trwać około
20-30 minut, zależnie od samopoczucia i możliwości dzieci. Później mogą
przedłużyć się do około jednej godziny23.
Przed zajęciami warto wyjaśniać dzieciom, dlaczego uczone są
pewnych ćwiczeń. Dobrze jest również zapytać uczestników na koniec
sesji, co im się najbardziej podobało. Zajęcia powinny być prowadzone w
pomieszczeniach spełniających odpowiednie warunki, czyli: przestrzeń,
podłoże (najlepiej parkiet), świeże powietrze, temperatura. Pomieszczenie to nie musi być specjalnie wyposażone w przyrządy i przybory gimnastyczne, gdyż z reguły najlepszym „przyrządem gimnastycznym” dla
dziecka jest własne ciało oraz ciało jego współpartnera. W niektórych
sytuacjach wykorzystywane są również typowe przyrządy i przybory,
np. drabinki, materace, piłki, szarfy, obręcze itd. Uczestnicy zajęć ćwiczą
boso w ubraniach zapewniających pełną swobodę ruchów. Prowadzeniem sesji ruchowej powinny zajmować się dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Projektując, jak i prowadząc zajęcia należy pamiętać o obowiązujących zasadach. Niektóre z nich są ogólnymi normami
prowadzenia terapii, część z nich to zasady charakterystyczne dla prezentowanej metody24.
Zasady korzystania z MRR dla terapeutów:
• Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne,
• Należy nawiązać kontakt z każdym dzieckiem;
• Zajęcia powinny być dla uczestników przyjemne i dawać
możliwość przezywania radości z aktywności ruchowej,
• Należy brać udział we wszystkich ćwiczeniach,
• Dziecko ma prawo do swobodnej, własnej decyzji,
• Należy stymulować aktywność uczestników i dawać im szansę na
twórcze działanie,
23
24

B. Szaflik, dz. cyt., s. 208 - 209.
Tamże.
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• Nie wolno krytykować dziecka, zaś powinno się chwalić go nie
tyle za efekt, co za starania i wysiłek,
• Nie powinno się stwarzać sytuacji rywalizacyjnych,
• Należy stosować zasadę stopniowania trudności,
• Ćwiczenia powinny być naprzemienne: dynamiczne i
relaksacyjne,
• Należy mieć na uwadze samopoczucie dziecka,
• We wszystkich ćwiczeniach jeśli jest taka możliwość warto, aby
dziecko znalazło się w pozycji dominującej,
• Na zakończenie warto przewidzieć ćwiczenia wyciszające25.
Zakończenie
Zajęcia prowadzone MRR wpływają stymulująco na rozwój umysłowy, psychiczny i fizyczny. Dzieci, ale i dorośli, chętnie biorą w nich
udział. Rolą prowadzącego terapeuty jest proponowanie aktywności ruchowych, ale należy pamiętać, że scenariusz współtworzą same dzieci.
Otwiera to przed nimi możliwości twórczego rozwoju wyobraźni, inicjatywy, samodzielności oraz poczucia własnej wartości26. Wobec tego śmiało można rzecz, że metoda Weroniki Sherborne niesie ze sobą wiele korzyści dla rozwoju, m.in. daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym
człowiekiem, jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z
uprzednich doświadczeń, daje radość, wyzwala zaangażowanie, czy też
zbliża do siebie uczestników zajęć27.
Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zaprezentowane w nim są założenia i cele MRR, a także
przedstawione i scharakteryzowane kategorie ruchów. Treści dysertacji
zawierają w sobie wątek biograficzny Weroniki Sherborne opisujący jej
edukację oraz powody dla jakich podjęła się utworzenia swojej metody
terapeutycznej. Artykuł stanowi mały poradnik dla nauczycieli, terapeutów czy rodziców, bowiem ukazuje porady, a także zasady dotyczące
organizacji ćwiczeń MRR w koncepcji Weroniki Sherborne.
Słowa klucz: sherborne, rozwój fizyczny, ruch

M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, dz. cyt., s. 42 – 44.
B. Szaflik, dz. cyt., s. 217.
27 http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/SHERBORN.htm
(06.06.2019 r.)
25
26

56

Summary:
Sherborne developmental movement
The article aims to show the Developmental Movement Method by
Weronika Sherborne. It presents the assumptions and objectives of the
MRD, as well as the presented and characterized categories of movements. The contents of the dissertation contain the biographical theme of
Weronika Sherborne describing her education and the reasons for which
she undertook to create her therapeutic method. The article is a small guide for teachers, therapists and parents, because it provides advice, as
well as rules on the organization of MRD exercises in the concept of Weronika Sherborne.
Key words: sherborne, physical development, movement
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Marcelina Puk

Osoby niepełnosprawne intelektualnie jako sportowcy
Wstęp
Niepełnosprawność intelektualna towarzyszy człowiekowi od wieków, jest zjawiskiem naturalnym, powszechnym i bardzo złożonym, ma
różne oblicza i dotyczy wielu sfer funkcjonowania życia ludzkiego.
Współcześnie podkreśla się, że nie jest ona powodem do społecznej izolacji, ale motywem i wyzwaniem do podejmowania działań integrujących
społeczeństwo. Powstają liczne badania na temat tego zagadnienia. Porusza się kwestie związane z edukacją, aktywizacją, rehabilitacją i integracją
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Należy jednak zaznaczyć, że temat ten jest ciągle niewyczerpany i godny zainteresowania.
Obecne czasy to próba likwidacji różnego rodzaju barier, umożliwiająca coraz pełniejsze uczestnictwo niepełnosprawnych w wielu dziedzinach życia. Sport, turystyka, edukacja są niewątpliwie dziedzinami
pozwalającymi cieszyć się zdrowiem, poprawą stanu fizycznego i psychicznego, a aktywny w nich udział osób niepełnosprawnych wspomaga
ich rozwój. Aktualnie korzystne zmiany dotykają szkolnictwa, w tym
również wychowania fizycznego, specjalnego oraz szeroko rozumianej
rehabilitacji1.
1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie
Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10 wyróżnia
się cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Najłagodniejszym z
nich jest lekkie upośledzenie umysłowe określane jako „lżejsza niepełnosprawność”, natomiast upośledzenie umiarkowane, znaczne i głębokie
nosi miano „głębszej niepełnosprawności intelektualnej”2.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim stanowią
najliczniejszą grupę pośród całej populacji upośledzonych umysłowo tj.
85%3. Na ogół niczym nie różnią się od jednostek pozostających w normie
intelektualnej. Dopiero wnikliwa obserwacja pozwala na stwierdzenie
1 P. Halemba, R. Harmaciński, Turystyka, wychowanie fizyczne i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych, Katowice 2013, s. 7.
2 A. Żywanowska, Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wielowymiarowość uwarunkowań, Kraków 2009, s. 82.
3 A. Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007, s. 103.
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nieznacznej dysharmonii w rozwoju fizycznym. Najbardziej typowym
objawem upośledzenia lekkiego jest odchylenie od normy w rozwoju
poznawczym, szczególnie w funkcji spostrzegania, myślenia, pamięci,
orientacji społecznej i uczenia się4.
Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim najlepiej radzą sobie z
wnioskowaniem w codziennych, prostych sytuacjach życia codziennego
oraz uzyskują dobre wyniki w rozumowaniu na materiale konkretnym,
mającym ścisły związek z ich zainteresowaniami i potrzebami5. Podstawową dysfunkcją tych osób jest upośledzona zdolność myślenia abstrakcyjnego oraz nieudolność syntetycznego ujmowania zdobytych wiadomości i wiązania ich w logiczną całość, co powoduje nieumiejętność wyciągania wniosków6.
Należy podkreślić, że jednostki z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają ograniczone samodzielne myślenie, co wpływa na skłonność do mechanicznego przyswajania wiedzy. Co więcej, u tych osób
występuje wydłużony okres reakcji, upośledzenie twórczości, przedsiębiorczości i inicjatywy7. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu
lekkim komunikują się z otoczeniem w sposób werbalny, chociaż osiągają
odpowiednie stadia rozwoju mowy z opóźnieniem. Mają zdolność posługiwania się mową w codziennych sprawach i podtrzymywania rozmowy,
chociaż ich zasób słownictwa jest dość ubogi zarówno pod względem
treści, jak i formy8. W swoich wypowiedziach nie trzymają się głównej
myśli, lecz często stosują dygresje9. Należy zaznaczyć, że osoby te mają
podatność do naśladownictwa i podporządkowywania się silniejszym
wpływom otoczenia, co wiąże się z ich osłabionym krytycyzmem10.
W wieku dorosłym podmioty z lekką niepełnosprawnością intelektualną zazwyczaj osiągają społeczne i zawodowe umiejętności niezbędne
do samodzielnego funkcjonowania, ale mogą potrzebować pomocy, prowadzenia i towarzystwa, szczególnie w sytuacjach nowych, niecodzien-

R. Szczepanik, Elementy pedagogiki specjalnej, Łódź 2007, s. 44.
Tamże.
6 A. Kiciński, dz. cyt., s. 105.
7 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 45.
8 R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, Charakterystyka osób z niepełnosprawnością
umysłową, [w:] D. M. Piekut-Brodzka, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika
specjalna dla pracowników socjalnych, Warszawa 2004, s. 43.
9 K. J. Zabłocki, Upośledzenie umysłowe – wybrane zagadnienia edukacji i terapii,
Płock 2003, s. 28.
10 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 45
4
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nych i przypadkowych. Z odpowiednim wspomaganiem osoby te mogą
żyć samodzielnie, ale we wspólnocie z innymi11.
Większość niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim jest
zdolna do pracy wymagającej przede wszystkim umiejętności praktycznych, a więc do pracy fizycznej. Tak więc w określonych warunkach społeczno-kulturowych omawiany poziom upośledzenia może nie stanowić
większego problemu. Warto również zaznaczyć, że jeżeli u osób dotkniętych lekką niepełnosprawnością umysłową występuje zauważalna niedojrzałość umysłowa i społeczna to będzie im trudno poradzić sobie z
wymaganiami małżeństwa i wychowywania dzieci oraz dopasowywania
się do tradycji i oczekiwań kulturowych12.
Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną posiadają określone możliwości i potencjał, który należy wykorzystać w prowadzonych
działaniach rewalidacyjnych. Podmioty dotknięte niepełnosprawnością
mają takie samo prawo do pełnienia ról społecznych i podejmowania
aktywności zawodowej, jak osoby pełnosprawne.
Jak już wspomniano niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym i znacznym często w literaturze omawiana bywa łącznie.
Warto jednak pamiętać, że poziom funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo w obu stopniach nie jest taki sam13. Jednostki upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym nie przekraczają poziomu ogólnego rozwoju intelektualnego 8-letniego dziecka, a pod względem dojrzałości społecznej osiągają poziom 10-latka. Natomiast osoby upośledzone w stopniu znacznym osiągają dojrzałość społeczną na poziomie 7-8
letniego dziecka, intelektualną zaś na etapie 5-latka14.
W grupie głębszego upośledzenia umysłowego bardzo często
stwierdza się zaburzenia w zakresie receptorów (np. wzroku, słuchu)
oraz uszkodzenia kory mózgowej, częściej współwystępuje padaczka, a
także wady neurologiczne i fizyczne15. Mowa osób jest agramatyczna,
często bełkotliwa i niewyraźna, a słownictwo bardzo ubogie. W myśleniu
występują duże utrudnienia podczas przyswajania pojęć abstrakcyjnych,
a także w rozumieniu stosunków logicznych16. Osoby te często wytwaB. Cytowska, Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Wrocław 2002, s. 28.
12 R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, dz. cyt., . 44.
13 Tamże.
14 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 46.
15 R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, dz. cyt., s. 44.
16 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo – wybrane zagadnienia, Kraków 1999, s. 38.
11
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rzają specyficzny kod językowy, zrozumiały tylko dla najbliższego otoczenia. Mają trudności nie tylko w przekazie słownym, ale i w odbiorze
informacji, dlatego w kontaktach interpersonalnych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie należy unikać wypowiedzi zbyt złożonych17.
Postępy w nauce osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
są bardzo ograniczone, ale niektórzy są w stanie opanować podstawowe
umiejętności potrzebne do czytania, pisania, liczenia. Przy systematycznie prowadzonej rehabilitacji pewna grupa osób jest zdolna podpisać się,
zapisać swój adres zamieszkania i odczytać podstawowe zwroty18. Dorosłe osoby zaliczane do tej kategorii upośledzenia same zaspokajają swoje
potrzeby fizjologiczne, potrafią wykonywać czynności samoobsługowe,
takie jak: jedzenie, ubieranie się, mycie, dbanie o higienę osobistą oraz
samodzielnie poruszać się po znanej im okolicy miejsca zamieszkania. Co
więcej, są w stanie pełnić rolę pracownika w formie zatrudnienia wspomaganego czy chronionego. Mogą zatem podejmować pracę w zakładach
produkcyjnych (np. koszykarstwo, tkanie, szycie, robienie na drutach). W
relacjach interpersonalnych ujawniają sympatię i przywiązanie oraz potrzebę kontaktu społecznego19.
Ostatnią kategorię niepełnosprawności intelektualnej stanowią osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Charakteryzuje je maksymalny rozwój społeczny na poziomie 4-letniego dziecka, zaś intelektualny na poziomie 3-latka20. Bardzo często występują u tych osób sprzężenia ciężkich wad neurologicznych, wad fizycznych uniemożliwiających
zdolność poruszania się (porażenia kończyn, niedowłady różnej postaci),
padaczki oraz uszkodzenia słuchu i wzroku21.
W klasycznych opisach funkcjonowania osób niepełnosprawnych
umysłowo w stopniu głębokim jako pułap możliwości wymienia się najczęściej jedynie rozumienie prostych słów i opanowanie podstawowych
umiejętności dotyczących utrzymania czystości osobistej. Ze względu na
problemy ze skupieniem uwagi i niewykształcenie znajomości różnych
pojęć jednostki te mają problemy z samoobsługą. Zazwyczaj wymagają
stałej troski i opieki22.

R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, dz. cyt., s. 45.
Tamże.
19 Tamże.
20 R. Szczepaniak, dz. cyt., s. 48.
21 R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, dz. cyt., s. 47.
22 Tamże, s. 47.
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Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną porozumiewają się przeważnie pozawerbalnie, za pomocą gestów (np. wskazywanie,
wręczanie przedmiotów, prowadzenie za rękę w kierunku pożądanego
obiektu). Niektórzy wydają tylko nieartykułowane dźwięki, a inni potrafią wypowiadać pojedyncze głoski lub sylaby. Zdarzają się również takie
osoby, które są w stanie wymówić kilka lub kilkanaście prostych wyrazów23. U jednostek z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
występują również zaburzenia w czynnościach fizjologicznych: oddychanie, ssanie, żucie, gryzienie, połykanie oraz fonacja24.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu zdają sobie sprawę ze swojego upośledzenia, jego przyczyn i objawów. Najczęściej swój stan utożsamiają z chorobą psychiczną, czasem z innością i byciem gorszym25. Potrzebują one zatem wsparcia i pozytywnego odbioru
nie tylko ze strony najbliższego otoczenia, ale i całego społeczeństwa.
Rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną podlega tym samym
prawom co osób w pełni sprawnych, jednak z powodu uszkodzenia centralnego układu nerwowego i współwystępujących schorzeń jednostki
niepełnosprawne potrzebują bardziej różnorodnych i dłużej stosowanych
oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz sprzyjających warunków środowiskowych26.
2. Postawy społeczeństwa względem osób niepełnosprawnych intelektualnie
Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody i bariery w
funkcjonowaniu społecznym, mają często ograniczony dostęp do dóbr i
usług umożliwiających im aktywny udział w życiu społecznym, na co
wpływa m. in. brak środków finansowych, odpowiedniej infrastruktury,
występowanie barier przestrzennych, architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych, społecznych i ekonomicznych27. Można zatem
stwierdzić, że osobom tym żyje się znacznie trudniej niż jednostkom w
pełni sprawnym.

Tamże.
Tamże.
25 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 50.
26 R. J. Piotrowicz, E. Wapiennik, dz. cyt., s. 39.
27 A. Nowak, Rola prawa w systemie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych,
[w:] Z. Gajdzica (red.), Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty
edukacyjne i prawne, Kraków 2007, s. 172.
23
24
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Postawa środowiskowa i zachowanie wobec osób niepełnosprawnych
mają duże znaczenie dla pozytywnego wyniku procesu rewalidacji i
usprawniania. Stosunek względem mniejszości jest bowiem miarą tolerancji
i kultury społeczeństwa, dlatego podejście do niepełnosprawnych powinno
się oceniać jako cechę określającą poziom rozwoju społeczeństwa28. Postawy
nie są czymś stałym, dlatego w zależności od warunków zewnętrznych mogą się zmieniać. Na postrzeganie osób niepełnosprawnych wpływają normy
społeczne, idee, przekonania, polityka socjalna, poziom kultury oraz warunki ekonomiczne wyznaczające poziom życia ludzi29.
Wydaje się, że współczesny postęp nauki, rozwój idei humanitaryzmu oraz społecznej gotowości niesienia pomocy osobom słabszym i chorym powinien wpłynąć na akceptację jednostek niepełnosprawnych przez
resztę społeczeństwa. Bowiem zwiększenie wiedzy o możliwościach,
ograniczeniach i potrzebach osób upośledzonych umysłowo nie tylko
pomaga w kształtowaniu ich właściwego wizerunku, ale też ułatwia zachowanie się innych osób w kontakcie z nimi30. Okazuje się jednak, że w
dzisiejszym społeczeństwie funkcjonują nadal błędne, uproszczone założenia, przesądy i stereotypy myślowe dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przedstawiają je w negatywnym świetle. Takie
podejście powoduje dystans społeczny pomiędzy pełnosprawnymi a
upośledzonymi31. Można sądzić, że brak bezpośrednich doświadczeń w
kontaktach z niepełnosprawnymi wpływa na wykorzystywanie istniejących mitów i stereotypów myślowych o tych osobach.
Szczególnie dotkliwie niechęć społeczeństwa odczuwają jednostki z
niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ w opinii społecznej to właśnie one znajdują się najczęściej na samym dole hierarchii ważności i prestiżu społecznego32. Często nieprzychylność ta nie wynika z pogardy czy
nietolerancji, tylko z powodu braku wiedzy na temat funkcjonowania
osób upośledzonych umysłowo. Niewielu dorosłych Polaków ma szanse
bezpośredniego poznania osoby niepełnosprawnej w codziennych kon-

R. Szczepanik, dz. cyt., s. 199.
Tamże.
30 J. Wyczesany, dz. cyt., s. 150.
31 A. Korzon, Mity i stereotypy myślowe o niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 2, Kraków 2004, s. 27.
32 E. Jutrzyna, Uczestnictwo w kulturze szansą społecznego usamodzielnienia osób z
niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery życia
osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2005, s. 184.
28
29
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taktach (szkoła, zakład pracy) i w tym należy upatrywać ich bezpośrednie źródło lęku, strachu i obawy.
Większość pełnosprawnych postrzega osoby niepełnosprawne jako
słabe, pasywne i naiwne. Bardzo często kojarzeni są oni z niepowodzeniami i samotnością, wywołują raczej litość i chęć niesienia pomocy niż
zamiar traktowania ich jako partnera do rozmów czy spotkań33. Kreowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej w dużej mierze może być skutkiem nagłaśniania ich sytuacji przez media. Niestety obraz ten zdaje się
zazwyczaj utrwalać negatywne stereotypy34. Dziennikarz patrzy na temat
niepełnosprawności przez pryzmat swojej profesji, często „goniąc za sensacją” wykorzystuje słabość, bezradność i naiwność osób niepełnosprawnych35. W takich przypadkach podmioty dotknięte niepełnosprawnością
stają się ofiarami manipulacji medialnych.
Postrzeganie osób upośledzonych umysłowo uwarunkowane jest
między innymi stopniem niepełnosprawności i wiekiem. Odbieranie niepełnosprawnych w społeczeństwie wyrazić można nasuwającym się kontinuum: od wyrażania współczucia i świadczenia ostentacyjnej lub rzeczywistej
pomocy małym dzieciom, po charakteryzowanie osób dorosłych jako roszczeniowych i uciążliwych dla społeczeństwa. Nieznajomość problematyki
niepełnosprawnych sprzyja powstawaniu uproszczonych i nieprawdziwych
ocen, wpływających na powstawanie mitów społecznych36. Ponadto negatywne uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych stanowią istotną barierę
w realizacji idei integracji w praktyce społecznej37.
Wyniki badań na temat postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Społecznej pokazują, że stosunek społeczeństwa względem niepełnosprawnych cały czas się zmienia i aktualnie występuje wyższy niż kilka lat temu
poziom tolerancji i akceptacji. Większość badanych uważa, że osoby niepełnosprawne powinny uczestniczyć w życiu społecznym oraz mieć stałe zatrudnienie. Co więcej, bez względu na miejsce pracy i osiągane dochody
osoby te powinny mieć przyznaną rentę. Warto również zaznaczyć, że badani uznali, że niepełnosprawnych intelektualnie należy otoczyć szczególną
Tamże, s. 200.
Tamże.
35 D. Podgórska-Jachnik, Deprecjacja osób z niepełnosprawnością w dyskursie publicznym za pośrednictwem mediów, [w:] Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013, s. 80-81.
36 R. Szczepanik, dz. cyt., s. 202.
37 Tamże, s. 206.
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opieką, która przede wszystkim ma pochodzić ze strony rodziny, pracowników służby zdrowia oraz pomocy społecznej38.
Postawy wobec niepełnosprawnych intelektualnie i poglądy na ich
temat w dużym stopniu zależą od ogólnych właściwości, cech charakteru
i przyjętego systemu wartości pełnosprawnych członków społeczeństwa.
Czasem jednak każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie krytycznie,
wykazując dobrą wolę i chęć pomocy, bowiem poziom etyczny społeczeństwa mierzy się stopniem akceptacji tych, którzy nie mogą w pełni
stać się jego aktywnymi uczestnikami39.
3. Znaczenie sportu w życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie
Początkowo sport niepełnosprawnych służył przede wszystkim
usprawnianiu funkcjonalnemu, sprowadzając aktywność ruchową danej
jednostki do poprawy jej stanu fizycznego. Z czasem rozwinął się, obejmując także inne aspekty jej życia40. Współcześnie uznaje się, że sport
osób niepełnosprawnych może spełniać kilka istotnych zadań w życiu
jednostki:
- pomaga kompensować określone dysfunkcje organizmu, wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności;
- jest wszechstronnym oddziaływaniem na osobę, które może być
źródłem pozytywnych doświadczeń w różnych obszarach jej funkcjonowania;
- traktowany jest jako intensywne doświadczenie różnych aspektów
własnej cielesności, pomaga rozpoznać rzeczywiste możliwości uszkodzonego organizmu, wspomagając w ten sposób zarządzanie własnym ciałem;
- sprzyja inicjowaniu i rozwijaniu własnej aktywności, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy odpowiedzialności, kształtuje charakter41.
Sport osób niepełnosprawnych powinien być bezpieczny, zgodny z
indywidualnym programem rehabilitacji, a także powszechny i dostosowany do wielu rodzajów schorzeń. Sport ma na celu zapewnić osobom
niepełnosprawnym utrzymanie sprawności fizycznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poprawienie kondycji psychicznej42. Można
Zob. W. Derczyński, Postawy wobec niepełnosprawnych. Komunikat z badań,
http://cbos.pl/SPISKOM.-POL/2000/K_085_00.PDF (06.06.2019).
39 A. Korzon, dz. cyt., s. 36.
40 J. Niedbalski, Niepełnosprawny jako sportowiec, [w:] E. Zakrzewska-Manterys,
J. Niedbalski (red.), Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści,
sportowcy, animatorzy mediów, Łódź 2016, s. 25.
41 Tamże, s. 26-27.
42 Tamże, s. 27.
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stwierdzić, że sport niepełnosprawnych jest aktywnością uprawianą
przez określoną grupę osób, w której można obserwować te same tendencje, co w sporcie ludzi zdrowych43.
Według K. Heinemanna sport odgrywa w życiu niepełnosprawnych kilka bardzo ważnych funkcji44:
- społeczno-emocjonalną – reguluje i oddziałuje na napięcia, agresję
i konflikty oraz tworzy przeciwwagę dla nudy charakteryzującej codzienną rutynę życia;
- socjalizacyjną – pomaga zakorzenić w jednostce kulturowe przekonania i poglądy, a także pozwala na rozwinięcie się osobistych cech
charakteru, stwarza możliwość uspołecznienia, a dzięki temu, że uprawia
się go współpracując z innymi kształtuje cechy osobowo-partnerskie;
- społeczno-integrującą – łączy różne jednostki w grupach i warstwach społecznych w jeden kolektyw, tworząc świadomość przynależności do wspólnoty, otwierając możliwość identyfikacji, a co za tym idzie,
uświadamiając społeczne wartości i normy;
- polityczną – budzi uczucia narodowej tożsamości i pomaga powiększyć prestiż narodowy;
- społecznej mobilności – przezwycięża ograniczenia klasowe, rasowe i inne;
- biologiczną – zaspokaja potrzebę ruchu, a tym samym oddziałuje
korzystnie na zdrowie jednostki.
Warto zaznaczyć, że w przypadku osób niepełnosprawnych, w tym
intelektualnie sport oraz aktywność fizyczna bardzo często kojarzone są z
usprawnianiem zdrowotnym, rehabilitacją. Podejście to wynika z faktu,
że wysiłek fizyczny odgrywa istotną rolę w przyspieszeniu i sterowaniu
procesami regeneracji, kompensacji i adaptacji. Sprzyja polepszeniu ogólnej wydolności fizycznej, wzmocnieniu siły mięśniowej i uelastycznieniu
aparatu mięśniowo-więzadłowego, poprawieniu wskaźników fizjologicznych, a przede wszystkim zapobiega skutkom bezczynności i utrzymuje wcześniej zdobytą wydolność fizyczną. Sport wpływa na poprawę
pracy mózgu, a w konsekwencji doskonalenie procesów poznawczych i
emocjonalnych oraz poprawę zdolności motorycznych: szybkość, gibkość, siłę45.

Tamże.
K. Heinemann, Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa 1989, s. 243-253.
45 M. Dalecka, Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, „Rocznik
Lubuski”, t. 40, cz. 2, 2014, s. 232.
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Patrząc przez pryzmat społeczny uprawianie sportu przez osoby z
niepełnosprawnością umożliwia im zapoznanie się z nowymi przedmiotami, zjawiskami, przyrządami i sytuacjami, a także nawiązanie nowych
kontaktów interpersonalnych, co poszerza horyzonty poznawcze. Ponadto, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych pozwala osobom z trudnościami w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej kształtować właściwą
samoocenę i wpływa na lepsze poznanie otoczenia społecznego, a co za
tym idzie, postępy w socjalizacji46.
Sport jest także doskonałą formą odreagowania negatywnych emocji oraz źródłem rozrywki. Z aktywności fizycznej osoby niepełnosprawne mogą czerpać radość i zadowolenie, a przy tym odczuwać spełnienie i
akceptację społeczną. Sport staje się też bardzo często głównym, bądź
jedynym i zarazem najważniejszym zajęciem jednostki. Wtedy to, zyskuje
on rangę najwyższą, stając się centrum życia danej osoby. Aktywność
fizyczna przeradzająca się w działalność profesjonalną otwiera przed
osobą niepełnosprawną zupełnie nowe perspektywy jakimi są: wyjazdy,
uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach, a także dla najlepszych
sportowców stypendia i nagrody pieniężne umożliwiające jeszcze większe zaangażowanie w uprawianie sportu47.
Innym, ale także bardzo ważnym aspektem uprawniania sportu jest
walka ze stereotypem, a zarazem możliwością udowadniania innym, że
jest się człowiekiem pełnowartościowym, pomimo posiadanej niepełnosprawności. W tym ujęciu sport umożliwia prezentowanie osoby niepełnosprawnej jako silnej, odważnej, samodzielnej i w ten sposób przyczynia
się do zaprzeczenia rozpowszechnionemu i stereotypowemu postrzeganiu ludzi z różnego rodzaju dysfunkcjami jako słabe i wymagające nieustannej opieki48.
4. Działalność Olimpiad Specjalnych
Początki ruchu sportowego pod nazwą Olimpiad Specjalnych sięgają roku 1963, kiedy to Eunice Kennedy Shriver po raz pierwszy zorganizowała półkolonie dla 37 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi formami rekreacyjnej
aktywności fizycznej, tj. pływaniem, siatkówką, piłką nożną, jazdą konną,

Tamże.
J. Niedbalski, dz. cyt., s. 33.
48 Tamże, s. 34.
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podskokami na trampolinie49. Wydarzenie to dało impuls do podejmowania wielu podobnych akcji w kolejnych latach. Informacja o działalności ruchu Olimpiad Specjalnych dotarła do Polski w 1983 roku wraz z
zaproszeniem dla przedstawicieli naszego kraju do udziału w VI Międzynarodowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w charakterze gości
niezrzeszonych. Wyjazd zaowocował uzyskaniem informacji i materiałów, które pomogły w utworzeniu struktur organizacyjnych ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce50.
W ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce trenuje obecnie ponad 17,5
tysiąca zawodników, zrzeszonych w 507 klubach, w 18 Oddziałach Regionalnych. Do wyboru mają 24 dyscypliny sportowe, letnie i zimowe.
Rocznie, oprócz regularnego cyklu treningowego, organizowanych jest
ponad 260 imprez sportowych i zawodów. W organizacji uczestniczy
również 1445 trenerów, 659 członków rodzin i 7372 wolontariuszy51. Jak
zaznacza sama instytucja: „Olimpiady Specjalne zostały stworzone w
przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy
odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści
z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości”52.
Podstawę działania ruchu Olimpiad Specjalnych stanowi przekonanie, że:
- uprawianie sportu jest taką formą aktywności, w której niemal
każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną, przy odpowiedniej
instrukcji i środkach motywujących, może odnosić sukcesy;
- aktywność fizyczna pozwala osobom z niepełnosprawnością
umysłową wszechstronnie się rozwijać, zarówno fizycznie, psychicznie,
społecznie, jak i duchowo;
- osiągnięcia sportowe osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich
zachowanie w różnych sytuacjach sportowych mogą wpływać na wzrost
akceptacji społecznej dla tych jednostek.
W Olimpiadach Specjalnych kultywowane są wartości, standardy,
tradycje, ceremoniały wzięte z antycznego i nowożytnego ruchu olimpijskiego dla podkreślenia wartości moralnych i duchowych drzemiących w
W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] S. Kowalik, Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością, Gdańsk
2009, s. 438.
50 Tamże.
51 Zob. Informacja zawarta na stronie Olimpiad Specjalnych Polska,
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/info-rmacje-podstawowe, (05.06.2019).
52 Tamże.
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osobach z niepełnosprawnością intelektualną, w celu wzmocnienia ich
godności oraz szacunku do siebie samych53. W ruchu Olimpiad Specjalnych najważniejszy jest każdy zawodnik i jego indywidualne postępy
oraz sposób funkcjonowania w rolach społecznych, bez względu na możliwości. Nie jest ważne, kto ani o ile jest szybszy, silniejszy, sprawniejszy
od innych. W zawodach nie wyłania się mistrza imprezy. Liczy się fakt,
że sportowiec współpracuje z drużyną podczas gier zespołowych, wytrwale dąży do celu, walczy ze zmęczeniem, mobilizuje się do maksymalnego wysiłku oraz godnie zachowuje się podczas pełnych dostojeństwa ceremonii igrzysk sportowych54.
Organizacja Olimpiad Specjalnych dąży do stworzenia każdemu
zawodnikowi równych szans na odniesienie sukcesu podczas zawodów.
Jest to możliwe przy zastosowaniu zasady wyrównywania szans, która
polega na oryginalnym sposobie dobierania zawodników do grup startowych. Do jednej serii kwalifikowani są zawodnicy podobni do siebie
pod względem trzech kryteriów: płci, wieku i aktualnego poziomu osiągnięć w danej konkurencji sportowej55. Dekoracja zawodników odbywa
się dla każdej grupy bezpośrednio po ukończeniu przez nią konkurencji.
Na podium, które składa się z ośmiu miejsc, stają wszyscy zawodnicy, by
wspólnie uczestniczyć w ceremonii. Warto podkreślić, że w Olimpiadach
Specjalnych nie rejestruje się i nie nagradza rekordów świata, Europy,
kraju. Nie prowadzi się także klasyfikacji medalowej uczestniczących w
imprezie delegacji programów akredytowanych. Najważniejszy jest
udział w zawodach, który sam w sobie jest osiągnięciem56.
Do najważniejszych dyscyplin, w których uczestniczą zawodnicy
należą: badminton, bieg na rakietach śnieżnych, bocce, bowling, gimnastyka sportowa, golf, hokej halowy, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo
alpejskie, narciarstwo biegowe, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie,
pływanie na otwartym akwenie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, wrotkarstwo, żeglarstwo57. We wszystkich wymienionych dyscyplinach dąży
się, aby zawodnicy startowali samodzielnie, bez dodatkowych elementów wspierających ich udział. Jednakże w niektórych konkurencjach
W. Dłużewska-Martyniec, dz. cyt., s. 442.
Tamże.
55 Tamże.
56 Tamże, s. 445.
57 Zob. Informacja zawarta na stronie Olimpiad Specjalnych Polska,
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/info-rmacje-podstawowe, (05.06.2019).
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można korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego (kule, wózek), z pomocy
trenera albo ze sprzętu sportowego58. Zawodnicy każdej z wymienionych
dyscyplin skupiają się na tych samych elementach: systematycznych treningach, rywalizacji zgodnie z zasadą fair play, waleczności i wytrwałości oraz dzieleniu się radością i przyjaźnią ze swoimi rodzinami i innymi
zawodnikami Olimpiad Specjalnych.
Zakończenie
Spojrzenie na osobę niepełnosprawną intelektualnie zmienia się
wraz z rozwojem jej aktywności i samodzielności. Osoby niepełnosprawne coraz częściej udowadniają, że mogą czynnie uczestniczyć w życiu
społecznym, realizować swoje pasje, osiągać sukcesy, a co za tym idzie
czerpać z tego radość i stawać się szczęśliwymi ludźmi. Jednym z elementów aktywizujących osoby niepełnosprawne intelektualne jest omówiony w niniejszym artykule sport i aktywność fizyczna.
Uprawianie sportu niesie ze sobą wiele korzyści, jak również stwarza wiele barier i trudności, z którymi musi zmierzyć się człowiek bez
względu na formę podejmowanej aktywności (rekreacyjną czy profesjonalną). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, podejmując aktywność fizyczną, napotyka na dodatkowe bariery, jakimi są np. ograniczenia
w sferze motorycznej i intelektualnej, a także dystans społeczny. Jednakże przy wsparciu ze strony społeczeństwa oraz dostosowaniu odpowiednich form i metod podejmowanych aktywności fizycznych – ruch może
dostarczyć osobom niepełnosprawnym intelektualnie wielu pozytywnych doświadczeń oraz nowych umiejętności59. Nie ma gotowej recepty
na szczęście człowieka zarówno pełnosprawnego, jaki i niepełnosprawnego, ale ambicja i upór w dążeniu do celu mogą pomóc odkryć swój talent, cel życiowy i sprawić, że ludzka egzystencja będzie miała sens.
Streszczenie:
Osoby niepełnosprawne intelektualnie stanowią grupę, w której obserwuje się bardzo różne postacie niepełnosprawności, wyznaczające
specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne osób nimi dotkniętych. W
arsenale środków kompleksowej rehabilitacji podmiotów z obniżoną
sprawnością intelektualną aktywność ruchowa i sport zajmują centralne
miejsce. Dla wielu zawodników niepełnosprawnych sport i udział w zaW. Dłużewska-Martyniec, dz. cyt., s. 449-450.
A. Nowak, Rola aktywności ruchowej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Zbliżenia Cywilizacyjne”, t. XII, nr 3, 2016, s. 48.
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wodach sportowych staje się pasją, misją, celem życiowym. Organizacją
umożliwiającą realizowanie i zaspokajanie swoich potrzeb w sferze aktywności fizycznej jest ruch Olimpiad Specjalnych. Głównym jego celem
jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie sposobności
do trenowania, udziału we współzawodnictwie sportowym, osiągania
sukcesów, a także do stawania się lepszym i szczęśliwszym człowiekiem.
W rywalizacji nie ma znaczenia wynik, liczy się zaangażowanie, wysiłek
oraz współpraca z innymi. Sportowcy biorący udział w zawodach są
zwycięzcami ze względu na sam fakt uczestnictwa w rozgrywkach, a nie
ze względu na końcowy rezultat.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, sportowiec,
Olimpiady Specjalne
Summary:
People with intellectual disabilities as athletes
People with intellectual disabilities constitute a group in which very
different forms of disability are observed, which determine special educational and rehabilitation needs of people affected by them. In the arsenal
of measures of comprehensive rehabilitation of subjects with reduced
intellectual efficiency, physical activity and sport occupy a central place.
For many disabled athletes, sport and participation in sports competitions
becomes a passion, a mission, and a life goal. The organization of the Special Olympics is an organization enabling the realization and satisfaction
of its needs in the sphere of physical activity. Its main goal is to provide
people with intellectual disabilities the opportunity to train, participate in
sport competition, achieve success, and to become a better and happier
person. In competition, the result is irrelevant, what counts is commitment, effort and cooperation with others. Athletes participating in the
competition are winners due to the fact of participation in the competition, not because of the final result.
Keywords: intellectual disability, athlete, Special Olympics
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Psychologia sportu jako źródło metod wykorzystywanych w rozwoju
osobistym i coachingu.
Wstęp
Za sukces sportowca – zawodnika odpowiada niewątpliwie znakomite przygotowanie fizyczne, jego znajomość techniki wykonywania
danej czynności (np. rzutu młotem, czy skoku narciarskiego), kondycja
fizyczna i doskonałe zdrowie. Jednak przygotowanie fizyczne to nie jest
jedyny element, który składa się na końcowy efekt w postaci porażki czy
wygranej. Oprócz bowiem czynników fizycznych i funkcjonowania biologicznego organizmu w grę wchodzą również istotne czynniki psychologiczne, czyli to, jak konkretny zawodnik daje sobie radę w sytuacji
wielkiego stresu, rywalizacji, tremy przed występem, czy daje radę się
zmotywować i czy daje sobie radę zarówno w sytuacji, w której osiąga
sukces jak i w sytuacji porażki czy niepowodzenia. Czynniki psychologiczne wydają się obecnie naukowcom równie istotne, jak czynniki fizyczne i fizjologiczne, a trening mentalny wydaje się być tak samo ważny
jak trening sportowy. Ponadto badacze uważają, że to właśnie trening
mentalny jest czynnikiem, który daje zawodnikowi przewagę nad rywalami1. Przygotowanie psychologiczne zawodnika obejmuje: prawidłowy
dobór celów i czasu ich realizacji, narzędzia zdobywania przewagi, budowanie odporności psychicznej oraz radzenie sobie za stresem, poprawę
komunikacji między zawodnikami oraz zawodnikami i trenerem oraz
nauka bycia w „tu i teraz”, aby bez zbędnych obciążeń zawodnik mógł
wykorzystać swój potencjał2. Analogiczne zależności można zaobserwować w działaniu pracowników korporacyjnych, gdzie wymaga się działania w silnym stresie, rywalizacji oraz zdobywania przewagi i odnoszenia sukcesów. Podobna jest nawet nomenklatura językowa, stosuje się
slogany takie jak „zostań zwycięzcą”, „wygraj”, „bądź najlepszy”, „bieg
po sukces” itd.
Celem artykułu jest przedstawienie metod i technik zaczerpniętych z
psychologii sportu i zaadaptowanych do coachingu i rozwoju osobistego.

1

https://www.primopsyche.pl/pl/czym-jest-psychologia-sportu-i-jak-moze-pomoc/,
dostęp na dzień 5.06.2019
2
Ibidem
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1. Geneza coachingu
Coaching jest metodą wspierania rozwoju i zmiany. Według definicji podannej przez Izbę Coachingu – jest to „metoda wspierania rozwoju,
realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. Coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych
narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych
dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniun i efektywnym wykorzystywaniu swojego potencjału, w celu podnoszenia jakości życia”3. Jego początki są trudne do precyzyjnego zlokalizowania, gdyż przez wiele lat rozwijał się na pograniczu wielu dysyplin, a
jego interdyscyplinarny charakter oznacza, oprócz pewnej uniwersalności
w zastosowaniu, również wielość koncepcji i prób zdefiniowania tego,
czym jest współczesny coaching4.
Próbując uchwycić historyczny rys genezy coachingu badacze zazwyczaj są zgodni co do następujących ścieżek poszukiwań:
1. Jedna z koncepcji głosi, że termin wywodzi się od węgierskiego
słowa kocs, wymawianego jako „koczi”, a oznaczającego koło. Z czasem
słowo zaczęło oznaczać świadczenie usługi przewiezienia osoby z
jednego miejsca w drugie5. Koncepcja ta jest kompatybilna z używaną w
odniesieniu do współczesnego coachingu metaforą podróży. Osoba
poddawana coachingowi, pragnąca zmiany, jest podróżnikiem który chce
się dostać z jednego miejsca swej psychiki czy możliwości w drugie.
Natomiast coach jest podobny do przewoźnika, jest odpowiedzialny za
dostarczenie narzędzi do tej „podróży” oraz ma zadbać o to, aby klient
bezpiecznie przedostał się z jednego „miejsca” w „drugie”, czyli osiągnął
swój cel. Oznacza więc proces przemieszczania się we własnej
przestrzeni, nie dosłownej, a psychologicznej i mentalnej, a metafora
podróży wydaje się doskonale ten proces ilustrować6.
2. D. Clutterbuck przedstawia inną ścieżkę powstania słowa
„coach” we współczesnym znaczeniu – wskazuje on na podobieństwo do
słowa „coax”, oznaczającego namawianie, nakłanianie do czegoś, co
miałoby ilustrować perswazyjny charakter niektórych narzędzi rozmowy

3

P. Pietrzak, B. Berendt, Raport Izby Coachingu – Geneza coachingu, Warszawa,
2019, s. 2
4
Ibidem
5
J. O'Connor, A. Lages, How coaching works: the essential gudide to the history and
praktice of effective coaching. 2009
6
B. Wujec, Geneza i definicje coachingu, Coaching Review, 1/2012 (4)
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coachingowej, np. dialogu motywującego7.
3. W XIX wieku, około 1830 roku słowo coach pojawiło się w
znaczeniu „tutor”, „mentor” i oznaczało osobę, która na uczelni wyższej
była przewodnikiem, pomagającym studentom przebrnąć przez trudy
egzaminów. Również w wieku XIX zaczęto określać w taki sposób
trenera sportowego, który dbał o to, aby przeprowadzić sportowca drogą
treningów i radzenia sobie z rywalizacją do celu, jakim było osiągnięcie
sukcesu8.
Zastosowanie matafory podróży zaowocowało utworzeniem kolejnej metafory, przyrównującej proces coachingowy do „podróży bohatera”, bardzo w chwili obecnej często stosowanej i o dużej sile nośnej. Porównanie to zwróciło uwagę badaczy na aspekt rozwojowy coachingu,
jakim jest sam proces. Korzystając z wymienionej wcześniej metafory
podróży bohatera: bohater pragnie osiągnąć swoj cel, aby jednak zrealizować zadanie musi przebyć drogę, w czasie której rozwija się , zmienia,
kształtuje swój charakter, przezwycięża własne słabości, buduje grupę
wsparcia, osiąga spokój ducha i nabywa nowe kompetencje, przebudowując swoju poczucie własnej wartości. Okazuje się, że samo przebycie
drogi jest więc niemal tak samo wartościowe jak i zdobycie celu, wykonanie zadania. A już na pewno wykonanie zadania nie byłoby możliwe
bez tej wewnętrznej przemiany bohatera i bez wszystkich przygotowań,
decyzji i wyborów które bohater podejmuje w swojej drodze9.
2. Wielcy sportowcy twórcami coachingu
Analizując genezę coachingu nie sposób pominąć faktu, że wielu
badaczy, którzy wywarli na powstanie tej metody oraz na to, jak ona wygląda współcześnie, wielki a można powiedzieć fundamentalny wpływ,
byli związani ze sportem. Okazało się również, że prekursorzy przeniesienia coachingu i metod trenerskich do zarządzania byli związani ze
sportem, tworzyli tezy, pisali podręczniki oraz rozpowszechniali metody
coachingowe, przysługując się rozwojowi tej dziedziny oraz zauważając
prawidłowości.
Tenisista Timothy Gallway w swojej książce „Inner game of tenis”
(1974) zauważył słusznie, i po raz pierwszy wypowiedział to w przestrzeni publicznej, że osobista skuteczność jednostki nie zależy jedynie od
jej potencjału, ale również od tego, jak radzi sobie ona z przeszkodami. A
7

Ibidem
R. Weekley, Etymological Dictionary of Modern English, New York 1967
9
J. Campbel, Bohater o tysiącu twarzy, Kraków 1997
8
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najbardziej zagrażające sukcesowi przeszkody to są te wewnętrzne, mentalne, psychologiczne. Gallway porównuje zmagania wewnętrzne na
drodze do celu z walką na korcie: „każda gra składa się z dwóch części, gry
zewnętrznej i gry wewnętrznej; gra zewnętrzna jest walką z zewnętrznym przeciwnikiem, gra wewnętrzna to walka z Twoimi wewnętrznymi wątpliwościami i
lękami (Gallwey, 1974: 7)”10. Ta koncepcja zyskała popularność jako fundamentalne założenie coachingowe, że nie da się osiągnąć maksimum
swojego potencjału bez pokonywania wewnętrznych ograniczeń. Założenie to precyzuje rolę coacha jako tego, kto ma zwrócić uwagę klienta na
bariery wewnętrzne, nie pozwalając przypisywać odpowiedzialności za
odniesienie sukcesu tym zewnętrznym11. Metafora gry wewnętrznej
funkcjonuje w coachingu do dzisiaj i świetnie się miewa, przynosząc
klientom wiele korzyści.
Kolejną ważną postacią okazał się John Whitmore, kierowca rajdowy, który w 1992 roku opublikował książkę pt. „Coaching for Performance”. Zauważył on podbieństwo sportu i biznesu, oraz podkreślił, że sportowe podejście do zarządzania pozwoli osiągnąć wymierne korzyści w
postaci poprawy wyników. Jak twierdzi Whitmore, coaching „otwiera
potencjał osoby w celu zmaksymalizowania jej własnych wyników, pomaga jej
raczej uczyć się, niż być nauczaną (J. Whitmore, 1992: 8)”12.
Myles Downey, tenisista, korzystajac ze swoich doświadczeń związanych z psychologia sportu, został autorem pierwszego podręcznika
coachingowego oraz popularyzatorem tej metody pracy. Uważa on, że
„coaching to sztuka facylitacji wyników, uczenia i rozwijania innych (Downey,
1999: 7)”13. Wskazuje na relację i na wzajemną interakcję coacha i jego
klienta, podkreślając że coaching jest sztuką. „Coaching jest sztuką – w tym
sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje się liczyć technika. Trener
w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać
do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo
(Downey, 1999: 17)”14. Należy w tym miejscu przypomnieć, że współcześnie coaching postrzegany jest jako partnerską interakcję coacha i klienta
w drodze do jednego celu. Metafora Downeya wydaje się zatem niezwykle trafna i aktualna.

10
11
12
13
14
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3. Metody pracy nad umysłem i psychiką stosowane w psychologii sportu
Aby przeanalizować, jakie metody przeniknęły do coachingu z psychologii sportu, należy się przyjrzeć, jakimi metodami psychologia sportu
się posługuje.
Podstawowe założenie, które pomaga wykorzystać psychologiczną
wiedzę w sportowych zmaganiach, to zależność sukcesu od sił psychicznych jednostki. Proces prowadzenia zawodnika wygląda następująco:
trzeba nauczyć się wyznaczać odpowiednio cele, wypracować odporność
psychiczną oraz nauczyć się kontrolować poziom swojej motywacji. Podobnie wygląda proces coachingowy. Pracę rozpoczyna się od odpowiedniego ustalenia celów. Aby odpowiednio ustalić cele zarówno krótko– jak i długoterminowe. Rady dotyczące wyznaczania i realizacji celów,
które można wyczytać w podręczniku psychologii sportu brzmią:
− „Zaczynaj z myślą o ostatecznym wyniku. Zastanów się, co chcesz
osiągnąć i zaplanuj odpowiednie działania od końca.
− Wyznaczaj sobie terminy i ramy czasowe realizacji celów, aby
utrzymać motywację na wysokim poziomie.
− Po wyznaczeniu celów skup się na procesach (na tym, w jaki
sposób zamierzasz osiągnąć cele).
− Dbaj o to, by cele były wymierne. Na przykład zamiast mówić, że
chcesz „być szybszy”, powiedz, że zamierzasz poprawić swój czas w
biegu na 100 metrów o 0,5 sekundy.
− Wyznaczaj cele krótko- i długookresowe. Realizacja tych
pierwszych powinna Cię doprowadzić do osiągnięcia drugich.
− Opowiadaj ludziom o swoich celach. Im więcej osób będzie o nich
wiedziało, tym większe będziesz miał wsparcie i tym większe będziesz
odczuwał zobowiązanie do ich osiągnięcia”15.
Podobne narzędzia i techniki mają zastosowanie w pracy z klientem na sesji coachingowej. Pisanie zobowiązania lub pisanie oświadczenia, rozsyłanie znajomym kartek z opisem tego, co klient zamierza osiągnąć (np. schudnąć, albo nauczyć się angielskiego) to typowa technika
oddziaływania na motywację, zakładająca, że im większa „publiczność”,
tym ciężej będzie się klientowi wycofać ze zobowiązania.
Wyznaczanie celów krótko i długo terminowych, jak i dbanie o to,
aby były wymierne to elementy techniki coachingowej i stosowanej w
zarządzaniu SMART (czyli cel musi być skonkretyzowany - specific, mie-
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L. H. Smith, T. M. Kays, Psychologia sportu, Gliwice 2014, s. 29
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rzalny – measurable, osiągalny – achievable, istotny – relevant oraz osadzony
w czasie – time-bound).
Również budowanie w umyśle wizji i obrazów ostatecznego rezulatu to technika z powodzeniem zaadaptowana do oddziaływań coachingowych. Wyobrażanie sobie zarówno samego celu jak i drogi do niego
stanowi istotny element pracy z celem u klienta choachingowego. Coaching, podobnie jak sport, kładzie nacisk na proces, czyli na to, aby dokładnie zaplanować drogę, mieć awaryjny plan działanie w razie problemów, wyznaczać terminy, szacować „plan minimu” do codziennego wykonywania. Wszystkie te działania pozwalają zbliżać się do celu mając
pod kontrolą wewnętrzne przeszkody człowieka. Według psychologii
sportu, „tworzenie wyobrażeń pomaga zwiększać pewność siebie, radzić sobie z
presją, dochodzić do siebie po błędach i porażkach oraz przygotowywać się do
treningów i rywalizacji”16.
Kolejnym ważnym narzędziem mającym zwiększyć efektywnośc
zawodnika i stanowić o jego przewadze nad rywalami to stosowanie odpowiedniego dialogu wewnętrznego. Psychologia sportu daje wskazówki, jak wykorzystać dialog wewnętrzny do wzmacniania swojej motywacji i zwiększania swojej wiary w zwycięstwo i własną pewność siebie zawodnika. Dialog wewnętrzny ma wielki wpływ na emocje i nastrój człowieka, a zwłaszcza te kwestie, które są wypowiadane notorycznie, automatycznie. Wystarczająco długo powtarzane stwierdzenie może budować tożsamość osoby wypowiadającej (czyli poczucie „kim jestem?” osobą, która może osiągnąć sukces, czy „średniakiem”, który nigdy nie wyjdzie ponad pewien poziom). Dobrze jest zatem, aby zadbać o przekaz
niosący pozytywne informacje o sobie samym. W sytuacji rywalizacji
sportowej nie da się nieustannie przeżywać sukcesów, sukcesy mniejsze
lub większe nieustannie przeplatają się z porażkami, mniejszymi lub
większymi. Aby zachować efektywność, zawodnik powinien mieć umiejętność zachowywania dobrego mniemania o sobie i poczucia własnej
wartości i sprawczości niezależnie od aktualnie osiągniętego wyniku.
Ponadto emocje kryjące się za komunikatami mają swoje odzwierciedlenie w fizjologii, i tak np. napięcie psychiczne skutkuje napięciem mięśniowym lub płytszym i skróconym oddechem albo przyśpieszonym biciem serca. Takie reakcje fizjologiczne nie sprzyjają wzmożonemu wysiłkowi fizycznemu. Wydaje się więc ważne, aby zawodnik nie generował
dodatkowych i niepotrzebnych emocji mogących negatywnie wpłynąć na
jego wyniki sportowe oraz nauczył się panować nad swoim wewnętrz16
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nym dialogiem. Schemat wykorzystywany w psychologii sportu do pracy
z przekonaniami to dokładnie ten sam schemat pracy, jak i w innych
dziedzinach coachingowych i psychologicznych.
• „Zdarzenie inicjujące: sytuacja (na przykład nieudany strzał na bramkę
w sytuacji, w której korzystniej byłoby podać piłkę koledze).
• Przekonanie: to, co myślisz w tej sytuacji (na przykład: „Nie powinienem
był strzelać”).
• Konsekwencje: Twoje emocje (na przykład smutek, zmartwienie,
złość)17.”
Ten schemat pracy znany jest w coachingu jako „ABC emocji” i służy do obniżania negatywnej emocjonalności u klientów. Do technik służących zamianie myśli o negatywnym ładunku emocjonalnym na takie, o
pozytywnym, służą również:
- kontrowanie – czyli próba zbicia negatywnego toru rozumowania
za pomoca racjonalnych argumentów,
- przeformułowywanie – czyli ukazywanie sytuacji w nieco innym
świetle,
- afirmowanie – czyli wyszukiwanie i powtarzanie sobie swoich zalet
- ponadto w psychologii sportu, dokładnie tak jak i w innych
metodach pracy z klientem, zwraca się uwagę na zniekształcenia
poznawcze stosowane w dialogu wewnętrznym oraz na pozytywne
nastawienie do świata i samego siebie.
Do technik zalecanych sportowcom, aby poradzić sobie z nawykiem
nadmiernego krytykowania własnych błędów oraz negatywnymi komunikatami wewnętrznymi należy także dziennik, czyli prowadzenie pewnego
rodzaju „pamiętnika” emocji, oraz wytwarzanie sobie tzw. słów naprowadzających, które mają pomóc w szybkim powrocie do koncentracji lub do
zmniejszenia napięcia18. Podobnie pracuje się z osobami, które mają do osiągnięcia trudny dla siebie cel, np. schudnięcie dużej ilości kilogramów lub
rzucenie palenia. Mają zastoswanie w sytuacjach awaryjnych, np. gdy emocjonalna automatyczna reakcja na stres „pcha” do poradzenia sobie z nim w
mało konstruktywny sposób, np. za pomocą kompulsywnego objadania się.
W takim wypadku zastosowanie słów-kotwic niesie szansę na to, że automatyczna reakcja zostanie przerwana, a co za tym idzie – przywrócona zostanie
kontrola nad problematycznym zachowaniem, a decyzja zostanie podjęta z
poziomu świadomości, nie emocji19.
17

Ibidem, s. 111
Ibidem
19
Opracowanie własne
18

79

Podsumowanie
Zasady i techniki wykorzystywane w psychologii sportu w celu
podwyższenia efektywności treningów oraz zwiększenia odporności
psychicznej zawodnika są obecnie znane i rozpowszechnione jako narzędzia pracy ze zmianą oraz w coachingu i rozwoju osobistym. Zawody
sportowe, trenowanie ciała, ducha i psychiki to wielka szkoła charakteru i
samodyscypliny. Nie wzbudza zatem zdumienia, że to właśnie od sportowców należy uczyć się tego, w jaki sposób osiągać swoje cele i nie zniechęcać się w drodze do tego celu. Techniki stosowane w treningach mentalnych zostały zaadaptowane na grunt inny niż sportowy, np. do zarządzania lub do life-coachingu i ogólnie pojętego rozwoju osobistego,
sprawdzają się doskonale przy pracy z celami oraz pozwalają uszeregować i zaplanować w sensowną i efektywną całość pracę z niemal każdym
celem innym niż sportowy. Reguły rządzące psychiką i ludzką motywacją pozostają bowiem niezmienne. Stosowane techniki mają ułatwić pracę
nad sobą i pokonywanie swoich słabości. Jednak i tak praca i zastosowanie tych, czasem bardzo pracochłonnych technik, należy do osoby pragnącej zwycięstwa lub zmiany.
Streszczenie:
Metoda pracy nad sobą i wspierania rozwoju i zmiany, określana
współcześnie jako ccoaching, ma interesujący rys historyczny, a wiele jej
metod oraz fundamentalne założenia wywodzą się z psychologii sportu i
przez wybitnych sportowców zostały rozpropagowane oraz przeniesione
na grunt biznesu i zarządzania. Warto wymienić tenisistów, Mylesa
Downeya, Timothy Gallweya czy kierowcę rajdowego Johna Whitmore'a.
Ponieważ zauważono potrzebę trenowania zawodników nie tylko fizycznego, ale i mentalnego, oraz budowania siły psychicznej na równi z
fizyczną, zastosowano różnorodne metody pracy min. ze stresem czy
automotywacją. Wiele metod trenowania mentalnego zawodników funkcjonuje współcześnie jako metody pracy coachingowej, zarówno w coachingu biznesowym, jak i w lifecoachingu. Zapożyczona została również
do coachingu typowo sportowa nomenklatura, jak np. „zostań zwycięzcą”, „pokonaj przeciwnika” itd. Celem artykułu jest przedstawienie
związku psychologii sportu ze współcześnie funkcjonującym coachingiem jako metodą rozwoju.
Słowa klucze: psychologia sportu, coaching, metody wspierania
rozwoju
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Summary:
The method of working on oneself and supporting development
and change, currently referred to as ccaching, has an interesting historical
outline, and many of its methods and fundamental assumptions stem
from sport psychology and have been disseminated and transferred to
the business and management of outstanding sportsmen. It's worth mentioning tennis players, Myles Downey, Timothy Gallwey and rally driver
John Whitmore. Because there was a need to train athletes, not only physically, but also mentally, and build psychic strength on a physical level,
various methods of work were used, including with stress or selfmotivation. Many methods of mental training of players function today
as methods of coaching work, both in business coaching and in lifecoaching. A typical sports nomenclature has also been borrowed for coaching, such as "become a winner", "defeat an opponent", etc. The aim of
the article is to present a relationship between sports psychology and contemporary coaching as a method of development.
Key words: sport psychology, coaching, methods of supporting
developmen
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Beata Kuźniarowska

Rola aktywności fizycznej w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych
1. Choroby cywilizacyjne – podstawowe informacje
Coraz większe uprzemysłowienie oddziałuje w znacznym stopniu
nażycie każdego człowieka. Dynamiczny i nieprzerwany postęp cywilizacyjny powoduje coraz korzystniejsze warunki życia i rozwoju jednostki. Jest to spowodowane m.in. postępem zarówno nauki, technologii, rolnictwa, przemysłu i pozostałych dyscyplin ludzkiej działalności. Przez co
zmianie uległy dotychczasowe warunki pracy, mieszkania, odżywiania,
komunikacji i wielu innych dziedzin życia1. Chociaż wydawać by się mogło, iż zmiany te są pozytywnei ułatwiają człowiekowi codzienne funkcjonowanie, to jednak przyczyniły się do coraz częściej występującego
siedzącego trybu pracy, do szybkiego stylu życia a zatem szybkiego niezdrowego jedzenia, zmniejszenia aktywności fizycznej i nieustanną pogoń za lepszym jutrem, co w konsekwencji powoduje powstawanie stresu
który może przerodzić się w depresję.
Rozwój nauk takich jak biologia, fizyka, informatyka czy chemia
wpływa na powstawanie coraz nowszych wynalazków które powodują
rozwój cywilizacyjny. Z jednej strony ma to dodatni wpływ na życia społeczne, ponieważ ułatwia człowiekowi codzienne funkcjonowania z drugiej zaś powoduje powstawanie nowych zagrożeń, które dotychczas albo
nie były znane albo występowały w niewielkim stopniu2. Ponadto coraz
bardziej postępująca globalizacja i uprzemysłowienie powoduje, iż w
krajach słabo rozwiniętych zaczynają pojawiać się choroby cywilizacyjne,
które do tej pory tam nie występowały lub były rzadkością, co jest spowodowane przenoszeniem stylu życia z dużych ośrodków na peryferia.
Najwięcej niebezpieczeństw związanych z postępem cywilizacyjnym można zaobserwować jednak w dalszym ciągu w krajach wysoko
uprzemysłowionych. Chociaż mieszkańcy takich państw żyją dłużej i
wygodniej to jednak są oni w największym stopniu narażeni na negatywny wpływ tego postępu, który przyczynia się do powstania chorób

1

L. Sękowska, Styl życia a choroby cywilizacyjne, „Idō - Ruch dla Kultury” 4/2004,
s. 233.
2
J. Bulska, Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. Pedagogiczne konteksty
badawcze. Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 183.
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cywilizacyjnych3. Jest to spowodowane stylem życia nowoczesnego
człowieka w którym dominuje siedzący tryb pracy, duża ilość stresu, nieodpowiednia dieta oraz zażywanie różnych używek. Przyczynia się to do
zwiększonego ryzyka dostania zawału serca, wylewu śródczaszkowego
jak i może być to powodem powstania choroby nowotworowej4.
Choroby wskazane powyżej nazywane są także chorobami globalnymi bądź XXI wieku. Ich główną przyczyną jest postęp i rozwój cywilizacji. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, choroby te powodują
ponad 80% wszystkich zgonów. Jest to spowodowane nieprawidłowym
żywieniem, małą aktywnością fizyczną, paleniem papierosów i nadużywaniem alkoholu. Ponadto wskazać należy na pośrednie przyczyny takie
jak coraz większe uprzemysłowienie, urbanizację, nieumiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, co wywołuje stres, zanieczyszczenie środowiska, hałas oraz promieniowanie jonizujące5.
Dlatego też choroby cywilizacyjne często analizowane sąw aspekcie
patologii w kontekście nauk biologicznych, klinicznych, psychospołecznych, socjologicznych bądź ekonomicznych6. Przyczyniają się do powstawania wielu chorób takich jak: nadwaga, cukrzyca, choroby dotyczące układu krążenia oraz nowotwory, spowodowane poprzez czynniki
takie jak współczesny styl życia, siedzący tryb pracy, mała aktywność
ruchowa, jedzenie wysoko tłuszczowe, spożywanie za dużej ilości cukru,
palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, długotrwały stres mogący wywołać sany depresyjne7.
W piśmiennictwie za choroby cywilizacyjne uważa się najczęściej: choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli: nadciśnienie tętnicze, miażdżycę
oraz zawał serca; cukrzycę; nowotwory; choroby układu oddechowego; choroby układu pokarmowego takie jak: biegunki, zaparcia, wrzody żołądka i
dwunastnicy, zgagę, hemoroidy, osteoporozę; choroby zakaźne, tj. AIDS,
gruźlicę; alergie; choroby psychiczne; uzależnienie od alkoholu, narkotyków; anoreksję, bulimię, depresję; choroby afektywne, zaburzenia osobowo-

3

L. Sękowska Styl życia… op., cit., s.233.
J. Gromadzka-Ostrowska, Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska,
[w:] J. Gromadzka-Ostrowska, i.in., Edukacja pozdrowotna, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008, s. 21-34.
5
M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
6
Z. Wyszkowska, Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów , „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43/2015), s.163.
7
Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, Ministerstwo
Zdrowia, Warszawa 2010, s.2.
4
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ści i nerwice. Pomimo tego, iż choroby te w większości znane już były społeczeństwu, to jednak nigdy w takiej skali jak obecnie8.
Procesu globalizacji nie można wstrzymać i jego skutków naprawić,
jednakże można wszystkie negatywne czynniki zminimalizować. Jest to
kluczowe pod względem zdrowotnym człowieka, gdyż można obecnie
zauważyć coraz większe zanieczyszczenie wody, powietrza, występowanie katastrof naturalnych wywołanych między innymi działaniami człowieka. Działania te są trudne do kontrolowania zwłaszcza przez pojedyncze państwa, chociaż często efekty negatywnych działań są widoczne
na całym świecie. Dlatego kluczowa w takiej sytuacji staje się współpraca
pomiędzy kilkoma państwami dzięki czemu możliwe stanie się globalne
monitorowanie i kontrolowanie pojawiających się zagrożeń wywołanych
działalnością człowieka9.
2. Rodzaje chorób cywilizacyjnych (psychiczne, społeczne, fizyczne)
W XXI wieku widoczne są zmiany w problemach zdrowotnych
współczesnych społeczeństwa. Ma na to wpływ niewątpliwie zmiana
stylu życia, nastawionego na wygodę (przez co zmniejsza się aktywność
ruchowa jednostek, gdyż wszędzie można aktualnie w szybki sposób
dojechać), na szybkość i nieustanny brak czasu (szybkie niezdrowe jedzenie w przerwie pomiędzy pracą), brak umiejętności odpoczynku (nieustanne myślenie o pracy i presja bycia lepszym) co powoduje powstanie
różnych chorób cywilizacyjnych zarówno w sferze w sferze psychicznej,
społecznej jak i fizycznej.
Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia problemy natury psychicznej dotykają 1/4 całej populacji światowej. Jak podają epidemiolodzy stanowią one różne zaburzenia psychiczne które w niedalekiej przyszłości będą stanowiły poważny problem, którego leczenie może być
cięższe niż w przypadku leczenia chorób układu krążenia oraz nowotworów. Liczba przypadków zachorowań na zaburzenia psychiczne jest z
każdym rokiem coraz większa. Dodatkowo występuje coraz większa
ilość chorób afektywnych, zwłaszcza depresji i uzależnień od substancji
psychoaktywnych i leków, a także wzrost występowania zaburzeń lękowych oraz osobowościowych10.

8

J. M. Zabielska, Sytuacja zdrowotna na świecie a proces globalizacji [w:] Zdrowie i
choroba w ujęciu socjomedycznym, K. Pujer (red.) Wyd. Exante, Wrocław 2017, s.20.
9
Ibidem.
10
W. Skrzyński, Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej, Wyd. Medium, Warszawa 2011, s. 4.
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Jest to wywołane między innymi zmianami jakie zachodzą w świecie poprzez dynamiczne przemiany, które u wielu osób powodują problemy z przystosowaniem się do niego, zrozumieniem świata i odnalezieniem się w nim a także z poczuciem własnej tożsamości. W związku z
czym liczne grono naukowców z różnych dziecin zauważa zwiększającą
się destrukcję cielesną, psychiczną oraz umysłową jednostek we współczesnym świecie. Dowodem takiego stanu rzeczy jest coraz większa liczba zaburzeń psychicznych. Przykładem może być chociażby anoreksja i
bulimia, które chociaż występują od dawna, to jednakw obecnych czasach ich skala znacznie się zwiększyła. Nieprawidłowy tok myślenia,
nieprawdziwe postrzeganie własnego wizerunku, niskie poczucie własnej wartości stanowią fundament do powstania chorób, które mają swoje
źródło wokół potrzeby dopasowania się do ideału i nieskazitelnego wyglądu jaki jest kreowany obecnie w mediach masowych. Chęć posiadanie
doskonałego wyglądu i sylwetki jest coraz częściej obsesyjnym marzeniem zwłaszcza osób młodych. Jak ukazują badania zrealizowane przez
WHO na grupie tysiąca osób w 14 krajach świata u ¼ badanych występowały zdiagnozowane zaburzenia, natomiast u 9% zauważono zaburzenia podprogowe. Problemy psychiczne są powszechne, jednakże dotykają one strefy osobistej przez co bardzo trudno je diagnozować i leczyć11. Według badań przeprowadzonych przez światowych naukowców, średnio, co czwarta osoba w pewnym momencie swojego życia będzie cierpiała na zaburzenia psychiczne lub neurologiczne12.
Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie dbanie o zdrowie poprzez prawidłowy styl życia, dbanie o środowisko naturalne, odpowiednie czynniki genetyczne oraz właściwą opiekę zdrowotną. Wystarczy aby
jeden z tych czynników był nieprawidłowy, wówczas stan zdrowia jednostki pogarsza się i może zagrażać jego zdrowiu13.
Ponadto osoby świadome swoich problemów ze zdrowiem psychicznym często mają dużo problemów z tym, aby się leczyć poprzez
występowanie stygmatyzacji, dyskryminacji oraz brak szacunku wobec
swojej osoby. Dynamiczne tępo życia wraz z występowaniem codziennej
rutyny i trudnościami w zaspakajaniu własnych potrzeb wpływają na
11

M. Libiszowska-Żółtkowska, Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia
społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, Wyd. UW, Warszawa 2007.
12
I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, jako dziedzina stosowana. [w:] I. Heszen,
H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 36-43.
13
H. Wrona-Polańska, J. Mastalski, Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym
[w:] H. Wrona-Polańska, J. Mastalski (red.), Promocja w teorii i praktyce psychologicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 10-15.
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zwiększenie stresu, który może przerodzić się w depresję14. Depresja
obecnie dotyka coraz większą liczbę osób, ponadto cierpią na nią coraz
młodsze osoby. W przypadku dzieci i młodzieży bardzo trudno jest przez
rodziców, bądź opiekunów wykryć występowanie depresji u wychowanka, który jest często wycofany i zamknięty w sobie. Za sprawą występowania w społeczeństwie negatywnego obrazu osoby chorej na depresję,
większość osób boi się do niej przyznać i poprosić o pomoc, przez co zostają one same ze swoją choroba która, często nieleczona, nasila się, mogąc doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
Kolejna grupą chorób występujących w XXI wieku są choroby społeczne, które zazwyczaj są połączone z warunkami społecznymi społeczeństw, gdyż istotnie pomniejszają wartości biologiczne, za sprawą m.in.
inwalidztwa, potrzeby rehabilitacji czy absencji w miejscu pracy. W Polsce do chorób społecznych najczęściej zalicza się: gruźlicę; choroby weneryczne; choroby nowotworowe; choroby psychiczne; choroby reumatyczne; choroby serca oraz naczyń krwionośnych.
Rozwój cywilizacyjny powoduje stopniowy rozwój wielu zaburzeń
i chorób. Zazwyczaj choroby te widoczne są w podeszłym wieku, i zagrażają zdrowiu i życiu człowieka poprzez m.in. wystąpienie zawału serca,
wylewu krwi do mózgu, choroby wieńcowej, miażdżycy, cukrzycy itp.
Chorób tych w dużym stopniu można uniknąć, jednakże, aby tak było
jednostki powinny więcej czasu poświecić na zdrowy tryb życia, odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną, jednostki powinny unikać sytuacji stresowych i więcej czasu poświęcić na relaks i odpoczynek15.
W współczesnym społeczeństwie zauważyć można również coraz
większą liczbę osób cierpiących na otyłość, co jest wywołane m.in. tym, iż
około 40% osób pełnoletnich nie podejmuje się żadnej aktywności fizycznej. Dużym zagrożeniem są też choroby układu krążenia, które powodują
około 50% zgonów w Polsce. Również nowotwory złośliwe, są przyczyną
około 20% zgonów. Niebezpieczne są także choroby przewlekłe takie jak,
np. gruźlica. Szacuje się, iż około 70% ludności miało bezpośredni kontakt z prątkami gruźlicy, aczkolwiek nie oznacza to od razu zachorowania16. Ponadto niebezpieczną chorobą, na którą choruje coraz więcej osób,
jest cukrzyca, będąca chorobą metaboliczną, cechującą się hiperglikemią,
14

A. Malinowski, Waleologia – nauka o promocji zdrowia, [w:] A. Jopkiewicz, Aksjologia a promocja zdrowia, Wyd. PAN, Kraków 2001, s. 312-317.
15
B. Woynarowska, Rozwijanie umiejętności życiowych w edukacji szkolnej, „LIDER” 2003, s.3-6.
16
W. Kitajewska, D. W Szeląg, Z Kopański, Z. Maslyak, I. Sklyarov, Choroby cywilizacyjne i ich prewencja, „Journal of Clinical Healthcare” 1/2014, s.4.
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czyli powiększonym poziomem cukru we krwi. Stanowi ona defekt produkcji lub działania insuliny, którą wydzielają komórki beta trzustki17.
Liczba wszystkich chorób cywilizacyjnych na które można zachorować
jest bardzo dużo, dodatkowo coraz większa liczba osób cierpi obecnie na
częste bóle głowy, stawów i kości, a także na alergie i choroby zakaźne.
Dolegliwości te najczęściej nie zagrażają życiu człowieka, jednakże
wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie18.
W celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym należy dbać o własne zdrowie poprzez zachowywanie profilaktyki zdrowotnej19. Duże znaczenie ma tutaj uprawianie regularnej aktywności fizycznej a także odpowiednia dieta bogata w warzywa, owoce i ryby. Szybkie tępo życia
bardzo utrudnia jednostce znalezienie czasu na odpoczynek i relaks, jednakże jest on potrzebny człowiekowi do poprawnego funkcjonowania i
zmniejsza ryzyka występowania stresu i innych chorób związanych ze
zbyt szybkim stylem życia.
3. Podłoże chorób cywilizacyjnych
Podłożem dużej liczby chorób cywilizacyjnych jest m. in. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niezdrowa żywność i długotrwały
stres. Czynniki te mogą zarówno występować pojedynczo jak i wszystkie
naraz, co oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie jednostki20.
Choroby cywilizacyjne dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Do
pośrednich należy m. in.: wysokie uprzemysłowienie, skażenie środowiska oraz promieniowanie jonizujące. Człowiek przed tymi czynnikami
nie jest w stanie całkowicie się uchronić. Z kolei przyczyny bezpośrednie
to nieaktywny tryb życia, nadużywanie alkoholu i kawy, palenie tytoniu
oraz przewlekły stres i mała ilość wypoczynku21. Brak odpowiednich
zachowań prozdrowotnych często powoduje problemy ze zdrowiem zarówno u ludzi młodych jak i u seniorów22.
17

R, Grębowski, H Yischner, T. Januszko, Promocja zdrowia [w:] Jethon Z (red.).
Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, „Higiena – ekologia kliniczna – zdrowie”;
Wyd. PWN, Warszawa, s. 27-44.
18
Ibidem.
19
K. Borzucka-Sitkiewicz, Społeczne czynniki warunkujące zdrowie, [w:] K. BorzuckaSitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 9-22.
20
L. Czerwiecki, Współczesne poglądy na rolę przeciwutleniaczy roślinnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Roczniki PZH 3/2009, s.201.
21
L. Sękowska, Styl życia a choroby cywilizacyjne, „Ruch dla Kultury” nr.4/2004, s.
233-244.
22
A. Gronowska-Senger, Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, 34/ 2007, s. 12-21.
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Badania epidemiologiczne, kliniczne oraz eksperymentalne jakie
były prowadzone dotychczas w kwestii współzależności występujących
pomiędzy wieloma czynnikami będącymi efektem stylu życia i preferencji konsumpcyjnych jednostek a występowaniem chorób cywilizacyjnych
wskazuje, iż duże zagrożenie stwarza coraz mniej aktywny tryb życia
razem z niewielką aktywnością ruchową. Jest to spowodowane tym, iż
znaczna część osób dojeżdża do pracy samochodem lub komunikacją
miejską, czas wolny spędzany jest głównie przed ekranem telewizora lub
komputera, przez co jednostka ogranicza swoją aktywność ruchową do
minimum. Taki styl życia powoduje zmniejszenie rezerw układu krążenia i układu oddechowego, pojawia się zwyrodnienie mięśni a sama siła
mięśniowa jest coraz mniejsza. Mała aktywność przyczynia się do odkładania tłuszczu co powoduje zwiększenie wagi ciała, ponadto zmęczenie
fizycznego często przeobraża się w zmęczenie psychiczne. Inna przyczyna chorób cywilizacyjnych są niewłaściwe nawyki żywieniowe, cechujące
się wysokim udziałem tłuszczów, w szczególności pochodzących od
zwierząt, spożywaniem dużej ilości soli kuchennej i cukrów prostych
oraz nieregularne jedzenie. Niewłaściwe odżywianie może powodować
powstawanie otyłości, cukrzycy, miażdżycy i pozostałych chorób układu
krążenia. Również palenie ma duży wpływ na powstawanie chorób cywilizacyjnych, przez które rocznie traci życie 3-4 mln ludzi na całym świecie. Niebezpieczny jest także długotrwały stres będący napięciem układu
nerwowego23.
Jak zostało już wspomniane bardzo groźna jest także hipokinezja, czyli
nieaktywny tryb życia, który wpływanie korzystnie na funkcjonowanie jednostki i w dużym stopniu zakłóca wykorzystanie skonsumowanych pokarmów, co może doprowadzić do otyłości, a także do upośledzenia krążenia
wieńcowego i obwodowego krwi, wywołuje stany osłabienia ścięgien oraz
mięśni, przez co zwiększa się zagrożenie uszkodzenia stawów, zmniejsza się
koordynacja ruchowa, a także odporność organizmu. Jak wynika z badań,
już kilkudniowy bezruch może doprowadzić do zmierzenia wydolności
organizmu o 13-20%. W państwach wysoko rozwiniętych coraz większą
uwagę poświęca się odpowiedniej aktywności fizycznej mającej pozytywny
wpływ na zwalczanie chorób cywilizacyjnych. Dlatego w krajach tych siedzący tryb życia zostaje zastąpiony różnymi formami aktywności fizycznej,
które stają się coraz bardziej modne we współczesnym społeczeństwie24.
Dużą role w propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia odgrywają
23
24
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L. Sękowska, Styl życia a… op., cit., s. 233-343.
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mass media oraz celebryci, którzy stanowią dla dużej części społeczeństwa
wzór do naśladowania, kreując tym samym modę na bycie fit i dbanie o
własne zdrowie.

4. Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne

Kluczowym aspektem życia człowieka jest jego aktywność fizyczna.
Zdaniem J. Drabika termin ten jest często w piśmiennictwie stosowany w
sposób zamienny z "aktywnością ruchową". Chociaż aktywność fizyczna
jest dobrze znana każdemu człowiekowi to jednak występują problemy
w poprawnym jej zdefiniowaniu. Jest ona ważnym i integrującym elementem zdrowego stylu życia. Bez aktywności fizycznej niemożliwe jest
posiadanie w pełni zdrowego ciała oraz ducha, gdyż pełni ona w organizmie człowieka wiele istotnych funkcji. Jednakże niezależnie od przyjętej
definicji aktywności fizycznej, większość autorów zwraca uwagę na to, iż
dostarcza ona człowiekowi zarówno dużo przyjemności jak i przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym, poprawia sprawność oraz wydolność
organizmu a dodatkowo zmniejsza ryzyko powstawania stresu. Dodatkowo aktywność fizyczna zwiększa poczucie własnej samooceny i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi25.
Zatem aktywność fizyczna ma znamienne skutki dla organizmu
człowieka. Wpływa pozytywnie na jego stan zdrowia zarówno fizyczny
jak i psychiczny. Zmniejsza niebezpieczeństwo zachorowania na choroby
cywilizacyjne a także daje możliwość samorealizacji i doskonalenia własnych umiejętności sportowych. Aktywność fizyczna jest także dobrą
okazją do kontaktów międzyludzkich, sprzyja zawieraniu nowych znajomości a także poznawaniu nowych form spędzania wolnego czasu.
Regularna aktywność fizyczna zwiększa tolerancję organizmu na
stres, spowalnia pojawianie się zmian wywołanych zmęczeniem, czyli
zwiększa wydolność fizyczną, dodatkowo wywołuje dużo kluczowych
zmian metabolicznych i fizjologicznych, które mają duże znaczenie w
zapobieganiu chorobom przewlekłym. Wyniki wieloletnich badań polskich i zagranicznych uczonych wskazują, iż regularna aktywność fizyczna istotnie minimalizuje ryzyko zachorowania na większość chorób
cywilizacyjnych takich jak:
 choroby układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca,
nadciśnienia tętniczego);
 otyłość;
25

M. Kotlarek, M. Szark-Eckardt, P. Bartik, W. Zukow, Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych, ”Journal of Education, Health and Sport” 5/2015, s. 398.
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 cukrzyca typu 2;
 zaburzenia funkcji układu oddechowego;
 wielu nowotworów (zwłaszcza hormonozależnych – raka piersi,
prostaty, okrężnicy);
 osteoporoza;
 konsekwencji przewlekłego stresu, obniżonego nastroju i
depresji (poprawiona jakość snu)26.
Pozytywny wpływ aktywności fizycznej widoczny jest także w poprawie ukrwienia mięśnia sercowego, nie tylko w czasie wysiłku, ale
również podczas spoczynku. Ponadto poprawie ulegają czynności śródbłonka naczyń krwionośnych oraz zwiększa się pojemność minutowa i
objętościowa wyrzutowa serca. Zwiększa się przepływ w naczyniach
wieńcowych oraz gęstość unaczynienia włośniczkowego. Występuje lepsza stabilność elektryczna mięśnia sercowego. Dlatego tez regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na normalizację ciśnienia tętniczego
krwi i na układ nerwowy zmniejszając napięcie. Wysiłek fizyczny ma
również korzystny wpływ na układ krążenia poprzez zmiany występujące w gospodarce lipidowej i węglowodanowej. Poprawie ulega wówczas
profil lipidowego osocza: zmniejsza się stężenie cholesterolu oraz triglicerydów przy równoczesnym zwiększeniu się stężenia cholesterolu HDL.
Zwiększenie stężenia HDL jest rezultatem regularnej aktywności fizycznej co jest niemożliwe do osiągnięcia w takim samym stopniu poprzez
zażywanie środków farmakologicznych27.
Inną korzyścią z regularnej aktywności fizycznej jest to, iż aktywność
ruchowa przyśpiesza przemianę tkanki chrzęstnej w kostną, pomagając
podczas procesu wzrostu u dzieci. Wówczas tkanka kostna szkieletu jest
bardziej stabilna i odporniejsza na wszelkie urazy i kontuzje. Dlatego systematyczna i odpowiednio dobrana aktywność fizyczna do wieku dzieci i
młodzieży wpływa korygująco na występujące wady postawy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia odkształceń. Systematyczny wysiłek fizyczny oraz
odpowiednia dieta bogata w wapno i witaminę D pozytywnie oddziałuje na
mineralizację kości. Jest to istotne, ponieważ odpowiednia struktura kości
chroni przed złamaniami i zapobiega rozwojowi osteoporozy. Ponadto ak-

26

B. Kopff, Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, [w:] Choroby
społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia, L. Bąk-Romaniszyn (red.), Wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2013, s.12-13
27
Ibidem .
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tywność fizyczna wykonywana przez dzieci i młodzież daje znacznie więcej
korzyści aniżeli aktywność w wieku starszym28.
Wpływ wysiłku fizycznego ma swoje odzwierciedlenie także w
tkance mięśniowej. Ochroną układu ruchu przed różnymi uszkodzeniami
jest odczuwanie zmęczenia i bólu. Przez co mięsnie zatracają możliwość
wytwarzania siły. Mięsień który jest długo stymulowany potrzebuje więcej czasu na rozkurcz. Jeżeli człowiek nie odczuwałby zmęczenia wówczas łatwo doprowadziłby do groźnego uszkodzenia mięśnia oraz do
naruszenia jego homeostazy. Dlatego tez podczas aktywności fizycznej
nie powinno się przyjmować substancji, które zmieszają odczuwanie
zmęczenia29.
Bardzo istotną kwestią zawiązaną z aktywnością fizyczną jest również to, iż zapobiega ona otyłości i wpływa korzystnie na redukcję masy
ciała u osób zmagających się z nadmierną wagą, poprzez pomniejszenie
tkanki tłuszczowej. Regularny wysiłek fizyczny pomaga uzyskać ujemny
bilans energetyczny. Dlatego też znaczna większość osób systematycznie
aktywnych ruchowo posiada prawidłową lub prawie prawidłową masę
ciała. Ponadto zostało udowodnione, iż aktywność fizyczna zmniejsza
ryzyko zachorowania na raka piersi, jelita grubego, endometrium, nerki,
trzustki oraz prostaty. Odpowiedni wysiłek fizyczny korzystnie wpływa
na występowanie zwiększonego poziomu endorfin, co minimalizuje ryzyka stresu i depresji, ponadto poprawia nastrój i pomaga w zasypianiu.
Zatem aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na każdy aspekt życia
człowieka. Zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i
młodzieży, natomiast dla osób dorosłych jest częścią profilaktyki i
zmniejszania ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe, a w przypadku osób starszych aktywność fizyczna przyczynia się do lepszej sprawności a zatem do wyższej jakości życia30.
Zakończenie
Zmiany jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie wywołane postępem technologicznym oraz rozwojem wielu nauk powodują coraz szybsze tępo życia jednostki. Człowiek w XXI wieku nieustannie się
śpieszy, nie potrafi odpoczywać, spożywa niezdrowe produkty oraz jest
narażony na zanieczyszczenie środowiska. Wszystko to powoduje po28

B. Czarkowska-Pączek, J. Przybylski, Zarys fizjologii wysiłku fizycznego, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
29
J. Górski, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wyd. lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
30
B. Kopff, Aktywność fizyczna w profilaktyce… op., cit. s. 14
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wstawanie na globalną skalę zachorowań na choroby nazywane cywilizacyjnymi, które zagrażają zarówno zdrowiu jak i życiu społeczeństwa.
Aby zminimalizować ryzyko zachorowanie na te choroby, a także aby
cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym kluczową w tym rolę odgrywa aktywność fizyczna.
Regularne wykonywanie aktywności fizycznej ma pozytywny
wpływ na człowieka oraz na zmiany zachodzące w jego organizmie. Systematyczna i odpowiednia ilość aktywności fizycznej powoduje wytwarzanie się procesów przystosowawczych konkretnych układów organizmu, co wpływa pozytywnie na poprawę jego wydolności. Największe
zmiany występują w układzie ruchu, zwłaszcza w układzie kostnostawowym, gdzie dzięki aktywności formują się powierzchnie stawowe,
zwiększa się także elastyczność więzadeł oraz torebek stawowych. Ponadto aktywność fizyczna wpływa pozytywnie uwapnienie kości. Dzięki
czemu występuje odpowiedni współczynnik gęstości kości, który sprawia, iż kości są twardsze i bardziej wytrzymałe na wszelkie urazy. Pozytywny wpływ aktywności fizycznej zauważalny jest także w układzie
mięśniowym gdyż aktywność wpływa na mięśnie, powiększając ich masę
oraz siłę, ponadto zapewnia odpowiednią elastyczność mięśni sprawiając, iż objętość mięśni zmniejsza się w znacznie mniejszym stopniu niż
podczas braku aktywności ruchowej.
Streszczenie:
Szacuje się, iż w najbliższych latach choroby cywilizacyjne będą
stanowiły największe zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Dynamicznie wzrastające uprzemysłowienie i globalizacja powodują przemiany w kontekście urbanistycznym oraz degradację środowiska naturalnego sprawiając, iż ilość czynników zagrażających człowiekowi nieustannie
się powiększa. Chociaż rozwój cywilizacyjny najczęściej oceniany jest
pozytywnie to jednak, niesie ze sobą wiele aspektów negatywnych. Dlatego też kluczową rolę w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych niesie regularna aktywność fizyczna, która minimalizuje niebezpieczeństwo zachorowania na nie, a także ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka, na jego sprawność fizyczną oraz poprawny stan psychiczny.
Słowa kluczowe: choroby cywilizacyjne, sport, aktywność fizyczna,
uprzemysłowienie, globalizacja
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Summary:
It is estimated that in the coming years, civilization diseases will
pose the greatest threat to human life and health. Dynamically growing
industrialization and globalization cause changes in the urban context
and degradation of the natural environment, causing that the number of
factors that threaten people is constantly growing. Although the development of civilization is most often assessed positively, however, it carries many negative aspects. Therefore, a key role in combating civilization
diseases is regular physical activity, which minimizes the risk of developing them, and has a positive effect on the entire human body, his physical
fitness and correct mental state.
Key words: civilization diseases, sport, physical activity, industrialization, globalization
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Rozdział II

OBLICZA I ZNACZENIE SPORTU
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Społeczne uwarunkowania kształtowania aktywności fizycznej
wśród sportowców
Wprowadzenie
Poziom aktywności fizycznej człowieka coraz częściej identyfikowany jest z pozytywnym miernikiem jego zdrowia1. Uważa się, że rozwój
technologiczny współczesnych społeczeństw powoduje diametralne
zmniejszenie ruchu jednostki ludzkiej i zwiększenie jej sedenteryjnego trybu życia2. Badaniom aktywności fizycznej poświęca się wiele uwagi przede
wszystkim dlatego, że jest ona powszechnie stosowanym miernikiem
zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka3. Dodatkowo staje się
ona ważnym aspektem promowania zdrowego stylu życia i zapobiegania
coraz to nowym chorobom cywilizacyjnym. Ponadto, jak mówi stare przysłowie: w zdrowym ciele zdrowy duch - aktywność fizyczna wpływa też
na psychikę człowieka i jego pozytywne nastawienie do świata.
Najczęściej aktywność fizyczną identyfikuje się z jednym z elementów kultury fizycznej i definiuje jako „różnego rodzaju zajęcia związane z
wykonywaniem ruchów przez mięśnie szkieletowe, powodujące wydatek
energetyczny, wyższy niż w spoczynku”4. Do aktywności fizycznej zalicza się głównie:
1. Chodzenie związane z przemieszczaniem się z miejsca na
miejsce (np. związane z pokonywaniem drogi do pracy) bez
uwzględniania spacerów w celach rekreacyjnych (np. po parku lub lesie).
2. Jazdę na rowerze związaną z przemieszczaniem się z miejsca na
miejsce (np. związane z pokonywaniem drogi do pracy) bez
uwzględniania jazdy na rowerze w celach rekreacyjnych (np. do lasu).
C. Bouchard, Physical activity and health: Introduction to the dose- response symposium,„Medicine and Science in Sports and Exercise” 2001, nr 33, s. 347-350.
2 Z. Czaplicki, Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka,
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008, nr 4, s. 25 – 31.
3 E. Biernat, R. Stupnicki, A. Gajewski, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ)- wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2007, nr
51(1), s. 47-54.
4 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat. Aktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2013, s.11.
1
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3. Spacer, chodzenie, ale niezwiązane z przemieszczaniem się z
miejsca na miejsce (np. spacer po parku).
4. Umiarkowaną aktywność fizyczną, np. jazda na nartach,
rekreacyjna gra w koszykówkę, wolna jazda rowerem – nie wymieniona
w pkt. 2.
5. Intensywną aktywność fizyczną np. bieganie, boks, szybka jazda
rowerem, tenis itp.5.
Wymienione zachowania, aby były zaliczone do aktywności fizycznej muszą jednorazowo trwać co najmniej 10 minut.
Nie należy zapominać, że aktywność fizyczna może być związana
zarówno z czynnościami zawodowymi, domowymi jak i rekreacyjnymi.
Najczęściej dzieli się jąna codzienną (tzw. spontaniczną, która jest
związana z chodzeniem, siadaniem, wstawaniem, mówieniem, itp. i nie
jest związana z ćwiczeniami) oraz zaplanowaną (celową), która obejmuje
wykonywanie ćwiczeń fizycznych i uprawianie sportu6. Zarówno
aktywność spontaniczna jak i planowana pozytywnie wpływa na
zdrowie jednostki.
Światowa Organizacja Zdrowia dostrzegając postępujący proces
zmniejszania się aktywności fizycznej człowieka (w szczególności w państwach rozwiniętych) i skutków społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych tego stanu rzeczy wydała zalecenia w zakresie niezbędnego wymiaru aktywności fizycznej, którą powinien podejmować dorosły człowiek.
WHO dla grypy osób zdrowych w wieku od18 do 64 lat ustaliła dawki
wysiłku fizycznego, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Powinien
on obejmować wysiłek umiarkowany(minimum 150 minut w tygodniu)
lub wysiłek intensywny (minimum 75 minut w tygodniu) lub ekwiwalent
kombinacji wysiłków umiarkowanego i intensywnego. Wskazanie tych
norm miało za zadanie przede wszystkim zbadanie czy określone grupy
społeczne spełniają je i w jakim zakresie oraz w konsekwencji miało przyczynić się do podjęciaprzez poszczególne państwa działań zaradczych,
hamujących procesy ograniczania aktywności ludzkiej przez człowieka.
Wiele badań obejmujących problematykę aktywności fizycznej poświęconych jest grupie studentów7. Badania takie prowadzono również
Poziom aktywności fizycznej Polaków 2018. Raport Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wyd. Kantar Public, Warszawa 2017, s. 3.
6 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna …, op. cit., s. 12.
7 D. Novak, S. V. Doubova, I. Kawachi, Social capital and physical activity among
Croatian high school students, „Public Health”2016, nr 135, s. 48-55; C. Rothon, L. Goodwin, Family social support, community „social capital” and adolescents’ mental health
5
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w Polsce8 jednak dotyczyły one przede wszystkim poziomu podejmowanej przez młodzież aktywności fizycznej a nie uwarunkowań tej aktywności na etapie nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Dostrzegając problem braku lub niewystarczającej ilości aktywności fizycznej dorosłego człowieka w literaturze przedmiotu wymienia się wiele
przyczyn tego stanu. Przede wszystkim mówi się o konsumpcyjnym stylu
życia, zmianach technologicznych, brakach w wychowaniu fizycznym młodego pokolenia, niskiej kulturze fizycznej społeczeństw czy wreszcie brakuwłaściwych wzorców w rodzinie9. Mówiąc o rodzinie nie bez znaczenia pozostają postawy rodziców wobec aktywności fizycznej, ich sposoby organizowania dzieciom czasu wolnego, preferowane przez nich samych zachowania związane z rekreacją i uprawianiem sportu czy motywowaniem dzieci do aktywności10. Dlatego też zainteresowania badawcze autorki skupiły
się głównie na wpływie rodziny, ale też szkoły i grupy rówieśniczej na
kształtowanie aktywności fizycznej wśród sportowców.
1. Materiał i metody
Badaniami objęto studentów Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach, którzy uprawiają sport11. Ogółem przebadano 151 osób. Po
and educational outcomes: a longitudinal study in England, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology” 2012, nr 47, s. 697-709.
8 J. Kościuczuk, E. Krajewska-Kułak, B. Okurowska-Zawada, Aktywność fizyczna
studentów fizjoterapii i dietetyki, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, nr 22(1),
s.51-58; E. Stępień, B. Bergier, E. Niźnikowska, J. Bergier, Selected factors differentiating
the forms of physical activity taken up or expected by the students of PSW in Biała Podlaska,
„Central European Journal of Sport Sciences and Medicine” 2012, nr 10 (2), s. 87-94;
M. Sokołowski, S. Bronowicki, A.Kaiser,Nowoczesne formy aktywności fizycznej, [w:]
Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia, red. E. Szczepanowska, M. Sokołowski, Wyd. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2008, s.257-270; D. Figaj, J. Poczta, Motywy podejmowania aktywności
fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit, „Journal of Education, Health and
Sport” 2016,nr 6(6), s. 95-106.
9 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar,Warszawa 2002.
10 M. Lenartowicz, Kultura fizyczna w rodzinie, [w:] Socjologia kultury fizycznej,
red. Z. Dziubiński, Z. Krawczyk, Wyd. Dydaktyczne, Warszawa 2011, s.339-354;
Z. Dziubiński, Socjalizacja do kultury fizycznej, [w:] Socjologia kultury fizycznej,
red. Z. Dziubiński, Z. Krawczyk, Wyd. Dydaktyczne, Warszawa 2011, s. 199-215.
11 W pracy przyjęto następujące rozumienie kategorii sportowiec – jest to osoba, która uprawia określoną dyscyplinę sportu wymagającą wysiłku fizycznego,
zawodowo lub amatorsko, a jej trening odbywa się systematycznie.
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selekcji zebranego materiału do analizy statystycznej dopuszczono 140
kwestionariuszy. Dobór próby był celowy uwzględniał tych studentów,
którzy systematycznie uprawiali co najmniej jedną dyscyplinę sportu w
czasie prowadzenia badania, tj. w okresie maj – październik 2018 r.
Celem badań było poznanie uwarunkowań społecznych podejmowania przez sportowców aktywności fizycznej.W prowadzonych badaniach postawiono problem główny: Jakie czynniki społeczne w okresie
dzieciństwa i okresu dojrzewania wpływają na ukształtowanie aktywności fizycznej sportowców w dorosłym życiu?
Do tak sformułowanego problemu badawczego skonstruowano następujące pytania szczegółowe:
1. Jaki model (wzór)aktywności fizycznej prezentuje respondent?
2. W jaki sposób przebiegała socjalizacja do aktywności fizycznej w
rodzinie u badanych osób?
3. Jakie formy aktywności fizycznej realizował respondent w
okresie nauki w szkole?
4. Czy płeć respondenta różnicowała organizowane przez
rodziców formy spędzania czasu wolnego?
5. Kto lub co miało decydujący wpływ na aktywność fizyczną
jednostki i uprawianie sportu w okresie dzieciństwa i adolescencji?
Ostatecznie badaniami objęto 140 osób, w tym 53% kobiet i 47%
mężczyzn. Respondenci byli w wieku od 19 do 25 lat. Około 31% było w
wieku dziewiętnastu i dwudziestu lat. 39% stanowili studenci w wieku
dwudziestu jeden i dwudziestu dwóch lat, a 25% respondenci w wieku
dwudziestu trzech i dwudziestu czterech lat. Natomiast 5% badanych
stanowili studenci w wieku dwudziestu czterech i dwudziestu pięciu lat.
Wszyscy badani byli stanu wolnego, a 20% z nich funkcjonowało w
związkach nieformalnych. 17% badanych mieszkało na wsi, 23% w mieście do 100 tysięcy mieszkańców, 60% mieszkało w miastach powyżej 100
tysięcy mieszkańców. Wśród badanych byli reprezentanci prawie
wszystkich dyscyplin sportowych od lekkiej atletyki, gier zespołowych,
sportów walki, pływania aż do sportów zimowych. 41% badanych osiągała sukcesy sportowe międzynarodowe, 33% sukcesy na szczeblu krajowym, a 26% na poziomie wojewódzkim.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w
ramach której wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Został on
zweryfikowany podczas badań pilotażowych obejmujących 15 studentów- sportowców. Badania zrealizowano online, za pomocą portalu
www.survio.com. Wyniki badań empirycznych poddano analizie statystycznej przy użyciu programów Excel i Statistica 13.3. Wnioskowanie
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statystyczne przeprowadzono za pomocą testu Chi-kwadrat Pearsona dla
cech mierzonych na skali nominalnej. Natomiast siłę tych związków obliczono wykorzystując miary V-Cramera.
2. Wyniki badań
2.1.Pojęcie aktywności fizycznej i preferowane jej wzory wśród
sportowców
Chcąc ustalić w badaniach -jaki wpływ na aktywność fizyczną badanych sportowców miały czynniki społeczne, w pierwszej kolejności
zapytano respondentów jak rozumieją pojęcie aktywności fizycznej oraz
jaki preferują je model.
W pierwszej kolejności badani (w pytaniu otwartym) mieli możliwość zbudowania własnej definicji przedmiotowego pojęcia. Wśród
udzielonych odpowiedzi, najczęściej utożsamiali oni aktywność fizyczną
z ruchem - w szerszym lub węższym znaczeniu. Definiowali go jako:
1. Uprawianie sportu (52% badanych). „Aktywność fizyczna
oznacza regularne uprawianie/trenowanie w celu utrzymania
sprawności fizycznej (ankieta nr 50)”;
2. Podejmowanie
jakimkolwiek
ruchu
(18%
badanych).
„Aktywność fizyczna to każda aktywność, ruch mięśni szkieletowych,
których wydatek energetyczny jest ponadspoczynkowy”(ankieta nr 98).
3. Zdrowy styl życia polegający na podejmowaniu różnych
aktywności, np. chodzeniu, bieganiu (30% badanych). „Aktywność
fizyczna to podejmowanie czynnego różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń i
dyscyplin sportu, dla przyjemności, rekreacji i zdrowia, poprawy
zdolności wysiłkowej, zdobywania specjalnych sprawności i umiejętności
fizycznych, zapobiegania powstawaniu chorób” (ankieta nr 132).
Ponadto wśród 1/3 wypowiedzi zwrócono uwagę na efekty podejmowania aktywności fizycznej w postaci dobrego stanu zdrowia, dobrej kondycji fizycznej a nawet zdrowia psychicznego. „Aktywny rozwój
(ciała i ducha), sprawność i zdrowie” (ankieta nr 67). Sprawdzono, czy
istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy zmiennymi płci i wieku
badanych a definiowaniem przez nich pojęcia aktywności fizycznej. Ustalono brak istotnego statystycznie związku pomiędzy definiowaniem kultury fizycznej a płcią i wiekiem badanych.
Zapytano badanych także jaki obecnie wzór (model) aktywności fizycznej preferują. Ponad 79% badanych (71% kobiet i 79% mężczyzn) wskakuje, że sport jest bardzo ważny w ich życiu. Nie potrafiliby bez niego żyć.
To on daje im zadowolenie i satysfakcję. Każdą chwilę spędzają na uprawianiu sportu lub innej aktywności fizycznej. Prowadzą systematyczne treningi
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i stosują specjalne diety by uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe. 15%
badanych (25% kobiet i 15% mężczyzn) uprawianie sportu traktuje jako preferowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom. Jest to dla nich
ważna aktywność, ale nie najważniejsza w życiu. Aktywność fizyczna towarzyszy im na co dzień jako element, który był, jest i będzie w ich życiu. Natomiast 6% tj.4 % kobiet i 10% mężczyzn uprawia sport, aby budzić zachwyt
u innych. Chcą być od innych sprawniejsi, odnosić sukcesy w trenowanej
dyscyplinie sportu nawet kosztem negatywnych skutków np. przyjmowania
dopingujących środków chemicznych. Uprawiają sport mimo choroby czy
kontuzji walcząc o jak najlepsze wyniki. Na uwagę zasługuje również fakt,
że 5% respondentów (14% kobiet i 4% mężczyzn) dodatkowo wskazała, że
oprócz uprawiania sportu i aktywności fizycznej zwracają swoją uwagę na
swój wygląd poprzez sportowy(markowy) styl ubierania czy dbanie o swoje
ciało i fryzurę.
Na potrzeby dalszych analiz wysublimowano następujące modele
aktywności fizycznej:
[1] Aktywność fizyczna to sport, który przynosi zadowolenie i
satysfakcję. Należy mu się oddać się bezgranicznie.
[2] Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia i sposób na jego
utrzymanie.
[3] Aktywność fizyczna to możliwość bycia sławnym i lepszym od
innych nawet kosztem negatywnych skutków dla zdrowia.
Sprawdzono, czy płeć jest czynnikiem różnicującym preferowany
przez badanych model aktywności fizycznej. Ustalono, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy płcią a wzorami aktywności fizycznej
wyróżnionymi przez badanych ( 2(2, N=140)=19,8;p<0,01, a związek ten
ma siłę umiarkowaną (odpowiednio do wytypowanych modeli VCramera 0,411; 0,492; 0,394 p<0,01). I tak kobiety statystycznie częściej
wybierają model pierwszy i drugi, a mężczyźni model trzeci.
2.2.Rodzina a wartości aktywnego stylu życia
W badaniach założono, że ważnym czynnikiem mającym wpływ na
aktywność fizyczną dorosłego człowieka jest system wartości przekazywany jednostce przez rodzinę, w szczególności tych dotyczących aktywnego stylu życia. Dlatego też zapytano respondentów o tą kwestię. Badani mieli możliwość wskazania własnych odpowiedzi, które pogrupowano
w kategorie i uporządkowano według częstości występowania. Dane z
tego obszaru przedstawia tabela 1.
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Jak wynika z zebranych danych najliczniejsza grupa badanych sportowców tj. ponad 2/3 próbywymieniła odpowiedzialność jako wartość, którą preferowało środowisko rodzinne. Kolejną w rankingu było zdyscyplinowanie. Na następnych pozycjach w hierarchii częstości odnotowano systematyczność, dbanie o zdrowie, spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu i punktualność. Najmniej wyborów dotyczyło dbania o dobrą kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie. Należy zaznaczyć, że wskazywane
przez respondentów wartości oscylują wokół dwóch obszarów. Pierwszy z
nich dotyczy cenionych cechy osobowych, takich jak zdyscyplinowanie,
odpowiedzialność, systematyczność czy wytrwałość i jest niezbędna w
uprawianiu sportu. Drugi z nich dotyczy zdrowia, aktywności człowieka i
ma niebagatelny wpływ na kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywności
fizycznej jednostki. Można zatem wnioskować, że w rodzinach respondentów nie tyle wartością był sam aktywny tryb życia co powinien zestaw cech
człowieka, kształtowanych w domu rodzinnym, takich jak: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie czy systematyczność.
2.3.Socjalizacja do aktywności fizycznej w dzieciństwie
Ważnym elementem dla dziecka jest przyswajanie wzorów i zasad
funkcjonowania poprzez naśladownictwo swoich rodziców. Dlatego też
w badaniach zapytano o aktywność fizyczną ich rodziców. W prowadzonych badaniach respondenci mieli odnieść się do opisanych sytuacji z
dzieciństwa dotyczących ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i
szkolnego wskazując ich częstotliwość występowania w analizowanym
okresie czasu. W pierwszej kolejności respondenci określali jak często ich
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rodzice – ojciec i matka podejmowali jakąkolwiek aktywność fizyczną. Z
zebranych wyników wyłania się obraz rodziców w ogóle nieaktywnych i
podejmujących bardzo rzadko jakąkolwiek aktywność fizyczną. Grupa ta
stanowi około połowę rodziców badanych (49%- w tym 40% ojców i 45%
matek). Ponadto wyselekcjonować można dość liczną grupę rodziców
podejmujących aktywność fizyczną okazjonalnie np. podczas urlopu czy
wyjazdu na wycieczkę. Stanowią oni 34% badanych (32% ojców i 37%
matek). Najmniej liczną kategorią byli rodzice aktywni fizycznie w codziennym życiu, tj. 23% rodziców badanych (28% ojców i 18% matek).
Dodatkowo zapytano respondentów czy ich rodzice uprawiali jakikolwiek sport. Ustalono, że 41% rodziców (45% ojców i 38% matek) badanych nigdy nie uprawiało żadnego sportu a 23% opiekunów (tyle samo ojców co matek) bardzo rzadko to czyniło. Co 5 rodzic (20% rodziców, w tym:
19% ojców i 21% matek) uprawiał sport okazjonalnie. Natomiast co 6 rodzic
(15% rodziców, w tym: 19% ojców i 11% matek) robił to systematycznie.
Rozszerzając tematykę badań zapytano respondentów również czy
uczestniczyli w dzieciństwie wspólnie z rodzicami w różnego rodzaju
zajęciach rekreacyjnych. Ustalono, że 45% z nich deklarowało, że pamięta
ze swojego dzieciństwa liczne i częste przebywanie z rodzicami w ramach zajęć rekreacyjnych. Natomiast 31% badanych nie uczestniczyło lub
bardzo rzadko uczestniczyło we wspólnej rekreacji z rodzicami. 24% respondentów wskazywało na sporadyczne takie sytuacje. Sprawdzono,
czy istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy wzorem aktywności
fizycznej preferowanej przez badanych a opisanymi wyżej doświadczeniami z dzieciństwa. Ustalono, że ci respondenci, którzy w dzieciństwie
brali udział we wspólnej aktywnej rekreacji z rodzicami preferują model
[1] aktywności fizycznej. Mimo, iż zależność ta jest słaba to jest ona istotna statystycznie ( 2(2, N=140)=7,8;p<0,01, a V-Cramera 0,091; p<0,01).
Dodatkowo sprawdzono, czy płeć różnicuje zebrane wyniki. Ustalono, że
nie istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy płcią a częstością
uczestniczenia respondentów w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych
wspólnie z rodzicami.
W dalszej części badań zapytano sportowców czy w dzieciństwie (na
etapie szkoły podstawowej) uprawiali jakiś sport i kto lub co było tego inicjatorem. Zebrane wyniki wskazują, że na etapie nauki w szkole podstawowej wszyscy badani uprawiali już jakiś sport. Wyjaśniając motywy ich
aktywności sportowych wyróżniono czynniki facylitacyjne uprawia sportu
przez badanych. Dane w tym zakresie prezentuje tabela 2.
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Jak wynika z tabeli 2 w największym stopniu motywatorem uprawiania sportu była możliwość spotkania z rówieśnikami. Kolejnym naśladowanie zachowań sportowych ojca i matki oraz rodzeństwa. W najmniejszym
stopniu inicjatorem zainteresowania sportem był nauczyciel wychowania
fizycznego ze szkoły. Sprawdzono czy pomiędzy zmiennymi płci oraz źródłem rodzinnym (tj. matka, ojciec, rodzeństwo) inicjowania uprawiania
sportu przez respondenta na etapie szkoły podstawowej występuje zależność istotna statystycznie. Jak wynika z przeprowadzonych analiz taka zależność występuje i a jej siła jest umiarkowana ( 2(8, N=140) =11,3; p<0,01, a
związek ten ma siłę umiarkowaną (V-Cramera 0,309; p<0,01). I tak dziewczynki naśladowały głównie matki, a chłopcy swoich ojców.
Dodatkowo analizując pozostałe kategorie zamieszczone w tabeli 2
nie stwierdzono zależności statystycznie istotnychz płcią badanych. Dodatkowo zapytano badanych sportowców kto miał największy wpływ na
uprawianą przez nich dyscyplinę sportu. Dane przedstawia tabela 3.
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Jak wynika ze zgromadzonych w tabeli 3 danych to szkoła w największym stopniu wpłynęła na wybór uprawianej dyscypliny sportu. Ważne
miejsce w karierze sportowej miało też posiadanie idola sportowego oraz
postawa ojca i środowiska sąsiedzkiego. Nie bez znaczenia na wybór sportu
miały teżmedia, np. poprzez transmisję określonych imprez sportowych, w
których sukcesy odnosili Polacy. W najmniejszym stopniu na decyzję wyboru dyscypliny sportu miała matka i rodzeństwo respondenta. Skorelowano
zmienną płci z elementami mającymi wpływ wybór uprawianej dyscypliny
sportowej. Ustalono, że istnieje statystycznie istotna zależność (chociaż słaba) pomiędzy płcią a podmiotami decydującymi o wyborze dyscypliny trenowanej przez respondenta ( 2(6, N=140) =10,03; p<0,05; V-Cramera0,125
p<0,01). Kobiety o połowę rzadziej wybierały dyscyplinę sportu pod wpływem ojca niż badani mężczyźni.
2.4.Aktywność fizyczna i uprawianie sportu w okresie nauki w
szkole
Podejmując prezentowane badania starano się określić czynniki,
które wpłynęły na ukształtowanie określonego wzorca zachowania, tj.
wzorca aktywnego fizycznie dorosłego człowieka -uprawiającego sport.
Między innymi zapytano badanych jakie aktywności fizyczne podejmowali oraz jakie dyscypliny sportu uprawiali w czasie nauki w szkole podstawowej.
Respondenci wykazywali następujące aktywności w analizowanym
okresie:
1. Branie udziału w wycieczkach szkolnych (99% badanych, w tym
99%kobiet i 98% mężczyzn).
2. Granie w piłkę z koleżankami/kolegami na podwórku (91%
badanych, w tym 83% kobiet i 99% mężczyzn).
3. Uczestniczenie w zawodach sportowych szkolnych i
pozaszkolnych (87% badanych, w tym 77% kobiet i mężczyzn 97%).
4. Chodzenie na dodatkowe zajęcia sportowe w szkole np. SKS
(79% badanych, w tym 63%kobiet i 95% mężczyzn).
5. Systematyczne uprawianie sportu poza szkołą (75% badanych, w
tym 74%kobiet i 76% mężczyzn).
Równocześnie w czasie nauki w szkole podstawowej 75% badanych
(w tym 66% kobiet i 84% mężczyzn) uprawiało już określoną dyscyplinę
sportu, którą kontynuuje do dzisiaj. Na uwagę zasługuje fakt, że na tym
etapie rozwojowym respondenci wskazywali w 25% (w tym 34% kobiet i
16% mężczyzn), że nie byli jeszcze ukierunkowani na określoną jedną
dyscyplinę sportu a raczej poszukiwali swojej szansy w kilku dyscypli-
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nach równocześnie. Jeden z respondentów wskazał, że aktywnie trenował w analizowanym okresie nauki następujące dyscypliny sportowe:
pływanie, piłkę siatkową, nożną i ręczną oraz tenis. Choć były to różnorodne dyscypliny to te doświadczenia pozwoliły mu na poznanie swoich
predyspozycji i właściwy dobór dyscypliny, którą uprawia do dzisiaj.
Dodatkowo zapytano respondentów o kontunuowanie uprawiania
sportu w okresie adolescencji (tj. w gimnazjum i szkole średniej). Ponad
połowa badanych tj. 58% (56% kobiet i 60% mężczyzn) stwierdziło, że w
tym czasie nic się nie zmieniło w stosunku do okresu szkoły podstawowej i nadal systematycznie uprawiali sport. Natomiast 36% badanych (tj.
34% kobiet i 38% mężczyzn) wskazało, że na tym etapie rozwojowym
zrozumiało, że utrzymanie sprawności fizycznej jest ważne i zaczęło systematycznie ćwiczyć, aby doskonalić się w wybranym sporcie. Pozostali
(tj. 6% respondentów (10% kobiet i 2% mężczyzn) opisali inną drogę rozwoju uzasadniając ją:
• dbałością o zdrowie (zacząłem częściej ćwiczyć, kiedy
zrozumiałem jak ważne jest to dla mojego zdrowia - ankieta 60),
• brakiem czasu na sport co wpłynęło na zmniejszenie częstotliwości i
intensywności uprawiania wybranego sportu (przestałem ćwiczyć tak
regularnie jak za czasów szkoły podstawowej- ankieta 22; nadal ćwiczyłam
regularnie, lecz rzadziej z powodu braku czasu ankieta 71);
• zmianą trenowanej dyscypliny sportowej (stwierdziłem, że to nie
dla mnie, zmieniłem dyscyplinę sportu ankieta 28).
Ważnym elementem aktywności fizycznej młodych ludzi w okresie
edukacji jest także aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego w
szkole. Dlatego też zapytano badanych jak pamiętają swój udział w tych
zajęciach. Szczegółowe dane przedstawia tabela 4.
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4 badani sportowcy wykazywali duże zainteresowanie zajęciami z wychowania fizycznego w szkole. Aktywnie uczestniczyli w tych lekcjach. W jednostkowych przypadkach zdarzało się im chodzić podczas nich na wagary, przynosić bezpodstawne zwolnienie z zajęć od rodziców lub symulować chorobę, aby nie
ćwiczyć na nich. Tylko 4% badanych (3% dziewcząt i 5% chłopców)
wskazywało, że podczas dalszej nauki w gimnazjum i szkole średniej
częściej niż w szkole podstawowej opuszczało zajęcia z wychowania fizycznego lub nie brało w nich aktywnego udziału. Sprawdzono, czy istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy płcią badanego a częstością aktywnego uczestnictwa w lekcjach z wychowania fizycznego. Ustalono, że chociaż związek ten występuje to jest bardzo słaby ( 2(4, N=140)
=19,8; p<0,01, i V-Cramera 0,082, p<0,01).
Podsumowanie
W życiu każdego człowieka bardzo ważna jest aktywność fizyczna,
ponieważ to ona pozwala mu satysfakcjonująco funkcjonować w okresie
dorosłości i starości. Współczesne społeczeństwa dostrzegając to poszukują uwarunkowań, które wpływają na podejmowanie w wystarczającym
wymiarze aktywności fizycznej, w tym uprawiania sportu w dorosłym
życiu. Przedmiotem eksploracji stała się grupa sportowców- studentów,
którzy są aktywni fizycznie i uprawiają regularnie co najmniej jeden
sport. W badaniach chciano poznać te elementy ich socjalizacji i rozwoju
społecznego, które przyczyniły się do satysfakcjonujących efektów w zakresie podejmowanej aktywności fizycznej.
Na podstawie badań można wskazać na następujące uwarunkowania społeczne kształtowania aktywności fizycznej wśród sportowców:
1. Uwarunkowania rodzinne. Chodzi tu głównie o wartości
preferowane w rodzinie w zakresie zdrowego stylu życia i kosztowania
cech dziecka, sprzyjających podejmowanie wysiłku fizycznego przez
niego. Dodatkowo ważnym elementem w okresie dzieciństwa jest
podejmowanie przez rodziców aktywności fizycznej i uprawiania
sportów. Nie należy zapominać także o spędzaniu czasu wolnego na
aktywnej rekreacji wspólnie z dzieckiem oraz motywowanie do
aktywności fizycznej.
2. Uwarunkowania szkolne. Środowisko szkolne staje się drugim
co do znaczenia czynnikiem, które poprzez organizowane aktywności
zachęca lub nie do ich podejmowania, np. poprzez organizację wycieczek
szkolnych, dodatkowych zajęć sportowych itp. Dodatkowym czynnikiem
kształtującym aktywność fizyczną ucznia staje się atrakcyjność zajęć z
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wychowania fizycznego i udział w nich dzieci. Nie należy zapominać
także, że ważną rolę w kształtowaniu zainteresowań sportowych
odgrywać może również nauczyciel wychowania fizycznego, który
zachęca do aktywności fizycznej a niejednokrotnie dostrzega talenty
sportowe, wśród uczniów lub staje się modelem godnym do
naśladowania w jakiejś określonej dyscyplinie sportu.
3. Uwarunkowania medialne. Obraz sportu i aktywności fizycznej
w przestrzeni medialnej staje się istotnym czynnikiem powodującym, że
dany sport i aktywne zachowanie staje się popularne wśród młodych
ludzi. Nie bez znaczenia na ten obraz mają również zachowania
preferowane przez osoby znane tzw. celebrytów dotyczące np. biegania
czy jazdy na rowerze oraz osiągniecia sportowe Polaków. Zdarzenia takie
rodzą marzenia młodych ludzi, aby uprawiać dana dyscyplinę sportową,
doskonalić się w niej i może kiedyś zostać sportowcem. Badani
sportowcy prezentowalitrzy modele aktywności fizycznejjako:
[1] Regularne uprawianie sportu.
[2] Formę zdrowego stylu życia.
[3] Trampolinę do sławy i wyjątkowości.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że na pierwszy model wpływają uwarunkowania szkolne, na drugi uwarunkowania rodzinne, a na
trzeci uwarunkowania medialne.
Streszczenie:
Artykuł pod tytułem „Społeczne uwarunkowania kształtowania aktywności fizycznej wśród sportowców” prezentuje wyniki badań własnych. Ich celem było poznanie uwarunkowań społecznych podejmowania przez sportowców aktywności fizycznej.Badania prowadzone były
wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
którzy regularnie uprawiają co najmniej jeden sport. Do prowadzonej
analizy wyróżniono trzy obszary uwarunkowań społecznych:rodzinne,
szkolne i medialne. W ramach badań ustalono, że czynniki rodzinne mają
głównie wpływ na podejmowanie regularnej aktywności fizycznej dbając
o swoje zdrowie i prowadzać zdrowy styl życia. Natomiast czynniki
szkolne mają największy wpływ na ukształtowanie się modelu sportowca, bezgranicznie oddanemu sportowi i czerpiącego z niego pełne zadowolenie. Ponadto duże znaczenie dla sportowej aktywności badanych
miało oddziaływanie mediów. One to przyczyniły się głównie to uprawiania sportu jako trampoliny do sławy i dużych pieniędzy.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, sport, studenci.
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Summary:
An article titled "Social determinants of cultivating physical activity
among athletes" presents the results of own researches. Their aim was to
get to know the social conditions of physical activity undertaken by athletes. The researches were conducted among students of The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, who regularly practice at least one sport discipline. Three areas of social determinants were
distinguished for the conducted analysis: family, school and media. As
part of the research, it was found out that family factors have a major
impact on undertaking regular physical activity, caring for their health
and leading a healthy lifestyle. On the other hand, school factors have the
greatest impact on the formation of the athlete's model, boundlessly
devotion to sport and taking the full satisfaction from it. In addition, media has a great impact on the sports activity of the respondents. It mainly
contributed to practicing sports as a gateway to fame and big money.
Key words: physical activity, sport, students.
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Dominik Kuca

Sport, czyli narzędzie służące uzdrowieniu duszy
1. Czym jest dusza i czym jest jej uzdrowienie?
Według biblii, termin “dusza” jest energią życiową i źródłem życia.
Dusza ma napędzać ciało człowieka i ma pozwalać mu na działanie w
otaczającym nas, fizycznym świecie. Ciężko jest mówić o uzdrowieniu
duszy stworzonej przez Boga, bowiem w biblijnym założeniu jest ona
nieśmiertelna, a tylko ciało ludzkie jako słaby, fizyczny byt, ulega degradacji i na końcu umiera. Nie można również mówić o uszkodzeniu duszy, dusza jest przeciwieństwem bytu materialnego, a tylko byt materialny można fizycznie uszkodzić, zdaniem autora sumy filozoficznej dusza
jest “substancją intelektualną” świadomą, wie o swoim własnym istnieniu, niefizyczność duszy przemawia więc za jej nieśmiertelnością. W piśmie świętym wymieniona jest jednak możliwość utraty benefitów wynikających z posiadania duszy, mowa tu o zatraceniu duszy w piekle. Ludzie, chcąc zapobiec temu nieszczęśliwemu procesowi muszą szukać
różnych sposobów lub nie dopuszczać do tego, aby go rozpoczynać, jednak natura ludzka jest na tyle niedoskonała, że ciężko jest całkowicie zapobiegać temu biegowi zdarzeń, co zmusza nas do poprawy tego stanu
przez stosowanie różnych metod. Posiadanie duszy niesie za sobą liczne
pozytywne konsekwencje, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie
świat. Jak opisuje Święty Augustyn, dusza jest czynnikiem, który wpływa
na rozwój wszelkich działań kulturowych i twórczych wyrażanych przez
człowieka, więc bez prawidłowo funkcjonującej duszy nie można tworzyć dobrze rozwijającego się społeczeństwa czy też państwa. Sokrates,
jak powiada Platon, uważał, że dusza powinna być celem obrony jej posiadacza, ponieważ tylko fakt posiadania tej duszy odróżniał człowieka
od zwierzęcia. Możliwość tworzenia kultury, społeczeństw i rozwijania
się, jest zarezerwowana dla gatunku ludzkiego i daje mu to przewagę
nad resztą stworzenia, posiadanie duszy jest domeną człowieka, dzięki
duszy człowiek może być sobą i może posiadać intelektualne zdolności
takie jak możliwość poznawania rzeczywistości, lecz dusza w miarę jej
wykorzystywania jest często wystawiana na próby przez co występuje
możliwość jej zepsucia1. Tytułowe uzdrowienie duszy polegałoby na na1
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S. Kowalczyk, Idea Duszy, Wyd. KUL, red: K. Guzowski, Lublin 2016, s.9-29

wracaniu i nabywaniu takich cech jak między innymi: męstwo, godność i
wytrwałość co bezpośrednio przyczyniłoby się do polepszenia sytuacji
duszy, jednym z narzędzi, które służą do wykonywania tego celu jest
sport, dostępny dla większości ludzi, jest łatwy do wykonywania a wyniki jego uprawiania cechują się wysoką skutecznością w poprawie ogólnego dobrostanu i są łatwe do zauważenia, polepszenie warunków fizycznych są jedynie efektem ubocznym stosowania sportu jako narzędzia do
uzdrowienia duszy.
2. Oddziaływanie między duszą a ciałem
W myśl wygłoszonej przez Arystotelesa teorii hylemorfizmu,
wszystkie byty, zarówno te nieożywione jak i ożywione składają się z
dwóch elementów, czyli z materii i formy. Obydwa z przytoczonych elementów nie mogą jednak istnieć samodzielnie i niezależnie od siebie, ich
równoczesne istnienie jest warunkiem do tego, aby mogły w ogóle mieć
rację bytu i tworzyć człowieka jako jednolitą całość, jednak po śmierci,
dusza może istnieć sama, więc można powiedzieć, że jest bardziej doskonała od fizycznego ciała, ponieważ nie przemija. Według antropologii
realistyczno-personalistycznej, dusza kieruje zmysłami i życiem ziemskiego ciała, wręcz ożywia je i pozwala mu na egzystencję. Dusza istnieje
również po to, aby być swoistym spoiwem dla wszystkich organów występujących w materialnym ciele ludzkim, łączy też ze sobą każdy jego
element składowy. Jak mówił Św. Tomasz z Akwinu, niematerialny element człowieka, pozwala ciału na odżywianie się, rozwój poprzez wzrost
ciała i umożliwia mu rozmnażanie się, funkcje duszy nie kończą się na
zezwalaniu ciału na zaspokajanie podstawowych potrzeb, dusza potrzebna jest również po to, aby fizyczny, stąpający po ziemi byt, mógł
prawidłowo rozpoznawać otaczający go świat. Jednak dusza jest również
zależna od ciała, przez swoją specyfikę, dusza może rozwijać się w swoim zakresie, tylko przez fizyczne poznawanie świata, więc zasadnym jest
stwierdzenie, że niemożliwym jest występowanie tych bytów osobno na
początku ich istnienia. Kondycja duszy, według wyżej wymienionych
teorii oraz wobec codziennych obserwacji, ma przełożenie na stan naczynia którym jest ciało człowieka, uprawianie sportu jest skutecznym środkiem lub narzędziem poprawiającym stan duszy, a rozwój fizyczności
człowieka to tylko dodatkowy efekt, który potęguje poprawienie sytuacji
duszy. Dbanie o stan obu składników tworzących nierozłączną całość
bytu człowieka, czyli niematerialnej duszy oraz fizycznego ciała, jest nie-

113

zbędne do prowadzenia optymalnego i racjonalnego życia, zapewniającego radość i sprawność w podejmowaniu decyzji życiowych2.
3. Sport a kondycja fizyczna
Posiadanie zdrowego ciała wiąże się z dobrym samopoczuciem,
uprawianie sportu podnosi więc pośrednio i bezpośrednio poziom zadowolenia człowieka. W dzisiejszych czasach przeciętny człowiek nie ma
czasu na uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej co może prowadzić problemów z krążeniem krwi, kłopotów związanych z funkcjonowaniem serca. Nieużywanie mięśni prowadzi do złego samopoczucia,
przyczynia się do prawdopodobieństwa zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego co potwierdzają badania prowadzone przez
Światową Organizację Zdrowia. Aby zapobiec wyżej wymienionym negatywnym skutkom, należy znaleźć czas na ćwiczenia w przerwie od
pracy. Poza unikaniem niepożądanych skutków, ruch gwarantuje nam
poprawę kondycji fizycznej, co pozwala nam na zwiększenie produktywności, dotlenienie spowodowane dawką aktywności ruchowej, pozwala sercu na przyjmowanie większej ilości paliwa jakim jest tlen,
zwiększa zaangażowanie organizmu w przemianę materii oraz poprawia
krążenie krwi, co ma ten skutek, iż jesteśmy bardziej skupieni na wykonywanych zadaniach i nie stajemy się zmęczeni monotonną pracą, która
powoduje napięcia nerwowe szybko wyczerpujące organizm. Poranne
rozruchy zapewnią nam dobry start w dzień, poprawiając nasz nastrój i
otwierając nasz umysł. Zwiększenie intensywności wykonywanych ćwiczeń jeszcze bardziej podnosi nasze możliwości i pozwala pracować ciężej. Osoby których praca jest związana z wysiłkiem fizycznym nie powinny unikać aktywności ruchowej, praca w takim trybie prowadzi do
schorzeń i uszczerbku na zdrowiu, przy takiej profesji zaleca się przerwy
na aktywność fizyczną w zakresie rozciągania mięśni i wyrabiania obszerności w różnych zakresach pracy stawów oraz ćwiczenia angażujące
nie używane partie mięśniowe3.
4. Gdzie możemy szukać wpływu sportu na człowieka?
Sport wykorzystywany jest przez nauczycieli i pedagogów jako
pomoc w rozwoju młodego człowieka, wychowawcy często uciekają się
do wybierania sportu jako metody wychowywania, ponieważ jest on poS. Kowalczyk, Idea Duszy w refleksji filozoficznej, red: K. Guzowski, Wyd.
KUL, Lublin 2016 s.117-128
3 M. Sygit, Jak dbać o własne zdrowie, Wyd. Miscellanca Sp. z o.o., Koszalin 1998
2
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pularną drogą do integracji młodzieży. Przez organizowanie zawodów
sportowych w sportach zespołowych wywiera się na młodych, chęć wyrażania wzajemnego zrozumienia i otwiera się możliwości na zawieranie
przyjaźni, co z kolei prowadzi do bezinteresownego wspierania się. Istnieje wiele pozytywów aksjologicznego wymiaru sportu, które prowadzą
do doskonalenia funkcji społecznych rozwijającej się młodzieży4. Sport
ma to do siebie, że ma wpływ nawet na ludzi, którzy tego sportu nie
uprawiają. Pokazywanie na szklanym ekranie wyimaginowanych sportowców, którzy są szlachetnymi wzorcami zachowania i postępują według zasad fair play, niewątpliwie wywiera ogromny wpływ na każdego
przeciętnego widza. Człowiek, który widzi tak przedstawioną postać,
chciałby choć trochę zbliżyć swoje zachowanie i sposób bycia do zachowania i sposobu bycia tego bohatera. Pierwszoplanowi bohaterowie filmów, o ile są pozytywnymi postaciami, uprawiając sport zawsze kierują
się moralnością i przestrzegają zasad gry, występowanie takich postaci,
pozwoliło na nakierowanie wielu ludzi na właściwy tor w swoim życiu5.
Przez swoją atrakcyjność sport zachęca do siebie również osoby starsze,
uprawianie sportu przez te osoby poprawia ich samopoczucie i warunki
fizyczne, co przyczynia się do polepszenia ogólnego dobrobytu, pozwala
na cieszenie się z życia i korzystania z niego w pełni, co nie byłoby możliwe przez ograniczenia związane z postępującym procesem starzenia się,
sport spowalnia ten proces. Intensywność i specyfika uprawiania tej aktywności jest dostosowana do wieku osób uczestniczącym w tego rodzaju
zajęciach, element dopasowania zakresu treningu do wieku i możliwości
osoby starszej jest konieczna do tego, aby dana osoba mogła sukcesywnie
uprawiać sport, zwiększać swoje osiągi i korzystać z dobroci wykonywanych ćwiczeń6.
5. Pierwsze kontakty ze sportem
Miejscem, gdzie po raz pierwszy dziecko powinno mieć kontakt ze
sportem jest rodzinny dom, a osoby, które powinny zaangażować to wydarzenie to matka, ojciec i rodzeństwo. Dzięki takiemu działaniu, korzyH. Machoń, Sport jako wychowanie do wartości? Wybrane aspekty pedagogiczne,
Aksjologiczny wymiar sportu, red: Z. Borysiuk, J. Kostorz, Opole 2014
5 M. Lis, Wartość sportu w świetle filmów fabularnych, Aksjologiczny wymiar sportu, red: Z. Borysiuk, J. Kostorz, Opole 2014
6 H. Zdebska, Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, Akademia
Wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia
Olimpijska, Fundacja “Centrum Edukacji Olimpijskiej, red: J. Nowocień, K. Zuchora, Warszawa 2012
4
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stanie z dobrodziejstw sportu odbija się nie tylko na dziecku a także na
jego rodzicach, ponieważ mają oni sprzyjające okoliczności do poznania
życia od nowa, obserwując jak rozwija się ich pociecha, dzieląc z nim radość i czerpiąc korzyści z obcowania ze sportem. Rodzice powinni być
wzorem do naśladowania dla swojego potomstwa, swoim zachowaniem
muszą pokazywać, że uprawianie aktywności fizycznej jest przyjemne
oraz że niesie za sobą same pozytywne wartości. Uwarunkowania rodziny mają znaczący wpływ na rozwój dziecka w sporcie, to czy osoby wychowujące będą aranżowały różne zajęcia sportowe i rekreacyjne zależy
tylko od nich i ważnym jest, aby dochodziło do tego jak najwcześniej, tuż
po tym jak dziecko będzie zdolne do interakcji z otoczeniem, ponieważ
daje to możliwość obcowania ze społeczeństwem jeszcze przed rozpoczęciem edukacji w placówkach do tego przeznaczonych. Dziecko, które
miało możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach wychowania fizycznego ma większe możliwości do interakcji z różnymi grupami społecznymi tworzącymi się podczas procesu edukacji. Rodzina może tworzyć
okazje do spędzania czasu wspólnie w aktywny sposób poprzez organizowanie porannych rozruchów do organizowania rodzinnych zawodów,
dając tym samym przykład dobrego zachowania i zdrowych nawyków.
Kontakt ze sportem nie musi kończyć się na uczestniczeniu w nim, rodzice powinni stwarzać warunki sprzyjające obcowaniu dziecku ze sportem
także pośrednio, czyli na przykład przez zabieranie go na mecze i różne
wydarzenia sportowe, skąd może brać przykład zaciętej rywalizacji i lekcji o niepoddawaniu się7.
Duża odpowiedzialność do zapewnienia prawidłowego kontaktu
ze sportem ciąży na szkołach, niestety nie wszyscy rodzice dysponują
wystarczającą ilością czasu do poświęcenia na inicjowanie aktywności dla
swoich pociech. Szkolny program nauczania powinien być skonstruowany w ten sposób, aby umożliwiał realizowanie się młodego człowieka w
jego ulubionej dyscyplinie sportowej, ponieważ ciężko jest zachęcić młodego człowieka do tego, aby monotonnie uprawiał sport, który go nie
interesuje. Zmuszanie ucznia do uprawiania sportu, do którego nie jest
przekonany niesie za sobą takie skutki, że sport może nie wywierać pozytywnego wpływu na tą osobę i istnieje możliwość, że zostanie ona zniechęcona do uprawiania innego rodzaju fizycznej aktywności. Lekcje wychowania fizycznego, poza tym, że muszą spełniać podstawowe warunki
J. Łabędzka, Aktywność ruchowa osób w różnym wieku o zróżnicowanym poziomie
rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach, red: R. Dutkiewicz, R. Pawłowski, Kielce 2012
7
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takie jak podnoszenie sprawności fizycznej i budowania podstawowych
wartości, muszą być pewnym wyzwaniem dla odbiorcy, co zaciekawia i
determinuje u młodego człowieka chęć do podjęcia przygody oraz wytwarza motywację do sprostania temu wyzwaniu8.
6. Sport pomocą w resocjalizacji
Już na początku osiemnastego wieku, wielcy myśliciele, tacy jak Jean Jacques Rousseau, zastanawiali się jaki wpływ na dyscyplinę i rozwój
mentalny ma wychowanie fizyczne. Rousseau w swoich pracach tłumaczył, że podstawą do rozwinięcia umysłu i silnej woli jest rozwój fizyczny
ciała, był zdania, że o wiele łatwiej wpoić zasady moralności młodemu
pokoleniu, poprzez gry sportowe i angażowanie ich w aktywność ruchową9. Poglądy na temat skuteczności sportu w rozwoju mentalnym
człowieka, prężnie rozwijały się i ewoluowały wraz z biegiem czasu. Zastosowanie sportu w resocjalizacji więźniów miało miejsce już w dziewiętnastym wieku w Stanach Zjednoczonych, po wprowadzeniu zajęć o
charakterze sportowym, u osadzonych zauważono poprawę warunków
fizycznych, a co za tym idzie- zdrowia oraz co miało największe znaczenie, zwiększenie poziomu dyscypliny pośród więźniów. Razem z wprowadzaniem większej ilości zajęć i urozmaicaniem metod treningowych,
zauważono zwiększoną poprawę zachowania u osób znajdujących się w
ośrodku. Indywidualne dobieranie rodzaju sportu dla osadzonego okazało się mieć ogromne znaczenie w procesie resocjalizacji- pozwalało na
zmaksymalizowanie poprawy zachowania u więźniów. Osoby, które
znajdowały się w zakładach karnych, zajęcia o charakterze sportowym,
przynosiły również skutki prozdrowotne.
W Drugiej Rzeczypospolitej, dużym problemem w więzieniach była
wysoka liczba osób chorych na gruźlicę, po wprowadzeniu do kilku
ośrodków zajęć ruchowych które odbywały się na świeżym powietrzu,
liczba przypadków zarażenia zmniejszyła się co prowadziło do zmniejszenia kosztów utrzymania więźniów, ponieważ nie były już potrzebne
tak częste interwencje medyczne. Zmniejszenie liczby chorych, musiało
poprawiać nastroje i tym samy zbliżać osadzonych do resocjalizacji. W
dwudziestym wieku znaczenie sportu w procesie resocjalizacji więźnia
8 U. Okońska, Rola szkoły w wychowaniu do rekreacji fizycznej młodzieży w szkole
średniej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, red: R. Dutkiewicz, R.
Pawłowski, Kielce 2012
9 R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław
1979
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było już na tyle wyraźnie, że stało się przedmiotem poważnych badań
naukowych, temat ten był poruszany również na licznych kongresach
międzynarodowych na których zalecano ruch, ponieważ jest narzędziem
wychowania i prowadzi do poprawy zachowania między więźniami.
Potwierdzenie pozytywnego wpływu sportu na osadzonych znajdujemy
niestety momencie, kiedy więźniowie mogą wybierać między formą spędzania czasu. Wprowadzenie możliwości oglądania filmów oraz wprowadzenie słuchowisk radiowych do placówek pogorszyło zainteresowanie sportem i aktywnością ruchową co doprowadziło bezpośrednio do
pogorszenia się warunków fizycznych i zdrowia osób pozbawionych
wolności, spadł również poziom dyscypliny w ośrodkach, zainteresowanie sportem po tych zmianach było na tyle znaczące, że w Polsce zaprzestano prowadzenia statystyk o udziale osadzonych w różnych formach
aktywności. Nowy kodeks karny opublikowany w 1997 roku, nakazuje
placówkom więziennym stworzenia osadzonym odpowiednich warunków do możliwości rozwoju fizycznego które miałyby przyczynić się do
resocjalizacji, w tym między innymi opcje zakładania kół i zespołów
sportowych. Wprowadzenie wielu wariantów spędzania wolnego czasu
przez skazane osoby powoduje zmniejszenie postępu procesu resocjalizacji, tworzenie prawa, które pozwala na tak duży wybór, zmniejsza rygor
w więzieniu i nie pozwala na skuteczne naprawianie szkód wyrządzonych w psychice podczas drogi przestępczej skazanego10.
7. Podejmowanie sportu inicjuje procesy edukacji
Sportowcy chcąc udoskonalić swoje wyniki, muszą podejmować
działania, które poszerzają ich horyzonty myślowe i zwiększą wiedzę w
zakresie ich dyscypliny, aby to osiągnąć uciekają się do edukacji. Zakres
podejmowanych nauk jest ogromny, od nauk humanistycznych po dziedziny z zakresu medycyny. Zwiększenie zainteresowania społeczeństwa
sportem prowadzi więc bezpośrednio do zwiększenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, z kolei poziom wykształcenia wpływa pozytywnie
na polepszenie zachowania społecznego i oddziałuje na moralność osób.
Chęć zdobywania wiedzy na temat swojego ciała lub różnych dyscyplin
sportowych wyrażana jest również przez osoby, które amatorsko lub rekreacyjnie zajmują się uprawianiem aktywności fizycznej. Taka postawa
ludzi zainteresowanych sportem staje się wyzwaniem dla szkolnictwa i
R. Urban, Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych teoria – praktyce,
red: J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin 2014
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nauczycieli wychowania fizycznego. Nauczyciele nie powinni poprzestawać wyłącznie na wprowadzaniu nowoczesnych metod edukacyjnych
i wychowawczych, w dzisiejszych czasach od nauczyciela wymaga się,
aby pełnił rolę osoby sprawującą służbę społeczną, ta służba powinna być
pełniona nie z wyniku narastających wymagań otoczenia, a z wewnętrznej woli nauczyciela do doskonalenia pokoleń i pomagania słabszym.
Nowoczesny nauczyciel powinien służyć pomocą dla swojego ucznia,
lecz nie może bezpośrednio rozwiązywać jego problemów, ponieważ
prowadziłoby to do tego, że uczeń w przyszłości nie byłby w stanie sam
ich rozwiązywać11.
8. Poprawa życia osób niepełnosprawnych za pośrednictwem sportu
Osoby niepełnosprawne, tak jak osoby zdrowe potrzebują sportu do
prawidłowego funkcjonowania w życiu osobistym i w społeczeństwie. Potrzeba aktywności fizycznej wyrażana jest przez występowanie braku akceptacji i zaniżaniu swojej własnej wartości. Brak występowania aktywności w
życiu osoby posiadającej niepełnosprawności powoduje zaburzenie rozwoju
oraz hamuje chęć do podejmowania działania. Istotnym elementem braku
zaangażowania w aktywności ruchowe jest możliwość wystąpienia chorób.
Niepełnosprawności związane z wrodzonymi wadami układu nerwowego
prowadzą do obciążeń osobowości danej osoby, natomiast wady układu
ruchowego nie pozwalają na wykorzystywanie w pełni możliwości motorycznych ciała. Dziecko dotknięte takimi niepełnosprawnościami powinno
zostać jak najszybciej zmotywowane do podjęcia aktywności fizycznej, co
pozwoliłoby na wykorzystanie potencjału ciała i możliwie mocno ograniczyłoby skutki niepełnosprawności lub doprowadziłoby do zatrzymania jego
rozwoju. Organizowanie metod wprowadzania aktywności fizycznej dla
takich osób powinno polegać na łączeniu sportu z zabawą, takie rozwiązanie
rozwiązuje problem integracji niepełnosprawnej osoby z rówieśnikami, a
ruch wykonywany podczas takich zabaw będzie jednocześnie formą rehabilitacji. Naprowadzanie osoby niepełnosprawnej na możliwość uprawiania
sportu wiąże się z tym, że będzie ona musiała stawiać czoło licznym utrudnieniom, przedstawiona forma zajęć będzie przygotowywała również tą
osobę do pokonywania przeciwności losu w przyszłości, taka osoba nie będzie łatwo zniechęcać się po poniesionej porażce, ponieważ miała z nimi do
11 K. Zuchora, Praktyczny I teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla
wszystkich, red: J. Nowocień, K. Zuchora, Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja ”Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2015
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czynienia już we wczesnym etapie dojrzewania i będzie potrafiła uparcie
dążyć do celu. Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne umysłowo
jest szansą na wyrównanie ich możliwości ze zdrowymi rówieśnikami, badania dowodzą tego, że nie ma różnicy jakościowych w osiągach sportowych między osobami zdrowymi a tymi niepełnosprawnymi umysłowo,
uprawianie sportu przez takie osoby umożliwia ich łatwiejszą socjalizację i
przystosowanie do życia międzyludzkiego. Treningi i ćwiczenia skierowane
do osób niepełnosprawnych powinny być prowadzone indywidualnie, w
takim sensie, że trening powinien być skonstruowany tak aby był możliwy
do wykonania przez daną osobę, ale jednocześnie powinien stanowić wyzwanie dla niej. Wykonanie ćwiczeń, które stanowią pewną barierę do pokonania, satysfakcjonują osobę je wykonującą, napędzają do dalszego działania i podnoszą samoocenę.
Nauczyciele i trenerzy zajmujące się osobami niepełnosprawnymi
powinni inicjować w swoich wychowankach chęć wyrażania inicjatywy i
powinni napędzać budowanie ich kreatywności, taki proces przyśpiesza
rehabilitację i pozwala na rozwijanie się funkcji społecznych u pacjentów.
Kształtowanie postaw sportowych u osób dotkniętych niepełnosprawnością,
powoduje zwiększenie poziomu dojrzałości, pozwala na samokontrolę, daje
możliwość panowania nad emocjami, na poziomie fizycznym wyrabia koordynację oraz trenuje pamięć mięśniową. Rozwój pod kątem wychowania
fizycznego pozwala na łatwiejszy start w dorosłym życiu zawodowym. Zajęcia sportowe dla osób ograniczonych pod względem fizycznym lub umysłowym powinny być organizowane w taki sposób, aby osoba uczestnicząca
w nich, kończąc zajęcia chciałaby wziąć w nich udział ponownie, organizacja
ćwiczeń w ten sposób pozwala na zbudowanie w człowieku zdrowego nawyku do uprawiania sportu, który umacniałby więzi, z osobami które biorą
uczestniczą razem z nim w tych wydarzeniach.
Szczególną popularnością w zdolnościach socjalizacyjnych cieszą się
gry zespołowe w których zespoły złożone są z osób o różnym stopniu zaawansowania niepełnosprawności, ale też z osób pełnosprawnych, taka metoda pozwala na akceptację i zbliżenie do siebie różnych środowisk, zmuszają do wzajemnej pomocy i zrozumienia, co prowadzi do pozytywnych efektów dla obu stron, jednych uczą cierpliwości i troski a drugich zapału i chęci
do rywalizacji. Warte uwagi są również pozytywne skutki wywierane na
rodzinach osób niepełnosprawnych uprawiających sport, rodzice dzieci widząc rozwój na tle sportowym i integrację pośród rówieśnikami swojej pociechy, są bardziej pozytywnie nastawieni do życia, a sukcesy ich dzieci
gwarantują mobilizację rodziców do wkładania większej ilości pracy nad
swoimi dziećmi. Organizowanie imprez masowych takich jak para olimpia-
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dy, daje możliwość zaistnienia osobom niepełnosprawnym na arenie międzynarodowej, przyciąga do siebie wielu wolontariuszy, którzy mają okazję
do niesienia pomocy bliskim, takie zachowanie spaja społeczeństwo oraz
pokazuje jak otwarte potrafi ono być12.
Podsumowanie
Dusza człowieka, przez cały okres życia fizycznego ciała jest nastawiana na liczne próby, zarówno o charakterze fizycznym jak i duchowym.
Aby naprawiać szkody związane z ułomnością ludzkiego charakteru, należy
sięgać skutecznych metod o szerokim spektrum działania. Wszechobecny
sport, który powinien towarzyszyć człowiekowi od samego początku życia
jest swoistym remedium, skutecznie zwalczającym bolączki życia codziennego oraz jest narzędziem, potrafiącym wyrwać duszę ze złej ścieżki i potrafiącym naprowadzić go na właściwy tor życia. Szeroka gama zastosowania
dobrodziejstw sportu, od resocjalizacji do rehabilitacji, wymaga szczególnie
wyspecjalizowanych fachowców, nauczających inne osoby jak prawidłowo z
niego korzystać, bez nich uprawianie sportu nie byłoby tak efektowne w
swoim działaniu. Pozytywne oddziaływanie sportu zarówno na fizyczne jak
i psychiczne cechy człowieka, są potwierdzane przy każdej występującej
pozytywnej zmianie. Obecność sportu powinniśmy zauważać na każdym
kroku, począwszy od porannych rozruchów, po promowanie tego rodzaju
aktywności w mediach.
Streszczenie:
Człowiek składa się z dwóch elementów które pozwalają mu na
funkcjonowanie w fizycznym świecie, są nimi materialne ciało i niematerialna dusza. Nienamacalna część składowa człowieka może zostać zatracona w wyniku nieprawidłowo prowadzonego życia, aby tego uniknąć
należy zwrócić uwagę na zastosowanie sportu jako narzędzia, które pozwoliłoby na jej uzdrowienie. Występowanie duszy z ciałem jest nierozłączne, co zmusza nas do dbania o nie łączenie, dbając o duszę, troszczymy się o ciało, natomiast dbając o ciało jesteśmy w stanie rozwijać prawidłowo duszę. Wpływ sportu możemy znaleźć wszędzie, a przynajmniej
powinniśmy, w dzisiejszych czasach propagowanie aktywności fizycznej
możemy spotkać na każdym kroku, włączając w to udział mediów,
12 A. Kurek-Paszczuk, A. Paszkiewicz, Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, red: J. Nowocień, K. Zuchora, Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia
Olimpijska, Fundacja ”Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa 2015
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pierwsze kontakty ze sportem powinniśmy jednak wynieść z domu,
gdzie pierwszymi trenerami zostają rodzice, i to oni wskazują nam drogę
do zadbania o kulturę w wychowaniu fizycznym. Zastosowanie sportu
jako narzędzie kształtujące zachowania, które są pożądane przez społeczeństwo ma miejsce w procesach resocjalizacyjnych, używanych w zakładach karnych. Sport, odgrywa dużą rolę w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci ucząc ich podstawowych wzorców zachowania. Używanie aktywności fizycznej jako formy rehabilitacji jest skuteczne i pozwala na socjalizację ludzi wykluczonych ze społeczeństwa.
Summary:
Sport, a tool for healing the soul
Man consists of two elements that allow him to function in the physical world, they are material body and immaterial soul. An inexpensive
component of a person can be lost as a result of improperly carried out
life, to avoid this, attention should be paid to the use of sport as a tool to
heal it. The occurrence of the soul with the body is inseparable, which
forces us to care for each other, caring for the soul, we care for the body,
while caring for the body, we are able to develop the soul properly. The
influence of sport can be found everywhere, or at least we should, nowadays we can meet physical activity at every turn, including the participation of the media, we should take our first contacts with sport from home,
where parents are the first trainers, and they show us the way to take care
of the culture in physical education. The use of sport as a tool for shaping
behaviors that are desired by society takes place in the rehabilitation processes used in prisons. Sport plays a big role in raising disabled children
by teaching them basic behavior patterns. The use of physical activity as a
form of rehabilitation is effective and allows socialization of people excluded from society.
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Karol Łukowski

Wzmacnianie profilaktyki sportowej wartościami katolickimi
Wstęp
Działania profilaktyczno-sportowe kierowane do młodzieży, oparte
na wartościach katolickich, dają warunki do nabywania umiejętności,
możliwości i praktycznych wartości, które wzmacniają postawy młodego
człowieka, wspierają w prawidłowym jego rozwoju i codziennym funkcjonowaniu. Sport i rekreacja ruchowa oparta na wartościach, służy młodym ludziom w budowaniu uczciwości, umiejętności pracy w zespole i
pokazuje młodym ludziom inicjatywy, które służą w formowaniu się
wspólnoty. Sportowe elementy wychowania, służą jako narzędzie w pracy profilaktycznej, a należy do nich uczenie się dyscypliny, wytrwałości,
wiary we własne siły i możliwości oraz równego i sprawiedliwego traktowania innych, podkreślając miłość i szacunek do siebie samego, jak i do
drugiego człowieka. Edukacja sportowa, jak i profilaktyka z założenia
opiera się na poznawaniu i nauce przez uczestników kompetencji miękkich, czyli wartości praktycznych, umiejętności społecznych i zdolności
skutecznego myślenia w niesprzyjających i niekorzystnych sytuacjach,
które często są nie do przewidzenia.
Młodzi ludzie, którzy zaczynają samodzielnie poruszać się w społeczeństwie, powinni mieć solidne wsparcie, które uczy poznawać siebie i
buduje relacje z drugim człowiekiem. Zatem wartości katolickie stanowią
skuteczne narzędzie w pracy profilaktycznej, które daje potencjał do poznania wielu mądrości dotyczących sposobu postępowania, skutecznego
używania wiedzy i mądrości oraz do codziennego ich stosowania w polepszeniu jakości życia. Zarówno działania profilaktyczne, jak i wartości
katolickie uczą mądrego myślenia i rozważnego postępowania. Działania
profilaktyczne stwarzają warunki dla uczestników, by umacniali swoje
postawy prozdrowotne i stawali się odporniejsi na różnego rodzaju zagrożenia społeczne, z jakimi nie potrafią sobie poradzić.
1. Wzmacnianie działań profilaktyki sportowej wartościami katolickimi
Wzmocnienie odnoszące się do działań profilaktycznych i sportowych, kierowane na rozwój dzieci i młodzieży, które można wytłumaczyć, jako rozwijanie umiejętności wewnętrznych zasobów i zaintereso-
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wań. Działanie profilaktyczne, które mają na celu realizacje programu
sportowego lub rekreacji ruchowej, mają za zadanie usprawnianie społeczne uczestników, za pomocą pogłębiania wiedzy na temat wartości. W
tym przypadku mówimy o wychowywaniu, czyli wpływamy na uczestników, za pomocą wzmacniana w nich wartości, które są podstawą realizacji programu i nadają kierunek działaniom. Wzmacnianie działań profilaktycznych wartościami katolickimi, uwzględniają w sobie dobro wychowanka, podkreślają prawdy wiary katolickiej i miłości do bliźniego.
Ważnym podstawowym wyznacznikiem tworzenia programów dla dzieci i młodzieży, opartych na wartościach katolickich, jest przykład wiary
najbliższego otoczenia, czyli rodziców lub opiekunów, ponieważ rodzina
jest podstawowym środowiskiem dziecka, a jeżeli wychowanek nie ma
rodziny, to wtedy ważna jest rola nauczyciela lub wychowawcy. Wzmacnianie młodych ludzi, poprzez profilaktyczne zajęcia sportowe, obrazuje
jak być ostrożnym na różne zagrożenia społeczne i w jaki sposób czynić,
by nie dopuszczać do siebie niekorzystnych sytuacji. Nauka na temat
katolickich wartości, to pogłębianie w sobie szlachetnych cnot, do których
należy cierpliwość, wytrwałość, roztropność, pracowitość, systematyczność i mądrość. Gracjan Baltazar hiszpański Jezuita, pisał o podzieleniu
swojego życia mądrze w następujący sposób. ,,Życie jest uciążliwe bez
odpoczynku, jak długa podróż bez zatrzymania się w zajeździe. Odpoczynek umila życie oraz urozmaica, to czego człowiek się uczy. Aby
piękne żyć, należy swoją uwagę poświęć poznawaniu siebie, świata i
snuciu filozoficznych refleksji”1.
Ćwiczenia fizyczne wzmacniają i kształtują w młodych ludziach cechy, takie jak, obowiązkowość, samodyscyplina, samodzielność, dążenie
do wyznaczonych celów, doskonalenie się, wytrwałość i pokonywanie
własnych trudności, natomiast gry zespołowe rozwijają współpracę,
uczciwą rywalizację, siłę woli, dodają odwagi i są motorem napędowym
do podejmowanie nowych inicjatyw. Słowa, którymi zwrócił się papież
Pius X, do członków Katolickich Stowarzyszeń Sportowych, brzmiały
,,Młodzież powinna kochać sport, bo on jest dobry dla jej duszy i ciała”2.
Sport i profilaktyka ma na celu uczyć odpowiedzialności za własne
zdrowie, budować relacje i rozwijać poziom uczestniczenia w zdrowym i
przyjaznym środowisku. Sport można nazwać dynamiczną formą edukacji, która jest oparta na wartościach. Święty Jan Paweł II, o ćwiczeniach
fizycznych mówił w następujący sposób: „Niech ćwiczenia fizyczne będą
1
2

G. Baltasar, Sztuka doczesnej mądrości, Gliwice 2010, s.127.
Z. Dziubiński, Kościół Rzymskokatolicki a kultura fizyczna, Warszawa 2008, s.56.
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częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”3. Zatem profilaktyczne programy z zakresu rekreacji ruchowej i sportu, są bardzo trafną i atrakcyjną
formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Sport jest bardzo
dobrym narzędziem obserwacyjnym dla wychowawcy lub terapeuty
prowadzącego zajęcia, ponieważ ujawnia elementy fizyczne podopiecznego i cechy osobowości, które pozwalają spojrzeć na wychowanka z
perspektywy jego zasobów i ograniczeń oraz deficytów i zasobów osobowości, czyli mocnych i słabych stron, a zarazem daje możliwości do
popracowania z podopiecznym w obszarze wartości.
Sport uczy pokory i świadomości własnych ograniczeń. Pokora,
jest cnotą moralna, która charakteryzowana jest poprzez uznanie własnej
bezsilności i odgraniczeń, która polega na nie wywyższaniu się i nie
chwaleniu. Ludzie jednak są skłonni do błędnego rozumienia pojęcia pokory, która kojarzy się często z postawą poniżenia siebie, ustępowania
innym lub kompleksami. Pokora, jest przede wszystkim otwartością naprawdę, która odnosi się do naszego życia, by poznać prawdę o samym
sobie, a dzięki niej możemy osiągnąć pełnie życia. Pokora właściwie spożytkowana, może działać rzeczy niesamowite. Sportowcy, który pracują
nad swoimi słabościami i ograniczeniami, poprzez pokorę mogą wyraźnie widzieć obraz samego siebie, bez umniejszania się i wywyższania.
Pokora, powinna być widziana w perspektywie danej sytuacji, odnosi się
do naszego zachowanie i sposobu wyrażania siebie.
Ludzie pokorni mają silne poczucie własnej wartości, akceptują siebie i innych ludzi, rozumieją siebie samego i potrafią stworzyć przestrzeń
do tego, aby inni czuli się przy nich dobrze. Człowiek pokorny potrafi
stworzyć warunki, aby inni przy nim wzrastali, ponieważ pokora wymaga odwagi i wypracowania postawy, która ukształtowała w człowieku
praktyczne kompetencje społeczne i świadczące o mocnym charakterze.
Zajęcie sportowe uczą pokory, pokonywania własnych słabości i ograniczeń, która obrazuje prawdziwe spojrzenie na własne możliwości i tkwiące w nas przeszkody. Ukazując użycie pokornej rozwagi, należałoby
działać odważnie, a zarazem ostrożnie, ponieważ miłość i odwaga nie jest
materią z której można żartować, ponieważ jeśli ustąpi się raz, to wejdzie
się w sytuacje ciągłego ustępowania, natomiast ta sama przeszkoda, będzie i tak musiała zostać pokonana później i lepiej przez nią przejść od
razu. Umysł jest bardziej odważny niż ciało, który ma być jak miecz z
Jan Paweł II, Wystąpienie podczas Międzynarodowego Sympozjum Sportowców,
Rzym 2000.
3
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rozwagą gotowy do użycia w razie potrzeby. Słaby duch wyrządza więcej krzywd, niż słabe ciało i nie należy pozwalać na to, aby duch, był całkowicie pozbawiony siły i odpoczął w pokorze. Pokora umożliwia odpoczywanie naszemu umysłowi, poprzez łagodne myśli. Nabywanie wartości duchowych, są to zdolności, które służą do zrozumienia siebie, swojej
natury i sensu życia oraz chronią nas przed wyrządzeniem sobie krzywdy i innym ludziom. Wartości duchowe, to podstawowe zasady działania
i komunikacji, które powinniśmy w sobie wzmacniać i pielęgnować.
Święty Ignacy Loyola, o pociechach Ducha Świętego, pisał następująco,
,,Żadna rzecz stworzona nie może w duszy takiej sprawić radości, jaką
sprawia a łaska Ducha Świętego”4. Loyola porównał ćwiczenia duchowe
do ćwiczeń cielesnych, które potrzebują przygotowania i ukształtowania
usposobienia duszy oraz usunięcia wszystkich nieuporządkowanych
uczuć i myśli, a dopiero po ich usunięciu, należałoby porządkować własne życie, które by służyło dla dobra zbawienia duszy i poszukiwania
woli Bożej.
Zajęcia profilaktyczno-sportowe oparte na wartościach katolickich,
mają za zadanie pokazywać i uczyć wychowanków wartości, którymi
będą kierowali się w swoim życiu. Odwołując się do cnoty roztropności, a
wzór na ten temat możemy czerpać z Matki Bożej, która uczy nas ostrożności w postępowaniu. Roztropność udoskonala ludzkie postępowanie,
poprawia jakość życia duchowego, uczy umiejętności postępowania z
drugim człowiekiem, zdolności do trafnej oceny sytuacji i dobierania
właściwych środków w codziennym życiu. Sportowe zajęcia profilaktyczne mają za zadanie pełnienia roli wychowania, kształtowania osobowości i rozwoju, w których ważne jest, zdobywanie wiedzy na temat rozpoznawania zachowań etycznych i ich weryfikacji. Pojęciem roztropności
posługiwano się w filozofii klasyczniej i w filozofii chrześcijańskiej. Arystoteles roztropność określa jako praktyczną mądrość, która obejmowała
kierowanie naszymi czynami, by były dla nas korzystne oraz dotyczyły
podejmowania działań, które zasługiwały na miano wartościowych. Roztropność jest kompetencją społeczną, którą człowiek nabywa poprzez
uważność ukierunkowaną na własne postępowanie. W tradycji chrześcijańskiej roztropność, to jedna z czterech głównych cnót, zarazem ze
sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem. Zarówno w działaniach
profilaktycznych, jak i sporcie, ma swoje zastosowanie roztropność, którą
pożytkuje się do używania i umożliwienia wybierania jak najbardziej
odpowiednich narzędzi, które prowadzą do osiągnięcia założonych re4

I. Loyola, Maksymy Świętego Ignacego. Kraków 2014, s.78.
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zultatów. Święty Tomasz z Akwinu roztropność nazwał umiejętnością
wnioskowania i kierowania wszystkimi cnotami. Roztropność jest umiejętnością myślenia i dobierania właściwych środków, które prowadzą do
zamierzonego celu. W roztropności ważna jest taka zdolność, jak cierpliwość i umiejętność spokojnego wyczekiwania w dążeniu do osiągnięcia
zamierzonych rezultatów. Sportowcy nie od razu osiągają dobre wyniki,
muszą w to włożyć dużo pracy i wysiłku. Cierpliwość i roztropność, jest
cechą sportowca, która pozwala dobrze wykorzystać i docenić czas, uczy
skutecznej organizacji i sprawia, że wykonana praca staje się bardziej
staranna i efektywna, cierpliwość, jest podstawą osiągania wszelkich sukcesów. Często na zajęciach terapeutycznych i we wspólnotach Anonimowych Alkoholików i Narkomanów, powtarza się słowa Marka Aureliusza, które brzmią następująco, ,,Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał
znieść to, czego zmienić nie mogę, daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę i daj mi
mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego”5.
2. Rozważania nad praktykowaniem i zastosowaniem wartości w
profilaktyce
Bardzo ważnym elementem w realizacji sportowych programów
profilaktycznych, jest postawa prowadzącego zajęcia, ponieważ to on,
daje świadectwo młodym ludziom, ponieważ jest to praca na rzecz dzieci
i młodzieży, narażonej na szkodliwe czynniki środowiskowe, którzy mogą być zagubieni, szukają sposobów na rozwiązanie problemów lub mądrej perspektyw na własne życie, która pokaże uczestnikom drogę wyjścia z problemów, dostarczy wskazówek i pokaże różnicę miedzy wartościami, a pseudowartościami. Pseudowartości, które są lansowane przez
środki masowego przekazu, do których należy posiadanie za wszelką
cenę, czyli pożądanie rzeczy i ludzi oraz życie na pokaż lub stosowanie
antywartości, ujawniające się w deptaniu i nieliczeniu się z czyimiś uczuciami i wartościami, ponieważ samemu się ich nie posiada. Ważną wartością w życiu człowieka, jest godność osobista, która wyraża się w szacunku do samego siebie i jest poczuciem własnej wartości. Najgłębsze wartości i postawy życiowe ma za zadanie przekazywać młodym ludziom rodzina, która powinna wspierać w rozwijaniu osobowości, uczyć szacunku do samego siebie i pokazywać jak należy odpowiedzialne korzystać z
wolności. Według Świętego Tomasza z Akwinu, doskonałość człowieka
ma swoje źródło w godności, która określa się w sposobie sensu istnienia
5
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i rozwoju. Święty Tomasz pisze, ,,że, istnienie człowieka, jest najgodniejszym stworzonym bytem, który został obdarzony wolną wolą i może
wybierać”6. Wolność jest gwarantem godności człowieka, jednak nawet
odebranie wolności nie świadczy o odebraniu jego godności. Przykładem
takiego czynu godności człowieka, który utracił wolność fizyczną i zachował swoją godność, był Ojciec Maksymilian Maria Kolbego, idący na
śmierć, był wolny duchowo i sam dokonał tego wyboru.
Słowo „wartość”, w przetłumaczeniu na język łaciński, używano w
stosunku do tego co budzi uznanie i do tego co jest cenne. Lucius Annaeus Seneca, mówi o mądrości w następujący sposób, ,,że dobre nawyki
wzajemnie się uzupełniają i dlatego trwają”7. Seneca ukazując problemy
ludzkie, pisze w taki sposób, ,,że żadne położenie nie jest tak trudne, by
przekreślało każdą możliwość szlachetnego działania lub często krzywda
sprowadza lepszy los. Wiele rzeczy runęło dlatego, aby wznieść się wyżej”8. Ważną cechą człowieczeństwa ściśle związanego z moralnością
jednostki, jest zdolność doświadczania wartości. ,,Wartości nadają sens
życiu ludzkiemu, bogacą je, rozwijają osobowość, ukierunkowują człowieka. Człowiek żyje w kręgu wartości, wobec których musi się w jakiś
sposób samookreślić, jedne wybiera, a inne pomija. Wówczas odkrywa
swą wolność, która jest korzeniem stawania się człowiekiem i bycia dobrym lub złym poprzez własne czyny”9. Dzięki wolności człowiek kształtuje swą osobowość, wewnętrzną twarz, stawia sobie cele, dobiera środki
i decyduje o własnym życiu (Krąpiec, 1982, s.36). Budowanie systemu
wartości, zaczyna się od budowania wewnętrznych przekonań, od poznawania siebie, własnej tożsamości, potrzeb i budowania poczucia własnej wartości. Pasuje tutaj hasło, że człowiek uczy się siebie, przez całe
swoje życie, ponieważ wartości, takie jak, mądrość, rozwaga, samodyscyplina, odpowiedzialność, uczciwość, odwaga oraz pracowitość, uczymy się przez całe życie i często o nich zapominamy. Wartości określają
człowieka, kim jest, jak żyje i jak traktuje innych ludzi. Wartości, to proces
zdobywania wiedzy na temat naszych zachowań, postaw i standardu
życia, który pozwala nam na pełnienie ról społecznych, uczy współżycia
społecznego i nakreśla nasz sposób bycia. Stosowanie mądrości w na-

6 R. Santiago, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu. Warszawa 2018,
s.103.
7 L. Joachimowicz, Semeka. myśli i teorie, Warszawa 2004, s. 53.
8 Tamże, s.92.
9 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s.187.

129

szym życiu powoduje, że stajemy się bardziej świadomi, tego co chcemy
w życiu robić i osiągnąć.
Działania profilaktyczne są projektowaniem rzeczywistości, więc
jako realizatorzy zajęć musimy być czujni i ostrożni na drugiego człowieka, ponieważ nasze błędy będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na
ich uczestników. Odwoływanie się do katolickich modeli wychowania
fizycznego w dzisiejszych czasach, które mają bardzo ważną i kluczową
rolę wychowawczą, ponieważ praktyczne zastosowanie wiedzy na temat
wartości katolickich, jest skuteczną metodą zapobiegania sytuacją problemowym, powoduję ochronę przez różnymi zagrożeniami i negatywnymi powikłaniami. Obecnie mamy do czynienia z odchodzeniem od
wartości katolickich, które zanikają w współczesnym świecie, a które powinny być rozwijane, że względu na wartościową wiedzę i wskazówki
życiowe. Poruszając temat wartości katolickich w sporcie, warto przytoczyć książkę, Zbigniewa Dziubińskiego, zatytułowaną, „Kościół rzymskokatolicki, a kultura fizyczna”, która opowiada o społecznym nauczaniu Kościoła Katolickiego i kulturze fizycznej, podkreślając w tym nauczanie Jana Pawła II, że na postawy Kościoła Katolickiego składają się,
wiedza, stosunek emocjonalny hierarchii Kościoła do kultury fizycznej i
praktyczne działania organizacyjne w zakresie kultury fizycznej. Autor w
swojej książce opisuje, czym jest moralna powinność w sporcie, rozumienie przedmiotu etyki sportu, jaką rolę odgrywa sumienie, by skoncentrować swą uwagę na moralności i potrzebie etyki w sporcie.
Natomiast ksiądz Marek Dziewiecki w swoim artykule na temat
sportu i wychowania, podkreśla rolę sporu, jako zmagania się człowieka
z własnymi słabościami i z otaczającą go rzeczywistością. Twierdzi, że
sport to szlachetny sposób życia, który umożliwia człowiekowi osiągnięcie sukcesów sportowych, a ten kto umie szlachetnie postępować, ten ma
większe szanse na zrobienie kariery sportowej i na utrzymanie świetnej
formy. Dziewiecki, daje do zrozumienia czytelnikowi, że człowiek pozbawiony solidnego wychowania opartego na wartościach, zaprzepaści
swój talent sportowy, a po pierwszych sukcesach utraci zapał, a w realistycznej pedagogice obowiązuje wychowanie przed sportem.
Radość, którą daje uprawianie sportu nie zna granic, jest to radość,
która daję szczęście oraz zadowolenie z przeżywanych doznań, satysfakcje w udziale w zajęciach sportowych, treningach, zawodach i turniejach.
Największą radość daje doświadczenie zwycięstwa przez uczestnika zawodów sportowych, który solidnie sam się przygotował, miał wsparcie
oraz wskazówki swojego trenera. W roli kibica, radość daje wygrana ulubionej drużyny, którą okazujemy w postaci okrzyków radości. Zaszcze-
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pianie miłości do sportu młodemu człowiekowi, powinno iść w kierunku
wartości katolickich, które są uniwersalnymi wartościami humanistycznych i ukierunkowanych na działania dla dobra wspólnego. Warto pielęgnować to, co jest piękne w sporcie, to co uczy szlachetnych czynów, pokonywana własnych słabości, a szczególnie u chłopców, budowania w
nich odwagi, męstwa oraz odpowiedzialności. Sport jest dobrym narzędziem oddziaływań profilaktycznych, ponieważ wzmacnia młodego
człowieka, rozwija wartości i umiejętności, aby sam poprawiał jakość
swojego życia i był świadomy tego co robi. Wiara Katolicka, jest mocnym
motywatorem do działania, daje nadzieje na lepsze życie, ponieważ, ,,bez
wiary potykamy się o źdźbło słomy, a z wiarą przenosimy góry”10.
Wiara sprawia, że możliwe, stają się rzeczy niemożliwe. Wiara jest
wartością, którą trudno zdefiniować i nie można jej zobaczyć. Wszystko
na świcie oparte jest na wierze, w szkole wierzymy w to, co powie nam
nauczyciel, w domu wierzymy swoim bliskim, a w pracy współpracownikom. Święty Tomasz z Akwinu, na temat wiary mówi, że przybliża nas
do poznania Boga, a kiedy uczestniczymy w życiu Boga, widzimy jego
oczami. W sporcie wiara opiera się ma myśleniu, ukierunkowanym na to,
że się uda. Wiara przyczynia się do osiągania coraz to lepszych rezultatów i jest motorem napędowym do zwycięstwa, pokonywania swoich
słabości i osiągania sukcesów.
Idąc tropem amerykańskiego psychiatry, psychoterapeuty i pisarza
Theodora Isaaca Rubina, na temat uniwersalnych wartości, który twierdził, „że dobroć jest ważniejsza, niż mądrość, a uznanie tej prawdy, to
pierwszy krok do mądrości”11. Rubin, jest autorem tezy, która mówi, „że
do zdrowia psychicznego człowieka doprowadza życie zgodne z stosowanymi wartościami kulturowymi”12. Tak naprawdę cały czas żyjemy w
świecie wartości, tylko nie korzystamy z nich. Wartości nadają sens naszemu życiu, są podstawową zasadą w stawaniu się człowiekiem, które
wskazują na jakość relacji z innymi. Wartości praktykowanie służą do
budowania samooceny i poczucia własnej wartości. Reprezentantem wartości we współczesnym świecie dla młodych ludzi, powinien być autorytet rodzica, nauczyciela lub wychowawcy, ponieważ młody człowiek
obserwuje, doświadcza, naśladuje zachowania i postępowania dorosłych
oraz bierze z nich przykład.

P. Mróz, Kierkegaard. Dialektyka paradoksy wiary, Kraków 2008, s.72.
R. T. Isaac, Współczucie i nienawiść do siebie, Poznań 2000, s.179.
12 Tamże, s.52.
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3. Profilaktyka wartości i sportu, jako narzędzie pracy
Oddziaływania profilaktyki sportowej mają głównie na celu pokazać uczestnikom możliwości, w jaki sposób najskuteczniej poprawić jakość swojego życia i funkcjonowania. W profilaktyce mało się mówi praktycznych wartościach, takich jak, roztropność, pokora, posłuszeństwo,
wiara, miłość i odwaga do uczenia się na własnych błędach, natomiast
mówi się o zastosowaniu zachowań asertywnych, poprawie własnej samooceny, pracy nad emocjami i pracy nad problemami. Często pomijana
jest duchowość człowieka i głębsze wartości, które osobiście uważam
bardzo istotny element w żuciu człowieka. Wartości katolickie, są bardzo
dobrym praktycznym narzędziem w pracy terapeutycznej i pracy nad
sobą, które są też wartościami uniwersalnymi. Wartości programach profilaktycznych, powinny być dopasowywane do sposobu rozumienia
uczestników, możliwości i mogą służyć w rozwoju pomysłów w trakcie
trwania działań. Profilaktyka jest takim rodzajem działania, że należy na
bieżąco wyciągać wnioski, pracować nad programem w chwilach jego
trwania, dostosowywać do zaistniałej sytuacji i do powstających bieżących problemów. W trakcje realizacji zadań najlepiej widać wyraźne błędy i braki, że strony organizacyjnej, a zajęcia ruchowe służą do przyglądania się możliwością, słabością i mocnym stroną uczestnikom. Praca
terapeutyczna połączona z oddziaływaniami z zakresy rekreacji ruchowej
i praktycznymi wartościami, odpowiednio pokierowana może posłużyć,
jako wzmocnienie rozwojowe dla młodych ludzi. Zajęcia sportowe są
odpowiednim narzędziem, do przekazywania wartości, jak mądrość, miłość, wiara, uczciwość i pracowitość. Młodzi ludzie kochają sport, za
możliwość poczucia bycia zawodnikiem, reprezentantem lub docenionym, czy dostrzeżonym przez innych. Warto tu przytoczyć bardzo wartościowe słowa działacza na rzecz praw człowieka i polityka Nalsona
Mandeli, że: „Sport ma moc zmieniać świat. Ma moc inspirowania. Ma
moc jednoczenia ludzi w sposób, którzy niewiele mają ze sobą wspólnego. Sport mówi do ludzi w języku, który rozumieją. Sport może tworzyć
nadzieję tam, gdzie kiedyś była tylko rozpacz. Jest silniejszy niż rząd w
przełamywaniu barier rasowych”13. Ludzie kochają sport z tego powodu,
co dla nich robi i angażują się przez to w pracę nad sobą. Sport daje człowiekowi samoakceptacje, poczucie własnej wartości i świadomość siebie,
która jest kluczem do szczęśliwego, spełnionego i zdrowego życia. Sport
uczy ważnej umiejętności, jaką jest akceptacji samego siebie i otoczenia
Słowa Nalsona Mandeli podczas wręczenia nagrody za osiągnięcia, brazylijskiemu piłkarzowi Pelemu.
13

132

oraz pokonywania swoich słabości. Sport uczy życia w zgodzie z samym
sobą i zrozumienia świata.
Atrakcyjne oferty skierowane do dzieci i młodzieży mają duże znaczenie w pracy profilaktycznej, ponieważ młodzi ludzie szukają możliwości i perspektyw spędzania wolnego czasu, ale i mają też swoje wymagania. Organizacja takich zajęć, zaplanowanie i zapanowanie nad temperamentami młodych ludzi wymaga środków finansowych i dużego zaangażowania że strony prowadzących. Sport daje możliwości młodemu
człowiekowi utożsamić się z daną grupą i tworzyć wspólnotę, w której
poczuje wsparcie i wzmocnienie. Sport jest czynnikiem wzmacniającym
w budowaniu tożsamości młodego człowieka i wizji własnej osoby, który
uwidacznia i podkreśla w tym indywidualne cechy, niepowtarzalność i
predyspozycje. Wartości stosowane w sporcie odkrywają w młodym
człowieku, że czuję siebie samego i własną sprawczość zupełnie w innych
okolicznościach i sytuacji, która mu sprzyja, daje wzmocnienie w budowaniu jego charakteru i służy jego rozwojowi. Młody człowiek, kiedy
postrzega siebie jako sportowca, wzrasta jego poczucie własnej wartości,
szczególnie wtedy jak inni ludzie postrzegają go też, jako sportowca. Dobry program profilaktyczny powinien uwzględnić w swojej realizacji,
potrzeby młodych ludzi, czyli potrzebę przynależności. Pracę na rzecz
rozwoju wspólnot lokalnych, która nastawiona jest na budowanie więzi
międzyludzkich i wspólne tworzenie systemu wartości opartego na zasadach, które uczą odpowiedzialności, szacunku, pomagają w dążeniu do
realizacji wspólnych i indywidualnych zainteresowań oraz kształtują postawy u młodych ludzi.
Ważnym elementem wspólnoty, jest odwoływanie się do Tradycji
Katolickiej, a szczególnie do praktykowania zasad wiary, moralności
czynów ludzkich i życia religijnego. Człowiek działający w wspólnocie
nabywa umiejętności czytania reakcji, myśli i emocji ludzkich, doświadcza wzajemnego wpływania na innych i uczy się kształtowania własnych
postaw w relacjach międzyludzkich.
Podsumowanie
Zastosowanie zajęć sportowych połączonych z programem profilaktyczny, odbierana jest w przez aktywistów sportowych różnych środowiskach lokalnych, jako alternatywna wartościowa działalność do
ograniczania współczesnych zagrożeń społecznych i budowanie zdrowych relacji z otoczeniem. Sport z tego względu ma swoją wartość, ponieważ daje możliwości wykazania się podopiecznym, nabywania praktycznej wiedzy na temat wartości, kształtuje tożsamość i sprawia, że
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uczymy się na własnych błędach. Sport daję możliwość życia w bliskości
z innymi ludźmi, co odpowiada na potrzeby młodych ludzi narażonych
na szkodliwe czynniki środowiskowe, uczestniczących w programach
profilaktycznych, którzy często żyją na peryferiach codzienności. Działania środowiskowe mają za zadanie tworzenie wspólnot, gdzie członkowie wzajemne się wzmacniają, wpływają na siebie i budują relacje. Działania profilaktyczne na rzecz budowania wspólnot lokalnych, uczą spojrzenia na codzienność z bezpiecznej perspektywy i wyciągania z tego
wniosków. Wspólnota tworzy pewne więzi, poczucie przynależności do
grupy, bezpieczeństwo, wartości i dążenia do realizacji własnych zainteresowań i otwartości na inne grupy. Ludzie przez całe życie mogą pracować nad umiejętnościami społecznych i praktykować wartości.
Streszczenie:
Wartości katolickie uszlachetniają człowieka, uczą mądrości życiowej i zasad postępowania. Zastosowanie w profilaktyce wartości katolickich, służy jako narzędzie wzmacniające sferę duchową, społeczną, kulturalną, emocjonalną i mentalną. Ten artykuł powstał z myślą o terapeutycznej metodzie pracy na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin oraz, aby poszukać skutecznych sposobów wdrażania elementów sportu i wartości
katolickich w oddziaływania profilaktyczne. Przyglądając się poszczególnym wartością, można wiele dowiedzieć się na temat własnego postępowania. Wychowawcza rola w wzmacnianiu uczestników programów
profilaktycznych wartościami katolickimi, powoduję, że młody człowiek
wzrasta duchowo, nabywa kompetencji społecznych i wiedzy na temat
samego siebie oraz zostaje ukierunkowany na rozwój szlachetnych cech
charakteru, praktycznych wartości i umiejętności. Zarówno zajęcia ruchowe i wartości katolickie, można traktować jako praktyczne narzędzie
pracy terapeutycznej, które zapobiega sytuacją problemowym, ochroni
młodych uczestników programów przez różnymi zagrożeniami, negatywnymi czynnikami i uzależnieniami. Artykuł ten, składa się, ze wstępu, z opisu jak działania profilaktyki sportowej, wzmacniane są wartościami katolickimi, rozważań nad praktykowaniem i zastosowaniem wartości w działaniach profilaktycznych i przedstawieniem sportu i wartości,
jako narzędzia pracy profilaktycznej oraz podsumowania. Opisane metody pracy terapeutycznej oparte na sporcie i wartościach katolickich, mogą
być stosowane w zajęciach edukacyjnych, poradnictwie terapeutycznym i
zajęciach sportowych. Głównym celem programów profilaktycznych, jest
zmniejszenie negatywnych skutków i czynników środowiskowych, a
profilaktyka, może odgrywać rolę w przekazywaniu wartości.
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Summary:
Strengthening sports prevention with Catholic values
Catholic values ennoble human, teach life wisdom and rules of
conduct. Application in prevention, catholic values, serves as a tool to
strengthen the spiritual sphere, social, cultural, emotional and mental.
This article was created with a view to the therapeutic method of work
for children, youth and families, and to look for effective ways of implementing elements of sport and catholic values in preventive actions.
When looking at a particular value, you can learn a lot about your own
behavior. Educational role in strengthening participants of prevention
programs with catholic values, I make the young person grow spiritually,
acquire social competenceand knowledge about yourself and is focused
on the development of noble character traits, practical values and skills.
Both physical activities and catholic values can be treated as a practical
tool for therapeutic work, which prevents a problem situation, protects
young participants of programs from various threats, negative factors
and addictions. This article consists of an introduction to the description
of how sports prevention is strengthened by catholic values, reflections
on practicing and applying values in preventive activities and presenting
sport and values as a tool of preventive work and summary. Described
methods of therapeutic work based on sport and catholic values, can be
used in educational activities, therapeutic counseling and sports activities. The main goal of prevention programs is to reduce negative effects
and environmental factors, and prevention, can play a role in the transfer
of values.
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Юрій Щербяк

Католицький молодіжний рух у Східній Галичині першої третини ХХ ст. як історико-педагогічна проблема
Постановка проблеми
Дедалі більшу зацікавленість у наукових колах викликає спадщина національних виховних систем, зокрема розвиток теорії та
практики християнського молодіжного руху в першій третині XX ст.
у Східній Галичині, оскільки це визначає перспективи реалізації
історико-педагогічного досвіду в сучасному освітньому просторі
України, сприятиме всебічному осмисленню духовно-культурних
чинників історії народу. Саме в цей період молодіжні об’єднання,
які формувались переважно із студентської молоді та учнів старших
класів, разом із суспільством проходили складний шлях свого внутрішнього розвитку: від невеличких громадських організацій до дієвих національно-свідомих об’єднань.
На початку XX ст. у світі продовжує активно впроваджуватися
соціальна доктрина Католицької Церкви, основна ідея якої полягає у
проведенні нової євангелізації. Для її ефективнішого впровадження
католицький єпископат залучає до співпраці мирян. Тож у Європі
офіційно починає розвиватися мирянський рух «Католицька Акція»,
яка за короткий проміжок часу поширюється серед багатьох європейських держав. Митрополит Андрей Шептицький захоплюється
ідеями мирянського руху й вирішує разом зі своїми соратниками
впровадити Католицьку Акцію в Галицькій митрополії.
Український католицький молодіжний рух у цей час пройшов
складний шлях свого внутрішнього розвитку, який був пов’язаний
насамперед із змінами, що відбувалися в світовій спільноті, загалом,
із суспільно-громадським життям українського народу, із життям тих
країн, до складу яких входили українські землі. Адже саме в цей час
працею і боротьбою кількох поколінь тут була створена мережа
політичних, економічних, культурно-освітніх та релігійних
організацій, діяльність яких відіграла помітну роль у формуванні
національної свідомості. На теренах Східної Галичини майже всі
молодіжні організації орієнтувалися на діяльність політичних партій
чи громадських об’єднань, що тут діяли. Найбільшими
організаціями краю на рубежі століть були «Сокіл», «Січ», «Луг» та
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«Пласт». Про те, актуальність піднятої проблеми зумовлюється ще й
тим, що разом із політичними партіями і суспільно-політичними
об’єднаннями, такі західноукраїнські католицькі молодіжні
організації і товариства як: «Український Католицький Союз»,
КАУМ «Орли», «Марійські Дружини», «Обнова», «Скала» та інші
були реальним втіленням духовної культури українського народу,
джерелом утвердження національної свідомості та свободи
особистості. Вони намагалися продовжувати культурно-освітні
процеси, що були започатковані набагато раніше, відіграти
конструктивну роль у становленні та розвитку особистості з
усвідомленням і глибоким розумінням громадянського обов’язку.
Окрім цього, накопичення значного пласту фахової літератури із
цієї проблеми зумовлюється науковим та суспільним інтересом, адже
окремі із цих католицьких товариств відновили діяльність за
сучасних умов та відіграють помітну роль у релігійно-моральному
вихованні молоді й культурно-освітньому розвитку країни. Тому
існує потреба врахування їх історичного досвіду, відображених у
науковій літературі, яка акумулює доробок попередніх поколінь
дослідників та підносить вивчення проблеми на якісно новий рівень.
Аналізу даної проблеми присвячені, окрім дисертаційних,
чимало інших наукових праць (монографій, статей, брошур тощо).
Історико-педагогічні аспекти діяльності греко-католицької церкви
висвітлювалися в працях І. Андрухіва, Л. Геник, І. Мищишин, Ж.
Ковби, Р. Яковишина та ін. Засадничі ідеї християнства в контексті
кризи сучасної педагогічної науки були розглянуті А. Вихрущем.
Джерела з історії греко-католицької церкви та українського чернецтва аналізувалися в працях І. Біласа, М. Ваврика, Я. Стоцького, В.
Сергійчука, А. Колодного та ін; праці вчених діаспори: Б. Боцюрків,
І. Гриньох, Г. Лужицький, І. Музичка, І. Хома, І. Шевців та ін. Ідеологічні впливи на становище церкви в Галичині вивчають О.Беген,
О.Зайцев, В.Стефанів, а в роботах І.Гнипа та І.Шумського висвітлено
внесок молоді в утвердження нових тенденцій у церковному середовищі. М. Пантюк у своєму дослідженні прослідковує шляхи виховання підлітків у процесі діяльності молодіжних товариств та
об’єднань в західноукраїнських землях кінця XIX – поч. ХХ століття.
Таким чином, питання педагогічної діяльності молодіжних католицьких організацій на західноукраїнських землях першої третини
ХХ століття стали предметом живого інтересу для багатьох дослідників.
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Отже, мета статті - на основі комплексного й об`єктивного
аналізу поглибити дослідження католицького молодіжного руху у
Східній Галичині першої третини ХХ століття і зробити науковообґрунтовані висновки щодо виявлення перспектив реалізації
позитивних ідей у сучасному освітньо-виховному просторі.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
На зламі XIX-XX століть Католицька Церква розвиває і підтримує мирянський католицький рух, метою якого було протистояти
масштабним глобальним змінам, що негативно впливали на християнські цінності. Новий рух отримав назву «Католицька Акція»
(далі - КА). Суть його полягала в тому, щоб залучити до провадження нової євангелізації та поширення Слова Божого не тільки духовенство, але й мирян. За сприяння католицьких єпископів християнський рух набув популярності серед багатьох країн Європи. У цьому
Папі допомагали єпископи різних держав, які вже наявні католицькі
товариства визнавали як структури КА. Католицький рух поширився в Бельгії та Голландії, Чехо-Словаччині, Югославії та інших
країнах. Не стала винятком і Друга Річ Посполита, де 1926 року у
Варшаві відбувся Католицький з’їзд, на якому засновано Католицьку
Лігу. Через два роки після цього створено комісію з єпископату, яка
мала опікуватись справою КА на найвищому рівні. До неї ввійшли:
Адам Стефан Сапіга, Андрей Шептицький та Станіслав Адамський
[6]. 24 листопада 1930 р. кардинал А. Гльонд проголосив створення
Генерального Інституту Католицької Акції (з пол. Naczelny Instytut
Akcji Katolickiej, далі - NIAK) з центром у Познані. Друкованими
органами польського NIAK стали часописи: Ruch Katolicki (Католицький Рух), Misterim Christi (Хрестове Таїнство) та Kultura (Культура). Директором NIAK у Польщі обрано єпископа С. Адамскі.
Наприкінці 30-х рр. ХХ ст. усі польські католицькі організації нараховували близько 519 665 членів [3].
Католицький рух згодом поширився і в Галицькій митрополії,
де завдяки старанням греко-католицького єпископату та української
інтелігенції було засновано аполітичні католицькі організації у 30-х
роках XX століття. Рух «Католицька Акція» дав поштовх активній
просвітницькій діяльності українського суспільства. За короткий
проміжок часу у Східній Галичині створено християнські молодіжні
об’єднання, що діяли здебільшого при парафіях греко-католицької
церкви у міжвоєнний період.
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Імпульсом до активного створення організацій релігійного
спрямування, швидкого зростання кількості їх членів стала
розпочата у 1931 році Католицька Акція, яка на переконання Папи
Римського Пія ХІ повинна була: “... поширити та зглибити свідоме й
ревне християнське життя між християнами” [23, 169]. Як
стверджують історичні джерела, найголовнішим завданням
Католицької церкви у міжвоєнному періоді було: провести реформи
та оздоровити соціально-духовне життя суспільства згідно з
Христовими ідеалами; на противагу антигуманним ідеям
більшовизму та нацизму спонукати віруючих до формування
католицького світогляду [19, 154]. Документальні матеріали свідчать,
що вперше назву “Католицька Акція” вжив Папа Пій Х в енцикліці
“Il fermo proposito” у 1905 році. Якщо проаналізувати ідею
виникнення “КА” в загальноєвропейському масштабі, то
переконуємося, що особливу роль в цьому проекті відіграла
просвітницька діяльність Папи Пія ХІ, який включив цю
широкомасштабну акцію до програми свого понтифікату [24, 205].
Вже у першій своїй енцикліці “Urbi arcano Dei” (Рим, 1922 р.) Папа
Пій ХІ, даючи негативну оцінку тогочасним тенденціям розвитку
європейського суспільства, пропонував духовним пастирям активно
залучитись підтримкою світських осіб у поширенні християнських
основ моралі.
Сам термін “Католицька Акція” формувався протягом років,
кожна з папських енциклік додавала до нього щось нове, аж поки
Святійший Отець Пій ХІ у листі до Союзу Католицьких Жінок у 1928
році не визначив чіткої дефініції: “Католицька Акція – це співпраця
мирян в ієрархічнім апостольстві католицької церкви для захисту
релігійних і моральних засад, а також для розвитку здорової і
успішної суспільної діяльності під керівництвом церкви з метою
відновлення католицького життя в родині й суспільстві” [31, 100].
Завдання КА не обмежувалось виключно лише релігійними
рамками, воно поширювались на широке поле багатогранного
суспільно-громадського
життя.
У
процесі
діяльності
КА
реалізовувала два головних пріоритети: прагнення моральнодуховної досконалості особистості та її апостольська діяльність у
суспільно-громадському житті суспільства.
З метою популяризації та реалізації концептуальних засад
християнсько-апостольського руху КА на західноукраїнських
землях, галицькі вчені намагались також долучитися до цього
процесу в науково-богословській площині. Так, зокрема, отець
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доктор О. Стасюк, взявши за основу своєї наукової розвідки працю
відомого західного богослова В. Кремерса “Католицька Акція”
(Мюнхен, 1929 р.). був переконаний, що католицький апостольський
рух повинен бути не лише індивідуальною, а скоріше колективною
акцією, яка має спрямовувати тісну співпрацю мирян із помісною
церквою. Висловлюючись за чітко сплановану, добре організовану
програму дій, отець О. Стасюк вважав, що найкращими засобами
реалізації апостольського руху будуть наступні чинники: “Послух
Божим законам і церкви, католицьке виховання, дисципліна, дух
жертви, підпорядкування єпархії” [20, 255]. Основним завданням
церкви було спрямувати КА у трьох напрямках: релігійному,
соціальному і національному [20, 257].
Результати дослідження переконують, що суспільно-політична
ситуація першої третини ХХ ст. спонукала духовенство краю шукати
нові форми та методи душпастирської праці, які би враховували
тогочасні
реалії
та
культурно-освітні
тенденції
розвитку
європейського суспільства. Найперше, КА повинна була стати на
захист морально-релігійних засад перед антигуманними ідеологіями
більшовизму та нацизму. Окрім цього, християнсько-апостольський
рух повинен був дати рішучий відсіч не тільки “темним силам зла”,
але й здобути нову велику кількість прихильників Христового вчення,
які за словами апостола Павла “скинули з себе старого чоловіка, а
одягнулися у нового” [2]. Відповідно до цих положень, Українська
греко-католицька церква у день св. Йосафата (25.11.1931 р.) заснувала
Генеральний Інститут Католицької Акції як головну установу, що
представляла інтереси християнсько-апостольського руху на
території Східної Галичини [22, 1]. Його Генеральним асистентом
початково став єпископ Іван (Бучко), а згодом – єпископ Микита
(Будка). Президентом Генерального Інституту КА був обраний доктор Маркіян Дзерович. Статут Генерального Інституту був затверджений на конференції греко-католицького єпископату у Львові 1931 р.
Він виразно вказував, що КА має закладати підвалини майбутніх
товариств, організацій та рухів та бути поза політикою.
Одним із перших документів, який видав інститут КА мав назву
“Інструкція в справі проведення підготовчої праці в ціли організації в
нашій суспільності Католицької Акції”. Своєрідний методичний
посібник мав виробити механізм активізації просвітницької діяльності
церковних братств на території галицького краю з метою їхнього
залучення до активної освітньо-виховної праці. Щоб стати
справжніми світськими апостолами, потрібно було організовувати
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науково-практичні конференції, публічні виступи та публічні
читання католицьких часописів у парафіяльних бібліотеках
товариства “Скала” або власних братських книгозбірнях [14, 13].
Офіційним органом Генерального Інституту у Львові був
журнал Католицька Акція, який виходив протягом 1934-1939 рр. На
його шпальтах публікувалися численні статті, що висвітлювали діяльність КА у міжвоєнний період. Редактором часопису був доктор
Маркіян Дзерович. У своїй «Хроніці», часопис подавав новини з
релігійного й світського життя українського суспільства. «Хроніки»
інформували про видавничу діяльність КА, новинки літератури та
нові досягнення Акції. З часом колегія часопису Католицької Акції
була розширена і до її складу ввійшли видатні українські католицькі
письменники, публіцисти та журналісти, з метою провадження
більш активного місіонерства серед мирян. Колегія часопису складалася з спеціалізованих секцій, кожна з яких опікувалась певним
напрямком: 1) у справах родини; 2) жінок; 3) молоді; 4) харитативних; 5) виховання; 6) преси; 7) успільних справах [32].
Доктор М. Дзерович – президент Головного Інституту Католицької Акції – найбільше спричинився поширення ідей КА у Східній Галичині. Він був членом багатьох українських організацій, у т.
ч. входив до Українського Католицького Академічного Сеньйорату
Товариства «Обнова». У 1936 р. його обрали до наглядової Ради
Страхового Товариства «Карпатія». М. Дзерович брав активну участь
у підготовці свята «Українська Молодь Христові» та в урочистостях з
нагоди 950-ліття Хрещення Руси-України, працюючи, зокрема, у
Діловому Комітеті [32].
Галицький єпископат 3 січня 1931 року проголосив
організаційним і провідним органом “КА” на теренах парафій
Парафіальну Управу Католицької Акції. За даними сучасного
дослідника цієї проблеми Б. Трофим’яка, Парафіальна Управа “КА”
не мала індивідуального членства, а опиралася на місцеві католицькі
організації чи товариства релігійного спрямування. У процесі
становлення організації, “КА” повинна була спиратися на чотири
стани: юнаків, дівчат, чоловіків і жінок. Першою коміркоюосередком була родина, де й формувалися ці стани [29, 106]. Для
успішного вирішення поставлених завдань, Парафіальна Управа
“КА” поділялася на відділи, які передбачали наступні напрями
роботи:
• церковні справи і душпастирська діяльність (виховання дітей,
участь у богослужіннях, порядок у церкві тощо);
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• педагогічна та просвітницька діяльність (релігійне виховання
підростаючого
покоління,
поширення
релігійної
преси,
пропагування
християнської
літератури,
боротьба
проти
антирелігійної агітації);
• благодійна діяльність (опіка над хворими, убогими, сиротами,
організація захоронок, домів-приютів);
• культурно-освітня
робота
(організація
курсів
для
неграмотних, влаштування відчитів, переписка з емігрантами,
співпраця між партіями, робота у громаді тощо).
Головною
передумовою
успішного
функціонування
парафіяльних осередків апостольського руху на території краю була,
в першу чергу, самовіддана ідейна праця греко-католицьких
священиків [16, 19-22]. Своєрідним підсумком тривалих теоретикопрактичних пошуків напрацювань українського духовенства у плані
створення товариства християнської молоді стало заснування 5
травня 1933 року на території Східної Галичини Католицької Акції
Української Молоді (КАУМ). Керівні органи організації були
розташовані у Львові, географія діяльності обіймала всі грекокатолицькі єпархії Східної Галичини. За згодою митрополита
Андрея Шептицького головою КАУМ став інженер А. Мельник, його
заступником було обрано Р. Даниловича, секретарем В.
Глібовського, референтом фізичного виховання, спорту та
таборування М. Грушкевича. Також до керівництва організацією
входили Д. Петрів, Ю. Редька, Р. Чайковський. Аналіз статутних
документів КАУМ переконує, що головною метою товариство
вважало виконання морально-етичних засад, які були проголошені в
енцикліці Святішого Отця Папи Пія ХІ “Про християнське
виховання молоді”: “Виховувати українську молодь у релігійноморальному дусі на характерних, мужніх і активних членів
суспільства, перейнятих «жертвенною любов’ю» до католицької
церкви і українського народу” [34, 194].
Основними завданнями КАУМ були:
а) організаційні: об’єднати українську молодь під патронатом
єдиної організації християнського виховання;
б) релігійно-церковні: зберегти українську молодь для церкви,
спонукати її до виконання католицьких обов’язків та пропагування
християнських ідеалів;
в) виховні: вказати молодій людині добрий напрямок
виховання й освіти; доповнити виховну працю родини, школи,
церкви у всіх ділянках суспільного життя; сформувати католицький
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світогляд; залучити молодь до світського місіонерства та до тісної
співпраці з КА у реалізації католицьких засад у практичному житті
людини; турбуватися про формування сильного характеру та
фізичного розвитку; прищеплювати пошану до традицій та звичаїв
українського народу.
г) суспільно-громадські: допомагати членам КАУМ, а також
тій частині молоді, яка не належала до парафіяльних гуртків, у
різних життєвих ситуаціях, зокрема: у виборі професії, при
нещасних випадках, у недузі, у влаштуванні домашнього вогнища
тощо [10, 54-55].
Як зазначалось у статуті КАУМ, для виконання вищеназваних
завдань, товариством передбачалось проводити такі заходи: релігійні
практики, духовні вправи, організація спортивних дружин, наради
батьків, проведення з’їздів, абстинентських гуртків, влаштування
каси взаємодопомоги, стипендійного фонду, господарських шкіл
тощо [28, 6-7]. Крім цього, статут КАУМ передбачав багато часу
присвячувати
фізичному
вихованню
молоді.
Такий
цілеспрямований підхід до справи розвитку та діяльності КАУМ
приніс вагомі результати, оскільки за статистичними даними на
початку 1939 року товариство мало 4979 дійсних члені, 189 гуртків, з
яких 25 були жіночими” [4, 28].
Для розкриття питання, пов’язаного з становленням та
розвитком католицького молодіжно-спортивного руху краю
доцільним є аналіз просвітницької діяльності КАУМ та організації
роботи її молодіжних гуртків. Кожний гурток КАУМ носив назву
патрона парафіяльної церкви. У дні річного свята та храмового
празника св. Архистратига Михаїла, покровителя товариства,
відбувалося прийняття нових членів. Кожен із нових членів під час
урочистої події прийняття промовляв так зване “приречення”, тобто
присягу [25, 16-17]. Зазначимо, що парафіяльний гурток включав у
себе наступні відділи: Новиків, Доросту, Юнацтва і Гурток Старших.
Дійсними членами гуртка були тільки члени Доросту і Юнацтва.
Почесним членом міг бути тільки українець-католик, який мав
особливі заслуги перед КАУМ. До керівництва гуртка входили:
загальні збори; старшина гуртка; президія старшини; провідник
гуртка; церковний асистент. Особливу роль у діяльності КАУМ
відігравав церковний асистент, який був духовним батьком,
опікуном гуртка [21, 35].
Провідною формою організації навчання членів товариства
були сходини, на яких після спільної молитви проводилися бесіди на
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релігійно-церковні теми, лекції з українознавства та історії України
тощо. Організаційна листівка “Готовсь”, яка була спеціальним
методичним посібником і виходила як додаток до журналу
“Українське юнацтво”, містила різноманітний методичний,
навчальний матеріал із різних галузей знань. Вивчення
культурологічних відомостей завершувалося іспитом, який
розглядався ефективним засобом до навчання та особистісного
розвитку, а також сприяв самостійній, наполегливій праці над собою
[12, 19-20].
Надзвичайно високої оцінки заслуговує організація роботи у
відділах КАУМ:
І. Відділ Новиків: основною метою була підготовка до дійсного
членства в товаристві КАУМ. До відділу могли належати учнівська
молодь віком 10-14 років. Члени цього відділу зобов’язувалися:
• бути побожними, пильними, правдивими, чесними,
послушними, товариськими;
• брати участь у спільних релігійних практиках,
катехизаційних заняттях, щомісяця сповідатись, тощо.
ІІ. Відділ Доросту: головною метою було духовно-моральне й
фізичне виховання учнівської молоді на засадах Христового вчення.
Вікові рамки відділу становили 15-18 років. Для досягнення мети
членам відділу потрібно було:
• виховувати релігійну побожність, формувати характер;
• здобувати практичні навики, загальну освіту і, виробляти
католицький світогляд;
• всебічно розвивати фізичні та розумові здібності.
ІІІ. Відділ Юнацтва: метою відділу було завершення духовного
та фізичного виховання, сприяти підготовці юнаків до світського
місіонерства. Членами Юнацтва могли бути виключно хлопці віком
від 19 до 35 років. Для досягнення головної мети, члени відділу
зобов’язувалися:
• бути практикуючими християнами;
• удосконалювати свої знання, фахову освіту, формувати
релігійно-національний світогляд;
• гартувати характер, розвивати інтелектуальні здібності;
• займатися благодійною діяльністю;
• вести та пропагувати здоровий спосіб життя [10, 34-50].
Не менш цінним аспектом роботи молодіжних товариств була
співпраця
з
аналогічними
зарубіжними
європейськими
організаціями [1]. Участь представників галицьких організацій на
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різноманітних міжнародних форумах було одним із дієвих заходів у
європейській репрезентації українського молодіжного руху. Чітка
структура товариства, вимогливість та дисциплінованість її членів і
водночас демократичний стиль роботи створювали необхідні умови
для ефективної, творчої діяльності. Морально-релігійні форми і
методи роботи КАУМ забезпечували юнакам окрім виховання
особистісних рис, формування світогляду ще потужний імпульс до
самореалізації шляхом здійснення широкої і багатосторонньої
доброчинної діяльності.
Вивчення широкого кола джерел, зокрема залучення до
наукового обігу архівних документів дозволило стверджувати, що
святкування КАУМ великого ювілею з нагоди 1900-річниці смерті
Ісуса Христа на Голгофі (6-7 травня 1933 року в Львові), стало
визначною подією не лише церковного, а й національнокультурного життя краю. Як стверджують історичні джерела,
приводом до проведення свята “Українська Молодь Христові”
(УМХ), стало Різдвяне звернення до народів світу Папи Пія ХІ, в
якому було проголошено 1933 рік – “Святим роком”, що мав тривати
від 2 квітня 1933 по 2 квітня 1934 року. Щоб гідно відзначити свято
“УМХ”, Архієпархіальний Інститут Католицької Акції взяв на себе
організаційну
відповідальність
за
проведення
релігійної
маніфестації, а також доручив деканатам та парафіям прийняти
активну участь в проведенні заходу [30, 11]. За різними оцінками в
маніфестації взяло участь понад 50 тисяч молодих людей. Так,
наприклад, кількість учасників свята “УМХ” з Тернопільського
воєводства видно в таблиці поданій нижче [12, 53].
Таблиця 1. Кількість учасників свята “УМХ” з Тернопільського
воєводства (6-7 травня 1933 р.)
Місцевість
Борщів
Броди
Бережани
Бучач
Чортків
Кам’янка
Копичинці
Підгайці

Кількість осіб
1500
1600
900
1050
2500
1000
490
1500

Місцевість
Скалат
Теребовля
Заліщики
Збараж
Зборів
Золочів
Радехів
Разом

Кількість осіб
800
500
250
1090
770
2000
1500
біля 18 930 осіб

Продовжуючи аналіз діяльності КАУМ та її вплив на релігійно-
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моральне виховання молодих галичан зазначаємо, що у 1934 році до
організації почала приєднуватися й жіноча молодь. Того ж року
головою жіночого проводу КАУМ було обрано Ксеню Янович.
Згодом, гуртки жіночих секцій КАУМ, пропагуючи серед жіноцтва
релігійно-національні виховні ідеали, залучали дівчат до спортивної,
культурно-просвітньої та благодійної діяльності [11, 2].
Для підготовки кадрів товариством КАУМ було організовано
інструкторські теоретичні курси і літні табори. Перший такий курс
відбувся 19-26 травня 1934 році у Львові за участю 60 чоловік, серед них
були і жінки. До програми входило виголошення 27 рефератів. Перед
учасниками курсу із доповіддю виступив митрополит Андрей
Шептицький. Перший практичний інструкторський табір-вишкіл
КАУМ відбувся влітку 1935 р. на околицях міста Галича. Варто
зазначити, ідеологічний вишкіл молоді забезпечували часописи:
місячник “Українське юнацтво” (1933-1939 рр.), додатком до якого були
організаційний листок “Готовсь” (1935-1937 рр.), а для поглиблення
релігійних знань та розширення католицького світогляду місячник
“Лицарство Пресвятої Богородиці” [15, 328]. Верховним духовним
опікуном КАУМ від початку заснування до квітня 1937 року був
архієпископ І. Бучко, ректор Малої духовної Семінарії у Львові. Однак,
через те, що о. І. Бучко хотів залучити до лав КАУМ молодь
гімнастично-спортивних товариств “Луг”, провід КАУМ написав
митрополитові Андрею протест, після розгляду якого було розпущено
першу Раду КАУМ і організовано другу з новопризначеним опікуном
отцем І. Гриньохом. Новій Раді, згідно із зміною статуту товариства
КАУМ, вдалося добитися від польської державної влади затвердження
статуту національного християнсько-спортивного товариства з новою
назвою “Орли”- КАУМ. Установчий Загальний З’їзд товариства
“Орли”, на якому обрали першу Головну Раду відбувся 24 квітня 1937
року, її головою став А. Мельник [33, 180].
Зі зміною назви товариства, головна мета та пріоритетні
напрямки діяльності молодіжного товариства суттєво не змінилися.
Українське молодіжна організація релігійного спрямування “Орли”
КАУМ поставило за мету згуртувати молодь для служіння
Христовим ідеалам [9, 39]. Як стверджував з цього приводу один із
передплатників часопису “Українське Юнацтво”: “Українській
молоді треба перш усього такої організації, щоб вона в ній
вишколювала свого духа. Наші часи, що в них ведеться затяжна
боротьба за духові вартості, вимагають ясного визначення, якої ми
віри. Колись питали молоду людину: “що ти вмієш?, сьогодні – “у
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що ти віриш?” [26, 159].
КАУМ «Орли» мала досить добрий структурований віковий
поділ. Зокрема їхні члени поділялися на «п’ять вікових груп:
“орленята” (8-14 років), “орлики” (14-18 років), “орли” (18-21 рік),
“старші орли” (студенти навчальних закладів), “орляки” (почесні
члени товариства, меценати)» [13, 109]. Товариство здебільшого
працювало за чотирма пізнавальними напрямами:
молитва;
релігієзнавство;
українознавство;
природознавство. Товариство
«Орли» було також відкритим до співпраці з іншими організаціями.
Зокрема, вони долучилися до акції «Учітеся, брати мої»,
організатором якої була «Просвіта». Завдяки співпраці вдалося
створити нові читальні, гуртки з ліквідації неписьменності тощо.
Також «Орли» організовували культурно-просвітницькі вечори
спільно з товариством «Скала», що було засноване єпископом
Григорієм Хомишином. Незважаючи на всі труднощі, чисельність
товариства постійно зростала й на початку 1939 року налічувала 4979
членів [13, 109].
Маючи добре організовану виховну систему, товариство
особливу увагу звертало на фізично-спортивну підготовку своїх
членів. Бути “Орлом” це означало бути справжнім митцем у своєму
званні. Однією з основних вимог члена “Орли” КАУМ вважалась
відповідальність та сумлінність при виконанні своїх обов’язків.
Кожний із “Орлів” прагнув стати кращим в усьому, розвивати
задатки лідерства, формувати почуття духовного аристократизму.
Без перебільшення, це був шлях становлення регіональної
національної еліти українських галичан в особистісному та
суспільному вимірі [27, 35].
Створивши свою молодіжну організацію – Католицьку акцію
української молоді (КАУМ), церква виокремила у роботі організації
й спортивну ділянку як засіб здорового способу життя. У процесі
залучення сільської молоді до
занять спортом головну роль
відігравали священики та вчителі, що користувалися великим
авторитетом [31]. Доречно відзначити, що для молоді також
організовувалися літні пластунські табори, керівником яких був
доктор М. Панчишин. Товариство КАУМ “Орли” прагнуло
виховувати нове покоління українців. Уся робота здійснювалася
через навчальний процес, основу якого становили принципи
науковості й доступності, тісного взаємозв’язку з практикою. У
статутах і програмних засадах КАУМ “Орли” містились окремі
пункти, які стимулювали або зобов’язували до фізичного
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вдосконалення та занять спортом [19, 4]. В організаційному
зміцненні «Орлів» важливу роль, окрім культурно-освітньої роботи,
відігравали літні табори праці й спорту, що були окремими для
дівчат і юнаків. Тут вони проходили ідеологічно-організаційний та
фізичний вишкіл. Найбільші табори товариства знаходилися у с.
Микуличин (Надвірнянського р-ну), с. Сокіл та с. Крилос
(Галицького р-ну) [8, 3].
Як уже підкреслювалося, значна увага в діяльності КАУМ
“Орли” приділялася фізичному вихованню, що базувалося на
ранковій гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, веслуванні,
спортивних іграх, їзді на лижах, прогулянках, мандрівках та
екскурсіях, які проводилися в літніх наметових таборах і були у
програмі щоденних занять. Відбувалися вони під фаховим проводом
магістрів фізичної культури, зокрема, Михайла Рущака та Адама
Антоновича [8].
У 1938 році референт КАУМ “Орли” видав комунікат (ч.
11/1938), в якому зобов’язував до занять спортом: “всі кружки
«Орлів», використовуючи літній сезон, будуть проводити на своїх
площах змагання в легкій атлетиці. Про свої досягнення в цій
ділянці тіловиховання повідомлять після закінчення цього сезону
централя товариства” [8, 4]. Це свідчить про те, що змагання в такій
організації були обов’язковими. Змагання «Орли» проводили як
самостійно, так й разом з іншими спортивними товариствами.
Із встановленням у Західній Україні радянської влади у вересні
1939 р. всі політичні, культурні та релігійні організації були
заборонені. Трагічна доля не оминула і Генеральний Інститут
Католицької Акції, який припинив своє існування, що
унеможливило подальший легальний розвиток ідей Католицької
Акції серед греко-католиків в Україні.
Висновки дослідження й перспективи подальших наукових
розвідок.
Намагаючись підняти рівень національної свідомості й
духовної культури українців, прогресивна громадськість та грекокатолицьке духовенство засновують різноманітні молодіжнорелігійні об’єднання і товариства, які стали важливим компонентом
системного підходу багатьох установ, окремих діячів освіти і науки
до розв’язання завдань релігійно-морального виховання учнів.
Узагальнюючи
специфіку
роботи
молодіжних
організацій
релігійного спрямування (Католицької Акції, КАУМ-«Орли»,
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«Марійські Дружини», «Основа» та ін.) констатуємо, що напрями
їхньої діяльності передбачали:
● справи, що мали відношення до Церкви і душпастирства
(виховання дітей, участь у богослужіннях, порядок у церкві).
● благодійна та пропагандистська діяльність (релігійне
виховання занедбаних дітей, поширення релігійної преси та
християнської літератури, боротьба проти антирелігійної агітації).
● харитативна спрямованість у допомозі ближнім (опіка над
хворими, убогими, сиротами, організація захоронок, домів-приютів).
● культурно-освітня
робота
(організація
курсів
для
неграмотних, влаштування відчитів, переписка з емігрантами,
співпраця між партіями, робота у громаді тощо).
Відзначаючись
чіткою
структурою
організації,
підпорядкованістю вищим підрозділам, демократичним стилем
роботи, молодіжно-релігійні об’єднання створювали відповідні
передумови для ефективної творчої роботи за допомогою виконання
наступних завдань:
а) сповідуючи ідеї “християнського патріотизму”, об’єднати
українську молодь в єдину католицьку організацію;
б) реалізовуючи завдання релігійно-морального вишколу
молоді на практиці, доповнити в парафіяльних гуртках виховну
роботу родини, церкви і школи;
в) використовуючи оригінальні форми й методи роботи
(сходини, здвиги, академії, освітні курси, гуртки, забави та інше),
забезпечити піднесення рівня освіченості, вихованості й
громадянської зрілості, що збагачувало педагогічну науку новими
методами освітньої праці;
г) забезпечуючи організацію навчально-виховного процесу,
заснованого на духовній спадщині народу і основних приписах
християнської моралі, створити передумови розвитку для
становлення системи національної освіти та шкільництва Галичини;
д) делегуючи представників організації на різноманітні
міжнародні форуми, виступити одним із засобів світової
репрезентації усього українського молодіжного руху.
Стаття не претендує на вичерпне вирішення усіх аспектів
проблеми
католицького
молодіжного
руху,
перспективи
подальших досліджень полягають у з’ясуванні закономірностей
розвитку та становлення молодіжних християнських організацій в
Європі, вивчення конфесійних особливостей морально-релігійного
виховання в Україні тощо.
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Streszczenie:
Katolicki Ruch Młodzieżowy w Galicji Wschodniej w pierwszej połowie
XX wieku jako problem historyko-pedagogiczny.
Rozważany jest rozwój teorii i praktyki katolickiego ruchu młodzieżowego w pierwszej połowie XX wieku w Galicji Wschodniej w kontekście działalności edukacyjnej Kościoła greckokatolickiego. Przedstawiono strukturę organizacyjną ruchu młodzieżowego „Akcja Katolicka
Młodzieży Ukraińskiej” oraz wydarzenia edukacyjne i edukacyjne organizacji młodzieżowej KAUM-Orly. Charakteryzując się przejrzystą strukturą, podporządkowaniem wyższym podziałom, demokratycznemu stylowi pracy, stowarzyszenia młodzieżowo-religijne stworzyły odpowiednie warunki wstępne dla skutecznej pracy twórczej wśród studentów.
Korzystając z oryginalnych form i metod pracy (spotkania, zmiany,
akademie, kursy edukacyjne, koła, zabawa itp.) stowarzyszenia młodzieżowo-religijne przyczyniły się do podniesienia poziomu edukacji, edukacji i dojrzałości obywatelskiej, co wzbogaciło naukę pedagogiczną o nowe
metody pracy edukacyjnej. Podkreślono zadanie religijno-moralnego
szkolenia młodzieży w praktyce, mającego na celu uzupełnienie pracy
edukacyjnej rodzin, kościołów i szkół w klubach parafialnych.
Poprzez zapewnienie procesu edukacyjnego i edukacyjnego opartego na duchowym dziedzictwie ludzi i podstawowych nakazach moralności chrześcijańskiej, wspólnoty religijne młodzieży pomogły stworzyć
warunki do rozwoju systemu edukacji narodowej i szkolnictwa w Galicji
Wschodniej.
Słowa kluczowe: Akcja Katolicka, Ruch Młodzieżowy, Kościół
Greckokatolicki, proces edukacyjny, organizacja, Galicja Wschodnia.
Summary:
Catholic Youth Movement in Eastern Galicia, the first half of the twentieth
century, as a historical and pedagogical problem
The development of the theory and practice of the Catholic youth
movement in the first haig of the XX century is considered. in Eastern
Galicia in the context of the educational activities of the Greek Catholic
Church. The organizational structure of the youth movement "Catholic
Action of Ukrainian Youth" and educational and educational events of
the youth organization KAUM-Orly are presented. Being marked by a
clear structure, subordination to higher divisions, democratic style of
work, youth-religious associations created the appropriate preconditions
for effective creative work among students.
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Using original forms and methods of work (meetings, academies,
educational courses, circles, etc.), youth-religious associations contributed
to ensuring the rise of the level of education, education and civic
maturity, which enriched the pedagogical science with new methods of
educational work. The task of religious-moral training of youth in
practice, aimed at supplementing the educational work of families,
churches and schools was highlighted.
Key words: Catholic Action, Youth Movement, Greek Catholic
Church, educational process, organization, Eastern Galicia.
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Marlena Zadorożna

Security Education and Physical Activity:
A Review of Correlations
Admission
The purpose of the study is to examine correlations between physical activity and security education. In the course of history, physical acitivities, in addition to promoting general physical efficiency, served as a
means of recreation and helped to strengthen membership in society.
Physical activity, as one of many important social forces, can greatly contribute to improving the society’s ability to respond to threats. However,
there is no need for crisis situations to see the importance of physical activity. On a daily basis, competitive sport is used to promote so-called
moral (non-material) values, in contrast to socio-economic (material) values. Physical activity can therefore serve, for example, to shape defensive
attitudes among young people. Properly conducted sports education can
also be part of security education, contribute to the creation of a social
force of great strength and power.
The first part of the article is an introduction to the analysis of relations between physical activity and security education. To achieve this
goal, reference was made to the experiences of ancient societies. The following parts of the study discuss the transformations in security education, as well as the role of physical activity in various types of security
education. The author used theoretical research methods, including text
analysis, synthesis, comparison and inference.
1. Historical insight into the potential of physical activity
1. In primitive society,each education – including sports education –
was a rather accidental by-product of daily human experience.Although
physical training, of course, could not have been a formal educational
system at that time, many physical skills were necessary for life. Hunting
or fishing required high efficiency. Over time, physical activity became
competitive. It began to accompany religious ceremonies also (often in
the form of a dance movement).In early civilizations, the masses had more nad more opportunities for dance, music, informal games of skill, as
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well as rudimentary fishing and hunting activities. Meanwhile, soldiers
developed their physical fitness, training to fight1.
In ancient India, people from the military caste were physically trained to carry weapons in defense of their communities and, thus, were
properly involved in sporting activities. Not only dance but also hatha
yoga were widely practiced. Hatha yoga was even considered as an early
stage of general physical purification. The Tigris-Euphrates civilization, in
turn, did not seem to be very much involved in physical education, with
the exception of the parennial class of warriors and professions that required different levels of physical efficiency to perform them properly2.
It is also worth mentioning Persians, who competed with the
Greeks in many methods of physical training. For the Persians, physical
fitness was undoubtedly very valuable, because it served to create the
strength needed for large armies. The Persians perfected warriors, as well
as the hunters and horsemen. Archery, fencing, ability to ride horses and
even discus throwing were absolutely popular. Also in ancient Greece,
physical education was very much appreciated. In the Homeric Age,
sports games were of great importance. Local athletic festivals took place
around threaters and temples. There were even several national athletics
festivals, especially the Olympic Games. Physical education was aimed at
producing a man of action. The ideal of the Greek was a versatile soldiercitizen who constantly increased in wisdom. Especially Spartan Greeks
were very much absorbed by the development of devoted citizens, outstanding soldiers and warriors3.
As Earle F. Zaigler wrote: "The early Cretans were surrounded by
water, so they learned to swim; the Spartan Greeks emphasized severe
physical training (…); the Athenians (…) believed that harmonious development of body and mind was most important; the Roman ideal was
based on the preparation of a citizen to bear arms for his nation; and so
on up through the various ages"4. The experiences of these nations show
that from the old days, curricula of training program (especially those
provided for youth) reflect the conditions, interests, goals and values that
are held in society. What is more, it also prove that physical fitness was in
Cf. E. F. Zaigler, Socio-cultural Foundations of Physical Education & Educational
Sport, Meyer & Meyer Sport, Oxford 2003, p. 80.
2 Cf. E. F. Zaigler, How Sport and Physical Activity Could Contribute to Human
Survival, Trafford Publishing, London-Ontario 2011, p. 82.
3 Cf. ibidem, p. 83.
4 E. F. Zaigler, Socio-cultural Foundations…, ed. cit., p. 80.
1
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a way a means of ensuring security. For centuries, the preparation of a
man for work and defense required the development of appropriate physical efficiency, strength, speed of action, and thus the features that are
currently shaped primarly through sport5.
2. Evolution of security education
In the last century, the perception of security has changed. Security
is not currently focused only on military affairs and politics, as it was at
the beginning of the 20th century. The First World War showed that military planning requires taking civil (e.g. economic and social) issues into
consideration. Today, the awareness of changes in the nature of threats is
common. State strategic documents constantly emphasize the existence of
non-military threats, as well as ethnic, economic, social and even religious
background of potential crises. In Poland, as early as in 2003, security
analysts pointed out that the emphasis shifted from classical threats (mainly armed invasions) to atypical threats, which are often initiated by
non-state actors that are difficult to identify6. Of course, they were also
aware of the need to monitor the situation in the event of a rebirth of traditional threats.Moreover, a different category – cross-border threats –
should be added to the classical division of threats into internal and
external ones. An example is the activity of terrorist groups whose decision-making center is located outside the country affected by attacks7.
The dynamic reconstruction of the international environment makes it difficult to forecast, and the assumed scenarios of events are burdened with high risk. This is accompanied by a technological revolution
that also affects forecasting. Security analysts and policy makers are
expected to include risk minimalization and effective risk prevention in
their strategies. In the case of security, management must be a continuous, constantly updated and modified process.
Along with evolution in the understanding of security, educational
concepts aimed at achieving security are changing. They adapt to the
emerging challenges. In Poland the concept of "security education" appeCf. M. Marcinkowski, M. Sadowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej: Sekcja
Kultury Fizycznej w Wojsku, Warsaw 2004, p. 84.
6 Cf. National Security Strategy of the Republic of Poland, National Security Bureau, Warsaw 2014, passim.
7 Cf. J. Reginia-Zacharski, Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane, in: Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, ed. J. Gryz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warsaw 2013, p. 63.
5
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ared in 1994 during research conducted at the National Defence Univeristy, becoming competitive to previously dominant names of educational
activities, such as defense education, defensive preparation of society and
military training8. These activities focused on civil defense, fire protection, sanitary training, topography, civil protection against weapons of
mass destruction, shooting training, military exercises and regulations.
Contemporary security education, however, goes beyond defense. Therefore, some scholars treat defensive education and security separately9. In
this context, security education is also associated with non-military risks,
and responding to challenges that may become threats. However, it can
also be regarded as broadening defensive education with a multi-faceted
perspective10. Regardless of the above interpretations, more and more
attention in the field of security is devoted to challenges. Security education has, thus, become part of a multidimensional educational process, an
element of all the activities that serve to shape patriotic and defensive
attitudes in society.
3. Physical activity in the types of security education
As mentioned in the introduction, physical activity can be widely
used to promote the so-called moral or non-material development of values. This can be observed in many types of security education. Many of
these types are modeled on physical culture in the army. For hundreds of
years, due to the biological need for humanity to survive, strong and healthy members of society were expected to participate in wars. Moreover,
participation in a military war was usually preceded by long-term preparation, which encompassed various spheres of education, including physical culture. The image of a soldier (a citizen-defender of the homeland)
results directly from such traits as: physical fitness, endurance of spirit

Cf. J. Świniarski, Edukacja dla bezpieczeństwa jako najnowsza koncepcja wychowania metawojskowego i metaobronnego czasów globalizacji, in: Współczesne trendy w
edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie – wychowanie – motywowanie, Wojskowa
Akademia Techniczna, Warsaw 2011, pp. 20-21.
9 Cf. S. Zalewski, Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warsaw 2001,
pp. 41-42; H. Konopka, Bezpieczeństwo edukacji. Edukacja dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, Białystok 2013, p. 112.
10 Cf. K. Drabik, Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego, in:
Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, eds A. Pieczywok and K. Loranty, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2014, pp. 48-50.
8
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and body, courage, strong will, sense of responsibility and consistency in
performing tasks11.
Humanity has been trying to satisfy the need for security for centuries. This need leads social groups and individuals to undertake various
actions, and the methods used to achieve a satisfactory level of security
depended on living and social conditions. Caring for the common good,
each society organized specially trained teams. In addition, members of
such teams were educated and prepared technically and psychophysically and they were expected to prove their skills and competences in military warfare. The success of people involved in the armed conflict depends,
after all, on their skills and ability to control their own body, as well as
the proper use of their kinetic features, such as strength, endurance, agility and speed. Well-organized military training, therefore, requires analyzing the role of physical education and sport in this process12.
The problem of security education through physical culture is even
more important when it comes to preparing potential candidates for professional military service. For example, in Poland, there are so-called military classes whose curricula are enriched with issues related to patriotism, Polish army and defense of the country. Such classes unite studentsand teachers, theoreticians and practitioners – in a word, enthusiasts
who promote civic and pro-social attitudes in the local environment13. In
Polish military classes, the program of military activities and the number
of hours spent on military education are varied. In addition, education
looks different in school, which thanks to its location can cooperate with
an adjacent military unit each day, and differently in areas far from the
army. In order to overcome these difficulties and unify military teaching,
in September 2017 the leadership of the Ministry of National Defense
started a pilot program for selected upper secondary schools with uniformed classes. The program is conducted in the form of a pedagogical
experiment. Education was planned for two years, and the subject of military education for 185 didactic hours14. Practical classes, classes with mili-

Cf. M. Marcinkowski, M. Sadowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty…,
ed. cit., p. 7.
12 Cf. ibidem.
13 Cf. L. Kanarski et al., Klasy mundurowe. Wstępna diagnoza innowacji pedagogicznej, in: Obronność w edukacji dla bezpieczeństwa, eds S. Olearczyk, Z. Piątek,
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warsaw 2014, pp. 76-86.
14 Cf. P. Glińska, MON ma program dla klas mundurowych (May, 2017), accessed:
April
30,
2019,
http://www.polska11
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tary equipment, training organized by military units and nongovernmental organizations, as well as a few-day military training camp
not only require high physical activity from students, but also contribute
to its maintenance.It is believed that some students of military classes
"(…) will join the ranks of people involved in the implementation of the
state’s defense policy"15. Creating military classes can therefore be considered as creating the potential of trained personel reserves.It can therefore be concluded that one of the tasks of military commanders and educators is to introduce soldiers (as well as potential soldiers) into the world
of physical culture that is valuable for both social and individual development. Physical activity should be formally recommended and organized, but at the same time it cannot be treated as an obligation – youth
shoud be motivated for physical exercises, sports cooperation and competition. According to Marian Marcinkowski and Marek Sokołowski, cadre
must create possible situations, provocative a sense of responsibility,
especially towards the service and the team16.Marcinkowski and Sokołowski find very useful sport team games, which: "(…) not only help to
improve your body fitness, but at the same time influence the development of imagination and attention. All the forms of physical activity
which help to shape basic kinetic features (speed, strength, endurance,
agility) should be treated as priority because they build physical fitness of
soldier"17.
Another example of the forms of security education that present the
significant role of physical activity is military training of pro-defensive
organizations. In Poland, there is a Passport Program for the cooperation
of pro-defense organizations’ subunits with military units of the Polish
Armed Forces. It is a form of short military training. In non-governmental
organization, defense potential has been noticed, which may be the
support of the Polish defense system. The annual training process is
supported by the Ministry of National Defense18. The preparation of valuable candidates for professional or territorial military service is largely
zbrojna.pl/home/articleshow/22585?t=MON-ma-program-dla-klasmundurowych.
15 M. Zadorożna, Types of Security Education in Poland, "Security and Defence
Quarterly", no. 4, vol. 21 (2018), p. 112.
16 Cf. M. Marcinkowski, M. Sadowski, Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty…,
ed. cit., p. 170.
17 Cf. ibidem.
18 Cf. O programie, accessed: April 30, 2019,
https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/o-programie-2018-01-19-4/.
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based on physical exercises. Learning issues in the field of tactics, topography, communication, medical training or team exercises requires specific organizational skills from the organizations’ members, but also general fitness. Granting the title passport means the certification of prodefensive organizations that have implemented the program. It also
proves that given organization has reached the appropriate number of
training points – e.g. for participation in military exercises. In other
words, obtaining a Passport testifies to preparing the organization for
cooperation with the Polish Armed Forces. Zbigniew Leśniewski emphasizes that the Armed Forces of the Republic of Poland must have appropriate capitals, and this requirement gives direction to planning and training activities during peacetime19. It turns out that one of the tasks in this
area is to care for the physical fitness and endurance of potential soldiers.
Conclusions
This research discusses correlations between physical activity and
security education. Even in the times of primitive societies, the warriors
were given special requirements in the field of psychophysical values. It
was expected that their physical fitness will significantlyexceed the average skills of a given population.Thus, the article started with an introduction to the analysis of relations between physical activity and security
education through references to the experiences of ancient societies. Then
the general transformations in security education were reflected. The next
step was to present the role of physical activity in various types of security education. Selected examples of thesetypes encompassed the existance
of military classes in high schools and military training of pro-defensive
organizations. The examples should be treated as a kind of illustration of
the analyzed phenomenon. Meanwhile, the following conclusions can be
treated as some tips useful in the process of education in the army
through physical culture.
First of all, new types of challenges and threats have forced a general reorientation in the security perception. A broader understanding of
security makes it even more possible to consider the issue of caring for
physical activity through the prism of providing security. Moreover, in
the case of providing security, it seems necessary to develop physical cul19 Cf. Z. Leśniewski, Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych, Legii Akademickiej i Programu Paszport, in:
Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie, ed. I. Urych, Akademia Sztuki
Wojennej, Warsaw 2018, pp. 48-50.
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ture. The physical fitness that is important in the war must be constantly
shaped. At the same time, the positive attitude of soldiers and young people to sport and other elements of this culture must also be shaped.
Thus, the task of physical education today is to determine values that are
desirable from the perspective of the common good, and therefore essential for ensuring security. As indicated in the text, these are values that
fall within moral (non-material) values, as opposed to socio-economic
(material) values.
What is more, soldiers and youth should be offered attractive conditions to develop their sports interests. In addition, commanders must be
able to identify their natural abilities and use their talents appropriately.
Promoting physical activity in the area of security sciences is essential for
improving the functioning of the National Reserve Forces, which should
strengthen operational capabilities not only in defending the country, but
also in order to respond to local crises. Attempts to meet these challenges
are being made, as evidenced by the functioning of military classes, military training of pro-defensive organizations, as well as other projects
involving both armed forces and social security potential – projects based,
among others, on the physical fitness of the people involved.
It should be remembered that physical activity helps to shape many
traits: physical and mental endurance, self-control, ability to act in extreme conditions, the skill of working with the team and sense of responsibility. All of them turn out to be fundamental in responding to crisis situations. This is even more important now because of the low health condition of the young generation. Obesity and a sedentary lifestyle are not
conducive to shaping potential candidates for the army.
Furthermore, having in mind the importance of the issues discussed
in this article, as well as the need for systematic analysis and diagnosis in
this field, it is reasonable to develop a broader discussion on this topic. In
addition, to improve the use of physical activity within the framework of
security education, it is worth reaching for international research on
forms of education in the areas of sport and security. The comparison of
foreign forms can be helpful in determining their advantages and weaknesses.
Summary:
The purpose of the article was to examine correlations between security education and physical activity through theoretical research methods, including text analysis, synthesis, comparison and inference.The
studystarted with an introduction to the analysis of relations between
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physical activity and security education. To achieve this goal, reference
was made to the experiences of ancient societies. Next, the focus was on
the transformations in security education. Then,the role of physical activity in various types of security education was discussed. The final conclusions can be treated as tips useful in the process of security education
through physical culture.
Key words: physical activity, physical culture, security education,
military classes, Passport Program, pro-defensive organizations, the Republic of Poland, security sciences.
Streszczenie:
Celem artykułu było zbadaniekorelacji pomiędzy edukacją dla bezpieczeństwa a aktywnością fizyczną za pomocą teoretycznych metod
badawczych, w tym analizy teoretycznej, syntezy, porównania i wnioskowania. Tekst rozpoczyna wprowadzenie do analizy relacji między
aktywnością fizyczną i edukacją dla bezpieczeństwa. W tym celu odniesiono się do doświadczeń dawnych społeczeństw. Następnie skupiono się
na przemianach zachodzących w zakresie bezpieczeństwa, zaś w dalszej
kolejności omówiono rolę aktywności fizycznej w różnych formach edukacji dla bezpieczeństwa. Wnioski końcowe mogą posłużyć jako wskazówki przydatne w procesie edukacji dla bezpieczeństwa realizowanym
poprzez kulturę fizyczną.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, kultura fizyczna, edukacja
dla bezpieczeństwa, klasy wojskowe, Program Paszport, organizacje proobronne, Rzeczpospolita Polska, nauki o bezpieczeństwie.
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Joanna Dulewicz

Sportowe inspiracje w literaturze
Wstęp
Sport jest niewątpliwie bardzo istotnym zjawiskiem kulturowym.
Nic dziwnego zatem, iż jego oddziaływania są niezwykle silne także w
obszarze literatury. Ta, jako odzwierciedlenie wszystkiego tego, z czym
obcuje człowiek oraz co nosi w swoim wnętrzu nie może pomijać i nie
pomija także zagadnień związanych ze sportem. Manifestują się one w
utworach literackich w rozmaity sposób. Odnaleźć można bowiem motywy związane z szerokim spektrum zagadnień sportowych oraz mniej
lub bardziej bezpośrednie nawiązania nie tylko do poszczególnych dyscyplin, zawodów czy turniejów, ale także autentyczne świadectwa zawodników, niejednokrotnie fikcjonalizowane lub mitologizowane na potrzeby utworu.
Celem niniejszej pracy jest wyodrębnienie i charakterystyka sposobów ujmowania tematów sportowych w tekstach literackich. Ze względu
na ich mnogość oraz złożoność towarzyszących im zagadnień skupię się
jedynie na czterech rozróżnionych przez siebie grupach. Jako podstawę
zarysowanego poniżej podziału przyjęłam ilość miejsca, jakie autor dzieła
literackiego poświęca tematowi sportu oraz – przede wszystkim – istotność owego tematu dla treści utworu. Na tej zasadzie przedstawiam
utwory, w których jedynie pojawiają się motywy związane ze sportem.
Niejednokrotnie są to zaledwie epizody, których zadaniem jest ubogacenie fabuły, bądź nadanie akcji szczególnego kolorytu. Bywa także, iż mają
one duże znaczenie dla rozwoju akcji utworu, bądź któregoś z wątków –
zasadniczo jednak nie stanowią tematu dzieła. Do kolejnej grupy zaliczam te teksty, w których sport (bądź zjawiska z nim związane) jest motywem przewodnim, ewentualnie jednym z kilku najważniejszych motywów. Trzecią grupę stanowią utwory, które powstały celem wzięcia
udziału w Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury lub zostały w nim nagrodzone. W ostatniej zaś z wymienionych przeze mnie grup zawierają
się autobiografie i wspomnienia osób, dla których sport jest jednym z
najważniejszych elementów w życiu: zawodników, trenerów, działaczy
sportowych.
Tak zarysowany podział pociąga za sobą konieczność odwoływania
się zarówno do tekstów współczesnych, jak i tych, które powstały wiele
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lat temu. By zostały one odpowiednio oświetlone, w niniejszym artykule
poruszone zostaną także odnośne zagadnienia historyczne i społeczne.
By zaś zyskać szerszy kontekst, nie uwzględniałam kryterium genologicznego, a co za tym idzie biorę pod uwagę teksty przynależące do różnych rodzajów i gatunków literackich.
1. Sport jako jeden z motywów
Zacznijmy od tych tekstów, których tematem przewodnim nie jest
sport sam w sobie, niemniej jednak ma on bardzo duże znaczenie dla
akcji utworu. Wydaje się, iż dzieła tego rodzaju stanowią najliczniejszą
spośród wyodrębnionych przeze mnie grup. Dzieje się tak, gdyż sport
jako zjawisko kulturowe obecne jest stale w życiu społeczeństw oraz jednostek. Czytamy o nim w prasie, słuchamy w radiu, śledzimy transmisje
telewizyjne. W związku z tym, budując fabuły swych utworów autorzy
niejednokrotnie odnoszą się do owego zjawiska. W życiu fikcyjnych bohaterów sport może mieć bowiem dokładnie takie samo znaczenie, hak w
życiu każdego z nas. To dzięki niemu protagoniści rozwijają się, poznają
nowe osoby, rozwijają swe hobby. Ma to miejsce chociażby w tak dobrze
znanych utworach jak Lalka Bolesława Prusa, gdzie pojawia się motyw
zawodów jeździeckich nie pozostający bez znaczenia dla losów miłości
Wokulskiego do Izabeli Łęckiej, czy w książce Romana Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20, w której to powieści chłopcy, którzy później brali udział
w powstaniu urządzali podwórkowe mecze siatkówki. Motywy sportowe
odnaleźć można także w utworach Jerzego Pilcha czy Wojciecha Kuczoka. W niniejszej pracy chciałam skupić się jednak na mniej rozpoznawalnych autorach i ich pracach.
Zacznijmy od tekstu Jedyna historia1 autorstwa brytyjskiego pisarza
Juliana Patricka Barnesa2. Jest to historia miłości młodego chłopaka do
dojrzałej kobiety. Sport, a konkretnie tenis odgrywa w niej niebagatelną
rolę. Niebagatelną, ponieważ po pierwsze lokalny klub tenisowy stanowił miejsce spotkań przedstawicieli klasy średniej. Większość młodych
ludzi zapisywała się do niego chcąc poszerzyć krąg znajomych. Dla osób
dojrzałych było on zaś miejscem powszechnie akceptowanej i uznawanej
rozrywki. Po drugie, właśnie podczas amatorskich rozgrywek w owym
klubie tenisowym poznają się główni bohaterowie utworu. Wreszcie ze
J. Barnes, Jedyna historia, tłum. D. Lewandowska-Rodak, Warszawa 2018.
Jeden z czołowych brytyjskich postmodernistów. Jego trzy książki były nominowane do Nagrody Bookera, którą to autor otrzymał w 2011 za powieść pt.
Poczucie kresu. Publikował także pod pseudonimem Dan Kavanagh.
1
2
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względu na fakt, iż wyrzucenie jednego z protagonistów z owego klubu
traktowane jest w lokalnej społeczności jako kompromitacja. Nadmienić
należy, iż owo wykluczenie z kluby nie było spowodowane brakiem
sportowych osiągnięć, czy chociażby nieregularnymi treningami, ale
kwestiami natury obyczajowej. Przykład ten ilustruje, jak ważnym miejscem dla lokalnej społeczności był wzmiankowany klub, iż chcący do
niego należeć tenisiści-amatorzy musieli nie tylko wykazywać się sprawnością sportową, ale także cieszyć się w środowisku nieposzlakowaną
opinią. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie dziwi fakt, iż w utworze pojawiają się liczne i dokładne opisy rozgrywek tenisowych. Obecna jest
terminologia związana z grą w tenisa. Przedstawione są także zwyczaje
panujące w klubie oraz poglądy miejscowej ludności związane z tego
rodzaju aktywnością sportową
Sport obecny jest także między innymi we współczesnej polskiej
powieści kryminalnej Małgorzaty Łatki pt. Matnia3. Główna bohaterka
uczęszcza na zajęcia z krav-magi, czyli sztuki samoobrony wykorzystującej kombinacje technik pochodzących z boksu, karate, zapasów, judo, jiu
jitsu oraz innych sztuk walki. Dzięki temu bohaterka, której udziałem
były traumatyczne wydarzenia związane z atakiem na jej życie, nie tylko
przygotowuje jej do ewentualnej samoobrony, ale także odreagowuje
bieżących stresów i wraca do równowagi psychicznej. Bardzo dużą rolę
odgrywa tu także profesjonalne podejście trenera, który nie tylko szkoli,
ale i skutecznie motywuje bohaterkę do podejmowania wyzwań. Jednak
autorka skupia się nie tylko na psychologicznym aspekcie owych zajęć,
co ma ścisły związek z akcją utworu, ale także dokładnie opisuje jak one
wyglądają, jak ich uczestnicy wyprowadzają i parują ciosy, ćwiczą upadki itd. Dzięki temu opisy zyskują na wiarygodności, zaś akcja powieści
nabiera szczególnego kolorytu.
2. Sport jako motyw przewodni
Drugą grupę analizowanych przeze mnie utworów stanowią te, w
których sport jest przewodnim, bądź jednym z przewodnich motywów.
Niekiedy, w utworach tych, sport i zagadnienia z nim związane stają się
płaszczyzną do przedstawienia także i innych zagadnień. Dzieje się tak
przede wszystkim ze względu na wielość znaczeń i wartości jakie niesie
za sobą uprawianie sportu: od pokonywania własnych słabości, przed
dążenie do celu, wytrwałość, wysiłek, zdrowie, aż po rywalizację czy
wręcz walkę. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w bardzo wie3

M. Łatka, Matnia, Poznań 2018.
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lu dziedzinach życia. Dlatego też motyw sporty niejednokrotnie staje się
dla twórców inspiracją do literackich eksploracji różnych płaszczyzn
ludzkiej kondycji i aktywności. Zacznijmy jednak od kwestii historycznych i historycznoliterackich związanych z pojawieniem się utworów o
tematyce wyłącznie sportowej.
Powszechnie wiadomo, że pierwsze nowożytne utwory tego rodzaju powstały w Anglii. Należy wśród nich wymienić powieść dla młodzieży Szkolne lata Toma Brown’a4 Thomasa Hughes’a wpisująca się w nurt
powieści realistycznej. Książka oparta jest na wspomnieniach autora z
czasów jego pobytu w słynnej szkole w Rugby. Zgodnie z założeniami
konwencji, tematem przewodnim utworu jest rozwój (w szczególności
Toma i Arthura) uczęszczających do szkoły Rugby. Ukazany jest on w
zgodności z chrześcijańskim systemem moralnym, co także ma związek z
ówczesnymi realiami społecznymi. Zgodnie z panującymi przekonaniami
podstawowym celem literatury, w szczególności zaś tej dedykowanej
młodemu odbiorcy było przedstawianie i propagowanie powszechnie
przyjętych norm moralnych i zasad postępowania, a także ukazywanie
bohaterów godnych naśladowania. Nie dziwi więc, iż utwór ma charakter przede wszystkim dydaktyczny. W takim też celu wprowadzone zostały do niego elementy dotyczące sportu. Książka zawiera opisy gry w
rugby, analizując które wnikliwy czytelnik może dostrzec różnice pomiędzy ową grą, a jej współczesnym odpowiednikiem. Wspomnieć należy, iż
utwór ten dał początek gatunkowi powieści szkolnej, w której motyw
sportu jest niezmiernie istotny. W tym przypadku chodzi o rywalizację
sportową pomiędzy internatami, w których mieszkają bohaterowie utworu. Co więcej, publikacja i dobra recepcja utworu przyczyniła się do popularyzacji gry w rugby na Wyspach Brytyjskich.
Nawiązania do sportu i związanej z nim rywalizacji pojawiały się
oczywiście już wcześniej. Przykładem może być chociażby Klub Pickwicka
Karola Dickensa. W dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii powstawało
także wiele utworów, gdzie bardzo ważnym motywem była modna ówcześnie gra w krykieta.
Wśród utworów powstałych na polskim gruncie warto odnotować
sztukę Konstantego Gaszyńskiego5 pt. Wyścigi konne w Warszawie: obrazek
4 T. Hughes, Szkolne lata Toma Brown’a: powieść dla młodzieży, oprac. z ang. W.
Wielińska, Warszawa 1933.
5 Konstanty Gaszyński (1809-1866) był uczestnikiem powstania listopadowego, przyjacielem i wychowawcą synów Zygmunta Krasińskiego. Znany jest
przede wszystkim jako autor wiersza Czarna sukienka.

168

dramatyczny w 2ch częściach napisany wierszem6. Tytułowe wyścigi i związane z nimi przygotowania choć są głównym tematem utworu stanowią
jednak pretekst do pochylenia się nad kwestiami społecznymi. Autor w
utworze tym zarzuca bowiem polskiej szlachcie trwonienie majątku na
rzeczy zbyteczne i luksusowe, jak chociażby kupowanie angielskich
wierzchowców i obstawianie wysokich zakładów w wyścigach. Taka
postawa szlachty mogła niepokoić zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację
społeczno-polityczną w ówczesnej Polsce. Możni, zamiast dokładać starań by mimo zaborów zachowana została polska tradycja, urządzali przyjemne, acz zbyteczne zawody mające być jedynie ich własną rozrywką i
nieprzynoszące korzyści ciemiężonemu narodowi.
Wspomnieć należy także o opowiadaniu Ferenike i Pejsidioros7 autorstwa znanego poety Lucjana Rydla. Utwór powstały w 1909 roku to historyczno-obyczajowa opowieść o życiu starożytnych Greków nawiązująca do osiemdziesiątej ósmej olimpiady, która miała miejsce w 428 roku
p.n.e. W tym przypadku igrzyska sportowe także stanowią główny temat
utworu. Autor, jako podróżnik i znawca kultury starożytnej Grecji dostrzega i uwypukla w swym dziele uniwersalne wartości sportu oraz wielowiekową tradycję sportowej rywalizacji. Opisy poszczególnych konkurencji przedstawione zostały realistycznie, w zgodności z opisami zawartymi w źródłach historycznych. W tekście przywołane są takie miejsca i
obiekty związane z starożytnymi igrzyskami jak na przykład świątynia
Zeusa, posąg Fidiasza, święty gaj Altis, a także szereg postaci historycznych. Barwne opisy przyczyniają się do oddania atmosfery igrzysk olimpijskich. Jednakże, na tle zawodów sportowych zarysowują się także i
inne kwestie. Losy bohaterów ukazują znaczenie rozumnych rządów
oraz wagi przestrzegania nie tyle litery, co ducha prawa.
Innym utworem w całości poświęconym tematyce sportowej jest
Dyskobol autorstwa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, powstały w 1898 roku. Utwór stanowi nawiązanie do słynnej rzeźby Myrona z V wieku
p.n.e., która przedstawia rzucającego dyskiem atletę. Autor wiersza, podobnie jak antyczny rzeźbiarz wyraża zachwyt nad pięknem i sprawnością ludzkiego ciała. W tym przypadku akt rzucania dyskiem przez sportowca nie stanowi pretekstu do refleksji nad kwestiami społecznymi czy
politycznymi.
6 K. Gaszyński, Wyścigi konne w Warszawie: obrazek dramatyczny w 2ch częściach
napisany wierszem, Kraków 1858.
7 L. Rydel, Ferenike i Pejsidoros : opowieść kulturalno-obyczajowa na tle igrzysk
olimpijskich, Lwów 1934.
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Wzmiankowane w tej części pracy utwory nie zostały przywołane
przypadkowo. Jak bowiem wynika z przedstawionych opisów sport i
związane z nim zagadnienia – z reguły – miały początkowo charakter
utylitarny: dzięki nim autorzy tekstów literackich realizowali uwarunkowane panującymi konwencjami cele dydaktyczne i moralizatorskie.
Stopniowo jednak sport stawał się tematem tak nośnym, iż treści nie
związane z nim schodziły w tego rodzaju utworach na dalszy plan.
3. Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury
Kolejną grupę utworów tworzę te, które zostały nagrodzone w
Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury. Te artystyczne zawody odbywały się w latach 1912-1948 równolegle z olimpijskimi igrzyskami
sportowymi. Rywalizacja odbywała się w kategoriach takich jak: poezja,
proza, rzeźbiarstwo, malarstwo, architektura i muzyka. Inicjatorem konkursu był Pierre de Coubertin – znany przede wszystkim jako założyciel i
drugi przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, projektant flagi olimpijskiej, twórca protokołu ceremoniału olimpijskiego,
przysięgi olimpijskiej i Karty Olimpijskiej. Twierdził on, że integralny
rozwój człowieka wymaga połączenia aktywności fizycznej z intelektualną, artystyczną i duchową. Jego zdaniem jednak aktywności te nie były
traktowane równorzędnie, przede wszystkim zaś nie były ze sobą należycie łączone. Jako historyk, socjolog, ale także pedagog i autor prac z zakresu pedagogiki sportu, de Coubertin dostrzegał zagrożenia płynące z
takiego stanu rzeczy. Jako osoba zamożna i wpływowa nie szczędził więc
wysiłków by im zapobiegać. W ten sposób zrodziła się idea powiązania
igrzysk sportowych z rywalizacją w zakresie kultury i sztuki8.
De Coubertin był autorem Ody do sportu, za którą otrzymał złoty
medal w pierwszym Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztuki zorganizowanym równolegle z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Sztokholmie.
Implikacją przyjętego gatunku jest podniosły charakter utworu. Oda do
sportu stanowi apostrofę do tegoż rodzaju aktywności, która określana
jest w tekście utworu szeregiem rzeczowników mających podkreślić doniosłą rolę sportu. „Radość”, „piękno”, „sprawiedliwość”, „postęp”, „pokój”, czy „honor” – to tylko niektóre z owych określeń. Kierują one uwagę odbiorcy na różne aspekty uprawiania sportu. Utwór nawiązuje do
idei kalokagarthii9 – w myśl której aktywność sportowa miała na celu
kształtowanie człowieka dobrego i pięknego, co z kolei wiązało się z an8
9
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R. Falewicz, Historia igrzysk olimpijskich, Warszawa 1994.
Gr. dobro i piękno.

tycznym ideałem wychowania przez sport10. Autor Ody do sportu zaadaptował ową ideę na potrzeby współczesnych mu realiów.
Złotym medalistą Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury organizowanego równolegle z IX Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Amsterdamie był znany działacz sportowy i redaktor „Przeglądu Sportowego” – Kazimierz Wierzyński. Nagrodę zdobył za wydany po raz pierwszy w 1927
roku nakładem Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza tom wierszy w całości
poświęcony tematyce sportowej zatytułowany Laur olimpijski11. Zbiór – ze
względu na wymogi konkursowe – został przetłumaczony na język niemiecki przez Josepha Heinza Mischela, dziennikarza i tłumacza polskiej literatury. Jak potwierdza historyk literatury, Waldemar Smaszcz, Laur olimpijski stanowi pewien ewenement w polskiej tradycji poetyckiej. Jest to pierwszy w historii rodzimej literatury zbiór poświęcony wyłącznie tematyce
sportowej12. Wszystkie wchodzące w skład tomu utwory zawierają afirmację
życia, radości z podejmowanego działania, tężyzny fizycznej. Takie ujęcie
tematu jest charakterystyczne dla Wierzyńskiego i dostrzec je można także
w innych jego zbiorach poetyckich, jak na przykład Wróble na dachu oraz
Wiosna i wino. Podkreślana jest też wielokrotnie rola rywalizacji. Sport urasta
w wierszach z Lauru olimpijskiego do rangi sztuki, a związane z nim aspekty
uzyskują niejednokrotnie znacznie symboliczne, co daje możliwość wielorakiej interpretacji. Zbiór rozpoczyna wiersz zatytułowany Defilada atletów, co
nawiązuje do zwyczajowej ceremonii rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, kończy zaś opis zmierzchu zawarty w wierszu Gaj Akademosa. W tomiku odnajdziemy utwory, w których na pierwszy plan wysuwa się rola cielesności
(Oddech, 100M, Bieg na przełaj) oraz dominuje motyw walki, także z własnymi słabościami (Spartanin, Dyskobol). Kolejną kategorię stanowią utwory poświęcone konkretnym osobom związanym ze sportem. Są to: Fanfara na cześć
Karola Hoffa rekordzisty w skoku o tyczce, Erminio Spalla, Nurmi, Pieśń o Amundsenie oraz Mecz footballowy poświęcony postaci hiszpańskiego piłkarza Rocardo Zamory. Wiersz Paddock i porrit traktuje o różnorodności dyscyplin
sportowych, ich specyfice oraz uprawiających je zawodnikach. Zaś utwór
zatytułowany Skok o tyczce jest literacką analizą jednej tylko dyscypliny.
Szczególny charakter ma wiersz Pani na start gdyż właśnie w Amsterdamie
kobiety po raz pierwszy w historii wzięły czynny udział w zawodach olim10 Zob. J. Bramorski, Rola sportu w dążeniu do piękna człowieczeństwa, [w:] Humanistyczne aspekty sportu: praca zbiorowa, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2008.
11 K. Wierzyński, Laur olimpijski, Warszawa 1927.
12 W. Smaszcz, Olimpijskie laury Kazimierza Wierzyńskiego, [w:] K. Wierzyński,
Laur olimpijski, red. E. Łagunionek, Białystok 1985, s. 7-23.
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pijskich. Jak pisze przywoływany uprzednio Waldemar Smaszcz „wiersz
powstał pod wpływem zauroczenia poety wdziękiem polskich zawodniczek, rozpoczynających dopiero swój pochód przez boiska”13.
Polskim brązowym medalistą Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury zorganizowanego równolegle z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie został twórca Mitologii – Jan Parandowski. Jego powieść
historyczna zatytułowana Dysk olimpijski14 został zgłoszony do konkursu
w przekładzie na język niemiecki dokonanym przez krytyka i tłumacza
Pawła Kaczkowskiego. Utwór składa się z dwóch części: W gimnazjonie
(osiem rozdziałów) i Olimpia (siedem rozdziałów). Akcja powieści toczy
się w V wieku p.n.e. Grecy cieszą się wówczas pokojem wywalczonym z
Persami w bitwie pod Salaminą. Nie są to jednak jedyne autentyczne wydarzenia przedstawione w utworze. Autor wspomina bowiem także o
sojuszu zawartym pomiędzy greckimi władcami: Ifitosem z Elidy, Likurgosem ze Sparty oraz Klejstenesem z Pisy. Przede wszystkim jednak jest
tu mowa o siedemdziesiątej szóstej olimpiadzie, wokół której koncentruje
się akcja utworu. Parandowski zapoznaje czytelnika ze zwyczajami panującymi w starożytnej Grecji oraz sposobem postrzegania świata przez jej
mieszkańców. Główny bohater utworu, Sotion, wraz z innymi przedstawicielami antycznego świata przybywa do Olimpii by tam, po wielu miesiącach przygotowań, wziąć udział w trwających pięć dni igrzyskach
sportowych. Te, jak i poprzedzające je ćwiczenia odbywają się w atmosferze wzajemnej rywalizacji. Parandowski przedstawia również zwyczaje
poprzedzające zawody, jak na przykład składani ofiar ku czci Zeusa
Apomyjosa, przypisywanie zawodników do poszczególnych konkurencji,
składanie ofiar przed posągiem Zeusa Horkiosa, czy składanie przez zawodników przysięgi olimpijskiej15. Dalej autor opisuje kolejne dni „olimpijskich agonów” i towarzyszące im rozgrywki i konkurencje: biegi, boks
i zapasy pierwszego dnia, pięciobój i dyscypliny hippiczne drugiego
dnia, biegi trzeciego dnia, atletyka czwartego dnia i dekoracja uczestników odbywająca się w ostatnim dniu igrzysk. Cechą charakterystyczną
powieści jest zawarte w niej idealistyczne podejście do sportu. Wiąże się
ono z ukazaniem rywalizacji na zasadzie fair play i zwycięstwa poprzedzonego żmudną, aczkolwiek metodyczną pracą. W ujęciu tym dopatrywać się można zalążka tego, co dziś nazwalibyśmy sportem zawodoW. Smaszcz, Olimpijskie laury…, dz. cyt., s. 19.
J. Parandowski, Dysk olimpijski, Warszawa 1933.
15 Chodzi o oświadczenie zawodników, iż są wolnymi Hellenami, którzy nie
dopuścili się żadnej zbrodni.
13
14
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wym. Co więcej, na uwagę zasługuje sposób ukazania wysiłku fizycznego jako takiego – w utworze staje się on symbolem świetności, piękna i
możliwości ludzkiego ciała, możliwości adaptacyjnych człowieka, pokonywania ograniczeń, a także duchowego przeżycia. Symboliczne znaczenie ma także przegrana Sotiona – reprezentującego w utworze zasady
bezinteresowności i gry fair play ze swym rywalem, Ikkosem, które z
kolei reprezentuje mające nadejść zmiany wiążące się z postrzeganiem
sportu jako sposobu na życie, na zdobywanie pieniędzy i sławy.
4. Autobiografie i wspomnienia sportowców
Autobiografia to – jak podaje Grzegorz Leszczyński – „ opowieść
autora o jego życiu, kolejach losu, doświadczeniach, wydarzeniach, w
których uczestniczył lub których był świadkiem”16. Wspomnieniami zaś
określamy formę bliską autobiografii i pamiętnikowi (niekiedy określeń
tych używa się synonimicznie). Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż
wspomnienia mają zdecydowanie bardziej otwartą kompozycję niż formy wspomniane powyżej. Zarysowuje się w nich także pewna tendencja
do fragmentaryczności. Wspomnieniami nazywane bywają także całości
wieloautorskie zogniskowane wokół jednego zagadnienia.
Według badacza gatunku, Philippe Lejeune’a, sygnały autobiograficzności utworu mogą być jawne (narrator i główny bohater utworu noszą to samo imię i nazwisko, które widnieje na okładce książki) oraz niejawne (ukazywane jedynie przez pewne wskazujące na nie sformułowania, jak np. „historia mojego życia”, czy partie tekstu, na podstawie których narratorskie „ja” można identyfikować z nazwiskiem na okładce).
Zdarza się jednak, iż książka mająca stanowić utwór autobiograficzny (na
co wskazuje chociażby jej tytuł) nie jest pisana samodzielnie przez jej
głównego bohatera. W przypadkach takich, na okładce obok jego nazwiska widnieje także nazwisko współautora, który jednak nie jest ani narratorem, ani bohaterem książki. Są to przypadki stosunkowo częste i zgodne z prawem. Nadużyciem jest zaś to, co określane jest mianem ghostwrittingu, czyli pisanie „za kogoś”, polegające na przygotowaniu utworu w
czyimś imieniu i zrzeczenie się osobistych praw autorskich. Niestety,
jednoznaczne stwierdzenie czy książka mająca stanowić autobiografię
była pisana przez jej głównego bohatera, czy też przez kogoś innego bywa trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do stwierdzenie.

G. Leszczyński, Elementarz Literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 2001.
16
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Utwory autobiograficzne autorstwa zawodników, trenerów i działaczy sportowych są bardzo liczne i od lat cieszą się wielką popularnością
(nie tylko na polskim rynku). Wśród nich możemy wyróżnić kilka grup.
Jedną z nich mogą stanowić te teksty, w których autor przykładem
własnego życia motywuje czytelników do przełamywania ograniczeń,
podejmowania wyzwań i walki z własnymi słabościami. Jedną z takich
książek jest Joanna Jędrzejczyk. Wojowniczka. Jak stałam się niezwyciężona17.
Przedstawiając swe dzieciństwo, podróże, opisując sportową karierę Jędrzejczyk stara się zaszczepić w czytelniku wiarę w to, iż rzeczy niemożliwe nie istnieją, a wszelkie trudności można pokonać dzięki wierze i
uporowi w dążeniu do celu. Podobne wniosku można wyciągnąć po lekturze Zawodowca18 autorstwa znanego kolarza i organizatora imprez kolarskich, Czesława Langa. Podobnie jak Jędrzejczyk, podkreśla on wiary
w powodzenie podejmowanych działań, pracy nad sobą i konsekwentnej
walki z przeciwnościami. Wspomnienia dotyczą jednak także i innych
zagadnień, jak na przykład działalność organizacyjna i biznesowa związana z organizacją imprez sportowych, w szczególności zaś wyścigu Tour
de Pologne.
Ze względu na to, co zostało powiedziane powyżej, wspomnienia
Langa wpisują się jednocześnie w drugą grupę autobiograficznych tekstów dotyczących sportu – mianowicie tych, w których niejako „od kulis”
przedstawione są wydarzenia sportowe, które widzowie obserwują na
ekranach telewizorów. Innym tekstem, który może zostać zaliczony do
tejże grypy jest Życie to mecz19 złotego medalisty Mistrzostw Świata w
piłce siatkowej, Pawła Zagumnego. Poza informacjami o życiu zawodnika, czytelnik poznaje także inne postacie polskiego sportu. Autor poświęca także miejsce wydarzeniom sportowym, przede wszystkim meczom
siatkarskim. Całości dopełniają wypowiedzi krewnych i znajomych siatkarza, w tym także trenerów i innych sportowców.
Trzecią z wyróżnionych przeze mnie grup tekstów autobiograficznych tworzą te, w których ukazana jest przemiana głównego bohatera.
Książką taką jest niewątpliwie Radosław Kałużny: powrót taty: autobiografia20. Autor przedstawił w niej swoją historię walki o podźwignięcie się z
życiowego impasu. Wydaje się, iż autobiografia jest pewnym sposobem,
17 J. Jędrzejczyk, P. Osiak, Joanna Jędrzejczyk. Wojowniczka. Jak stałam się niezwyciężona, Warszawa 2017.
18 Cz. Lang, Zawodowiec, współpraca G. Kalinowski, Warszawa 2016.
19 P. Zagumny, Życie to mecz, współpraca C. Kubaszewski, Warszawa 2015.
20 R. Kałużny, M. Karoń, Radosław Kałużny: powrót taty: autobiografia, Otwock 2016.
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na uporządkowanie przez jej autora własnego życia, zdystansowaniem
się do tego, co go otacza i zaakceptowaniem samego siebie. Do utworów,
które również możemy traktować jako pewne rozliczenie się autorów z
przeszłością zaliczyć wypada także chociażby Moją prawdę M. Tysona,
Triumf. Upadek. Powrót do życia S. Hannavalda, czy Moją walkę o każdy metr
T. Morgensterna.
Analiza autobiografii i wspomnień osób związanych ze sportem
prowadzić może do wniosku, iż ich wspólnym mianownikiem staje się
motyw walki. Jest ona postrzegana rozmaicie: jako sportowa rywalizacja,
przezwyciężanie trudności związanych z ograniczeniami własnego organizmu, ale także i tymi związanymi z działalnością organizacyjną i pozyskiwaniem funduszy. Ukazana jest także walka o własną godność i życie
w zgodzie ze sobą, które to osiągnięte zostają w dużej mierze właśnie
dzięki możliwościom, jakie daje uprawianie sportu.
Podsumowanie
Niniejsza praca nie miała na celu wnikliwej analizy – jakże szerokiego i złożonego – zagadnienia jakie stanowią sportowe inspiracje w
literaturze, a jedynie jego zarysowanie. Wskazane zostały zatem cztery
sposoby ujmowania tematyki sportowej. Nie są to oczywiście jedyne sposoby, choć wydaje się, iż te właśnie manifestują się najbardziej wyraziście,
a utwory literackie je ilustrujące tworzą zbiory najliczniejsze. Wyjątek
stanowi w tym przypadku grupa trzecia, odnosząca się do tekstów literackich nagrodzonych w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury –
utwory wpisujące się w nią nie są liczne, niemniej fenomen olimpijskiej
rywalizacji literackiej wydaje się na tyle istotny, iż warto podjąć się jego
omówienia.
Lektura utworów o tematyce sportowej prowadzi do jednoznacznego
wniosku, iż aktywność sportowa jest niezmiernie istotna w życiu człowieka.
Zarówno sport amatorski, jak i zawodowy, choć pociąga za sobą pewne niebezpieczeństwa, wiąże się z ubogacaniem ludzkiego życia i przyczynia do
integralnego rozwoju nie tylko jednostek, ale i społeczeństw.
Streszczenie:
Sport odnajduje swoje miejsce także w literaturze. Liczne są powieści, opowiadania, utwory poetyckie i autobiograficzne, w których obecna
jest tematyka sportowa. Zagadnienia związane ze sportem pojawiają się
jako epizody, wzmianki, czy krótkie opisy w utworach zasadniczo poświęconych innym zagadnieniom. Istnieją jednak i takie teksty, które w
całości poświęcone zostały rozmaitym zagadnieniom sportowym, które
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to stawać się mogą pretekstem do refleksji i rozważań dotyczących spraw
społecznych, etycznych i innych. Szczególny charakter mają utwory nagrodzone w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury z uwagi na to, iż
celem ich było propagowanie uniwersalnych idei sport. Równie godnymi
uwagi są także autobiografie i wspomnienia sportowców, dzięki którym
czytelnik zyskuje wgląd w prywatny świat ich autorów.
Słowa klucze: sport, literatura, historia, autobiografia, walka
Summary:
Sports inspirations in literature
Sport is present in everyone’s life, and thus also in literature. Novels, short stories, poems or autobiographies where one could find themes
connected with different aspects of sport are numerous. Such themes
sometimes appear as episodes, references or short descriptions in the
texts that, in general, do not concern sport. However, there are also literary works in which sport is the main topic. What is more, in such texts
sport becomes sometimes the introduction to further reflection on social,
moral or other issues. The special group of literary works constitute the
text that were awarded during Art competitions that were the part of
Olympic Games. It was because of the fact, that the main aim of these
works was propagating the universal ideas of sport. Another interesting
group of texts constitute autobiographies and memoires of sportsmen.
Through reading them, one can look inside the private life of the authors.
Keyword: sport, literature, history, autobiography, fight
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Jowita Berdzik

Rola sportu w kształtowaniu postaw społeczno-moralnych
wychowanków SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce
Wstęp
Istotnym aspektem, charakteryzującym się ważnym miejscem w
życiu wioskowej rodziny jest sport i działania prozdrowotne. Matki z
SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce kładą duży nacisk na odpowiednie
spędzanie czasu wolnego przez ich dzieci. Dzięki temu proces wychowawczy przebiega o wiele pomyślniej. Sport jest swoistym antidotum na
rozładowanie negatywnych emocji, które pozostały w dzieciach. Poza
działalnością opiekuńczą w wioskach równie duży nacisk kładzie się na
wychowanie dzieci i młodzieży. Działalność wychowawcza oraz realizacja wynikających z funkcji wychowawczej działań wymaga stosowania
zróżnicowanych metod pracy oraz wprowadzenia właściwych stylów
wychowania i kształtowania u dzieci odpowiednich postaw wobec otaczającego ich świata. Metody, stosowane przez matki z SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce to przede wszystkim metody dawania dobrego przykładu. Metoda ta opiera się w szczególności na autorytecie pracowników,
głównie matek. Swoim zachowaniem opiekunowie pokazują dzieciom
odpowiednie, aprobowane w społeczeństwie zachowania. Dawanie podopiecznym dobrego przykładu opiera się na właściwym, normalnym
wykonywaniu codziennych czynności oraz prezentowaniu zachowań,
spójnych z głoszonymi przez wychowawców poglądów.
Z upływem czasu, osoby, które przebywają w jednym towarzystwie
zaczynają naśladować zachowania drugiej osoby. Z wdrażaniem dziecka
do życia w społeczeństwie niewątpliwy związek ma kształtowanie postaw społeczno-moralnych. Dzieci naśladując zachowanie matek oraz
obserwując innych pracowników wioski uczą się szacunku do drugiego
człowieka. Ponadto dzieci nabywają umiejętność racjonalnego postepowania moralnego, akceptuje określone normy postępowania oraz potrafi
odróżnić czyny akceptowane społecznie od czynów niemających społecznego uznania na podstawie oceny ich skutków. Matki przywiązują
dużą wagę do rozwoju u dzieci umiejętności mówienia o swoich uczuciach oraz okazywania ich wobec pozostałych członków rodziny.
W wychowaniu dzieci i młodzieży nie można pominąć tak istotnego elementu jakim jest zapewnienie warunków do właściwego i pełnego
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rozwoju intelektualnego oraz organizowania nauki szkolnej. Dzieci z
wiosek uczęszczają do placówek szkolnych i przedszkoli, co umożliwia
im normalną integrację ze środowiskiem. W celu uniknięcia przenoszenia
dziecka do innej placówki szkolnej w ciągu roku szkolnego stosuje się
zasadę przyjmowania dzieci do wioski od nowego roku szkolnego. Pozwala to na rozpoczęcie nauki razem z rówieśnikami i realizację materiału szkolnego na równi z innymi dziećmi1.

1. Idea SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce

Po I wojnie światowej, w czasach występowania wzmożonego zjawiska osierocenia wśród dzieci, Kazimierz Jeżewski utworzył koncepcję
formy opieki obejmującej swym zakresem dużą liczbę sierot pozbawionych domu rodzinnego. W takich okolicznościach powstała idea wiosek
sierocych. Powstanie podwalin pierwszej wioski datuje się na 1926 rok,
w wiosce Rogóźno- Zamek. Zorganizowanie owej wioski wiązało się z
wieloma przeciwnościami i trudami. W Rogóźnie powstały trzy gniazda,
które miały stanowić podstawę dla przyszłej, pełnej wioski dla dzieci
osieroconych, jednakże nigdy do końca nie udało się dopełnić wszystkich
założeń projektu. Główną przeszkodę stanowił brak środków materialnych oraz kłopoty w dobraniu właściwych kandydatów do pełnienia roli
rodziców zastępczych. Z podobnych pobudek nie została zorganizowana
wioska ogrodniczo-sadownicza w Zaleszycach na Śląsk2.
Po II wojnie światowej twórcą pomysłu zorganizowania zastępczej
formy opieki o charakterze rodzinnym był pochodzący z Austrii Herman
Gmeiner, który założył wraz z przyjaciółmi pierwszą wioskę dziecięcą w
miejscowości Imst w Austrii. Głównym założeniem Hermanowskiej koncepcji jest ułatwienie osieroconemu dziecku powrotu do normalnego życia, zastępując utraconą rodzinę biologiczną powołaną do tego celu inną
rodziną. Zdaniem Hermanna Gmeinera niemożliwym jest przywrócenie
dzieciom wszystkich utraconych wartości. Uważał także, że należy dążyć
do tego, by przynajmniej stworzyć dzieciom dom rodzinny, prowadzony
przez oddaną matkę. Jednakże nie negował wychowania dziecka w rodzinie tworzonej przez matkę i ojca, a wręcz uznawał owy model za najkorzystniejszy, zdawał sobie jednak sprawę z trudności znalezienie tak
wielu małżeństw gotowych do poświecenia się wyłącznie opiece nad
1 A. Róg, Wioski Dziecięce SOS w Polsce. Funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, PWSZ, Tarnobrzeg 2009, s. 88.
2 S. Badora, Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] Badora S., Marzec
D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2001, s.100.
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dziećmi. Na podstawie posiadanych doświadczeń dowodził, iż wiele samotnych kobiet jest w stanie poświęcić swoje prywatne życie w imię
opieki nad dziećmi. W ten sposób owe kobiety zyskują możliwość realizacji niespełnionych potrzeb macierzyństwa i opiekuńczości. Nawiązując
do przyjętych założeń dom rodzinny miała tworzyć matka oraz około
ośmioro dzieci oddanych pod jej opiekę. Dzieci miały być różnej płci i w
różnorodnym wieku, by dom jak najbardziej odzwierciedlał obraz prawdziwej rodziny. Według założeń wioska dziecięca miała składać się z zespołu 14 takich domów, jednego wspólnego domu dla wszystkich mieszkańców oraz przedszkola3.
Zgodnie z postanowieniami statutowymi SOS miało być zlokalizowane w Innsbrucku i przyjmować formę prywatnego przedsiębiorstwa z
instytucjami socjalnymi. Istotną kwestią pojawiająca się na początku działalności Stowarzyszenia było pozyskanie środków finansowych na jej
prowadzenie. Rozpropagowano akcję mająca na celu pozyskanie darczyńców, chcących każdego miesiąca przekazać na rzecz Stowarzyszenia
jednego szylinga. W ten sposób wprowadzono zasadę samofinansowania. Znaczące zasługi w zakresie rozwoju Stowarzyszenia SOS miało wielu współpracowników Hermanna Gmeinera. Po kilku latach działalności
Stowarzyszenia, dla prawidłowego funkcjonowania, stworzono zarząd i
sprawnie działającą administrację, umacniając w ten sposób wewnętrzne
struktury SOS. Wykształciły się więc trzy płaszczyzny pracy Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych, a mianowicie: wioska, kierownictwo
oraz administracja. W dalszym ciągu poszukiwano darczyńców chcących
wspierać rozwój idei zakładania SOS Wiosek Dziecięcych. Obecnie Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS prowadzi na całym świecie wiele instytucji. Mowa tu o Wioskach Dziecięcych, przedszkolach, szkołach, domach młodzieży, centrach szkoleniowych, ośrodkach socjalnych i medycznych oraz ośrodkach interwencyjnych4.

2. Tereny rekreacyjne w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce

Sport pełni ważna rolę w życiu społecznym dzieci przebywających
w SOS Wioskach dziecięcych w Polsce. Zadbano o to, aby tereny wio-

3 J., Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997. s. 185-186.
4 A. Róg, Wioski Dzieciece SOS w Polsce funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009, s. 24-25
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skowe zawierały palce zabaw, boiska czy ogrody, w których dzieci będą
mogły spędzać czas wolny.
SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju znajduje się na obszarze 3,6 ha i
składa się z 15 domów jednorodzinnych usytuowanych w trzech grupach
oraz budynku administracyjno-pedagogicznego. Wioska znajduje się
przy ulicy Zielonej 132. Na mieszkania dla rodzin wioskowych przeznaczono 12 domów jednorodzinnych o powierzchni 125 m2 każdy. Pozostałe domki to dom dyrektora, gdzie znajdują się również pokoje gościnne
oraz hotel przeznaczony dla cioć. Ostatni dom to Rodzinny Dom Puchatek, w którym przebywają dzieci o nieuregulowanej sytuacji prawnej.
Każdy domek należący do wspólnoty wioskowej mieści w sobie pokoje
dla dzieci, pokój dla matki oraz pokój dzienny przeznaczony dla całej
rodziny, przyjmowania gości, organizowanie domowych uroczystości.
Ponadto w każdym domu znajduje się kuchnia, jadalnia, łazienki, magazyny żywnościowe oraz pomieszczenia gospodarcze. W otoczeniu domów zakładane są ogródki warzywne i kwiatowe uprawiane dla potrzeb
rodziny. Budynek administracyjno-pedagogiczny mieści w sobie salę
sportową, salę spotkań, salę terapii, gabinety pedagogów i psychologa,
pracownię techniczną, gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, gabinet
lekarski oraz mieszkanie służbowe dla psychologa. Na terenie wioski
urządzono także place zabaw, place do gier, dwa boiska do piłki nożnej,
boisko do koszykówki, siatkówki, boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy.
SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku zajmuje obszar 5 ha i usytuowana jest w południowo-zachodniej części Kraśnika Fabrycznego przy ulicy
Hermanna Gmeinera 8. Placówka stanowi duży kompleks , w skład którego wchodzi kilkanaście budynków rozmieszczonych na terenach pokrytych zielenią. Domy mieszkalne (14) zajmują największa część wioski.
W każdym domku o powierzchni 135 m2 mieszka jedna rodzina. Domy
przystosowane są do zamieszkania przez matkę i szóstkę powierzonych
pod jej opiekę dzieci. W domach znajdują się sypialnie dziecięce, pokój
dla matki, salon, łazienka, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze.
Każdy domek wyposażony jest w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowy oraz telewizyjny. Niektóre domy wyposażone
są także w komputery zakupione z zaoszczędzonych przez matkę pieniędzy lub otrzymane od sponsorów. Na terenie wioski usytuowany są
także dom dyrektora oraz budynek administracyjny, w którym mieszczą
się pomieszczenie dla księgowej, sekretariat, gabinet dyrektora, dwa pokoje dla pedagogów, pokój psychologa, gabinet stomatologiczny oraz
sala konferencyjna. Ostatnim, dużym budynkiem usytuowanym na terenie wioski jest domek dla cioć. Każda z nich ma swoje własne mieszkanie

181

o powierzchni 23 m kw. W budynku mieści się również mieszkanie przeznaczone dla pedagoga oraz jego rodziny. Cała wioska wyposażona jest
w sieć telefoniczną, ponadto każde mieszkanie posiada prywatny telefon.
Placówką współpracującą z Sos Wioską Dziecięcą w Kraśniku jest
Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana również na terenie miasta. To
właśnie tam przechodzi młodzież opuszczająca wioskę.
SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach. Wioska zajmuje obszar około
3,9 ha i składa się z 12 domów jednorodzinnych o powierzchni 180 m2
każdy,
domu dyrektora oraz dwóch budynków administracyjnosocjalnych. Pierwszy z budynków mieści w sobie pomieszczenia biurowe,
księgowość, gabinet psychologiczny i pedagogiczny, garaże, warsztaty
oraz pokoje dla cioć. W drugim znajduje się pracownia plastyczna, rodzinne mieszkanie pedagoga mieszkanie konserwatora i jego rodziny
oraz pokoiki gościnne przeznaczone dla cioć. Ponadto infrastrukturę
wioski tworzą dwa place zabaw, amfiteatr, górka do sportów zimowych
oraz duże boisko sportowe. Cały teren SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach
jest ogrodzony, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ruchliwa obwodnica oraz niezagospodarowane stawy i tereny bagienne.
SOS Wioska Dziecięca w Karlinie mieści się na terenie około 3 ha i
składa się z 14 piętrowych domków rodzinnych o powierzchni 150 m2
każdy, domu dyrekcji oraz pawilonu administracyjnego , hotelowego i
pawilonu konserwatora. Pawilon administracyjny mieści w sobie pomieszczenia biurowe, a więc: gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość,
archiwum, gabinety psycholog, pedagoga i pracownika socjalnego, aulę,
kuchnię i pomieszczenia socjalne. Pawilon hotelowy mieści 8 pokoi dla
cioć, które wyrażają chęć zamieszkania w wiosce oraz pokoje gościnne.
Na dom konserwatora składa się warsztat i mieszkanie. Ponadto w Karlinie (podobnie jak w innych wioskach) zostały zorganizowane place rekreacyjno – sportowe.
Innym elementem tworzącym system opiekuńczo – wychowawczy
Stowarzyszenia SOS jest również Dom młodzieży SOS w Lublinie. Założony został 1 września 1992 roku i przeznaczony jest dla młodzieży
opuszczającej wioski w Biłgoraju i Krasniku. Dom dysponuje trzema budynkami. Dwa z nich stanowią budynki mieszkalne, a więc 12 mieszkań
mogących pomieścić ok 40 wychowanków. W budynkach umieszczone są
także dwa pokoje dla wychowawców, bibliotekę oraz pomieszczenie administracyjne. Trzeci budynek stanowi miejsce spotkań mieszkańców z
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członkami lokalnej społeczności. Przy Domu Młodzieży znajduje się także plac do zajęć rekreacyjnych i sportowych5.

3. Realizacja funkcji opiekuńczej poprzez działania sportowe i

prozdrowotne W SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce
Jedną z fundamentalnych funkcji, które pełnią placówki opiekuńczo-wychowawcze, jakimi są SOS Wioski Dziecięce, jest pojmowana w
różnych aspektach funkcja opiekuńcza. Funkcja opiekuńcza to szeroko
pojmowane działania z zakresu zapewnienia dzieciom możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, stymulacji, kompensacji, korekcji, i
profilaktyki w rozwoju podopiecznych. Dzieci, które zamieszkują SOS
Wioski Dziecięce przeważnie charakteryzują się znacznymi brakami
rozwojowymi w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego i
społecznego. Powyższe braki związane są z nieprawidłowym funkcjonowaniem ich rodzin biologicznych, Koncepcje opieki nad podopiecznymi wiosek składają się z kilku podstawowych etapów, gdzie na każdym z nich wykorzystywane są charakterystyczne metody pracy. Służą
one stworzeniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju oraz eliminowaniu czynników mogących zagrażać temu
rozwojowi. Opieka nad podopiecznymi odbywa się w czterech etapach
wychowawczych . Pierwszy etap to zamieszkanie na terenie SOS Wioski
Dziecięcej i znajdowanie się pod opieka matki wioskowej. Drugi etap ma
związek z przeniesieniem starszych dzieci, które ukończyły szesnasty rok
życia do Domu młodzieży SOS w Lublinie lub do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kraśniku. Trzeci etap to nadzorowane zamieszkanie na zewnątrz, czwartym natomiast etapem jest kontakt i ewentualna pomoc w
pierwszych miesiącach po usamodzielnieniu się podopiecznych. Funkcja
opiekuńcza realizowana na terenie wioski jest bardzo istotna , ponieważ
to właśnie za jej pomocą opiekunowie wyrównują różne braki i zaniedbania, z którymi dzieci przyjeżdżają do wiosek. Jest to także okres poznania przez dzieci odpowiednich wzorców i autorytetów godnych naśladowania. Uczą się także jak samodzielnie zaspokajać własne potrzeby,
zarówno te podstawowe jak i te wyższego rzędu. SOS Wioski Dziecięce
w Polsce, jak każda placówka tego typu, są zobowiązane zaspokajać i
realizować najbardziej podstawowe potrzeby dzieci, mające związek z ich
rozwojem fizycznym. Zaspokojeniem tych potrzeb zajmuje się głównie
A. Róg, Funkcjonowanie Wiosek Dziecięcych SOS w lokalnych społecznościach,
[w:] Jaremczuk K. (red.), Przesłanki aktywności ludzkiej. Studium interdyscyplinarne,
Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2007.
5
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wioskowa matka. Jednym z jej fundamentalnych zadań jest określenie
racjonalnego sposobu odżywiania dzieci, dostosowanego do ich potrzeb
rozwojowych oraz wieku. Matki dbają, aby wyżywienie było urozmaicone i pełnowartościowe. Zachowana jest także niezwykła dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę dzieci. Podopieczni są zawsze schludnie i czysto ubrani, Wioskowe matki dbają, aby u dzieci, już od najmłodszych lat,
wyrabiał się nawyk higienicznych, poprzez zwracanie uwagi na czystość
rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw przed ich spożyciem,
zwracanie uwagi na czystość i schludność ubrań, kontrolowanie utrzymywania porządku i ładu w pokojach dzieci. Wszyscy podopieczni mają
swoją odzież oraz osobiste przedmioty codziennego użytku. Dzieci
mieszkające w Sos Wioskach dziecięcych w Polsce na początku pobytu w
nowych domach nie maja wypracowanych odpowiednich nawyków
związanych z higieną, ponieważ nie miały ku temu właściwych wzorców
w domach rodzinnych. Działalność asekuracyjna jest następnym kierunkiem działań podejmowanych w ramach funkcji opiekuńczej w wioskach.
Jej celem jest zapobieganie powstawaniu problemów zdrowotnych i rozwojowych u podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ochrona
zdrowia wychowanków jest niezwykle istotnym aspektem. Dzieci są
między innymi poddawane szczepieniom, zgodnie z kalendarzem szczepień przewidzianym dla dzieci i młodzieży.
Matki wioskowe zawsze zwracają uwagę na systematyczne kontrole swoich dzieci u stomatologa. W SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce
przebywa kilkoro dzieci z poważnymi schorzeniami. Mowa tu na przykład o braku nerki, Tacy podopieczni wymagają systematycznych badań
profilaktycznych, aby uniknąć zaburzeń w pracy organizmu. Wśród starszych dzieci prowadzona jest także preorientacja seksualna, odbywają się
rozmowy odnośnie świadomego rodzicielstw oraz zagrożeń i chorób
przenoszonych drogą płciową. W wiosce zatrudnieni specjaliści: psychologowie i pedagodzy zajmują się realizacją z młodzieżą programów z
zakresu profilaktyki uzależnień. Programy te są w szczególności oparte
na wykształcaniu w młodych ludziach poczucia własnej wartości bez
sięgania o używki oraz umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami
życiowymi i napotykanymi trudnościami.
Dzieci, które ukończyły 6 rok życia, uczęszczają na zajęcia przygotowujące do uzyskania dojrzałości szkolnej. Pracownicy SOS Wiosek
Dziecięcych w Polsce wyrównują ogólny poziom rozwoju u wszystkich
podopiecznych, tak aby od pierwszych okresów szkolnych zapobiegać
ewentualnym trudnościom. Działalność profilaktyczna w pracy SOS
Wiosek Dziecięcych w Polsce skupia się także na organizacji czasu wol-
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nego dzieciom, ukazaniu właściwych i bezpiecznych form jego spędzania. Służy to temu, iż podopieczni potrafią rozwijać swoje zainteresowania i nie podejmują działań destrukcyjnych i społecznie nieakceptowanych. SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach systematycznie organizuje zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, do których uczęszczają dzieci wioskowe. Kilkakrotnie taki program był realizowany również na terenie
wioski, a dzieci, które uczęszczają do szkół były zapraszane do placówki.
Kolejnymi działaniami, które są realizowane w wioskowych placówkach
w obrębie funkcji opiekuńczej są działania kompensacyjne.
Dzieci, które przybywają do wiosek cechują cię ogromem różnorodnych braków we wszystkich sferach rozwoju. Spowodowane jest to
wieloma niekorzystnymi warunkami z rodzin biologicznych, wynikających z faktu wielu zaniedbań wychowawczych. Większość braków matki
wyrównują w domach. W przypadku poważnych trudności, matki zwracają się o pomoc i opinię do specjalistów zatrudnionych w wiosce jak i
poza nią, miedzy innymi pedagoga, psychologa, logopedy. Wielu podopiecznych uczęszcza na zajęcia wyrównawcze prowadzone w szkole.
Ponadto matki w domach poświęcają dużo czasu na nadrabianie zaległości i naukę z dziećmi mającymi zaległości edukacyjne. U niektórych dzieci
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, a w szczególności
skrzywienia kręgosłupa. Dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju fizycznym uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo
część dzieci wyjeżdża do sanatorium w Garwolinie.
Kolejnym etapem sprawowania opieki nad wioskowymi dziećmi
jest przenoszenie ich do Domu Młodzieży w Lublinie lub do Wspólnoty
Mieszkaniowej w Kraśniku. Tam młodzież mieszka pod opieką wychowawców i nabywa nowe umiejętności z zakresu zaspokajania własnych
potrzeb i przygotowywania do życia. Głównym zadaniem Wspólnoty
Mieszkaniowej i Domu Młodzieży Sos jest zapewnienie młodzieży rodzinnej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa i całodziennego wyżywienia. Ponadto dbają o stworzenie odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych, Wszystkie zadania realizowane są w porozumieniu z matkami, które wcześniej sprawowały opiekę nad dziećmi w SOS Wioskach
Dziecięcych. W owych placówkach to wychowawca jest odpowiedzialny
w szczególności za realizację zadań opiekuńczych. Młodzież ma tu podobnie jak w wioskach możliwość korygowania ewentualnych braków
poprzez zajęcia wyrównawcze lub indywidualną pracę z wychowawcą,
Starsze dzieci mogą także rozwijać swe zainteresowania, a głównym za-
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daniem opiekunem wspólnoty jest organizacja młodzieży czasu wolnego
oraz proponowanie im właściwych i kreatywnych form jego spędzania6.

4. Potrzeby psychiczne sierot i ich swoistość

Zjawisko sieroctw było niejednokrotnie przedmiotem badań wielu
badaczy. Istnieje bogata literatura dotycząca określenia konsekwencji dla
rozwoju osobowości, jakie niesie za sobą pozbawienie dziecka rodziny i
kontaktu emocjonalnego z matką we wczesnym okresie życia. Badacze
amerykańscy, m. in. J. Bowbly, M. Ribble, R. A. Spitz oraz badacze polscy
m. in. J. Bielicki, H. Olechnowiccz na podstawie przeprowadzonych badań uważają , iż wczesna separacja dziecka od rodziców ( szczególności
od matki) poważnie zagraża jego prawidłowemu rozwojowi. Ponadto
prowadzi do wypaczeń w strukturze osobowości. R. A. Spitz jako pierwszy zauważył zależność występującą pomiędzy spadkiem odporności
organizmu dziecka, a jego rozłąką z matką. Zerwanie więzi emocjonalnej
z matką powoduje nie tylko zahamowanie rozwoju psychicznego, lecz
także prowadzi do narastającego wyniszczenia organizmu, słabej odporności i braku łaknienia, zaburzeń żołądkowych oraz większej podatności
na infekcje. Bowbly, który we współczesnych czasach zajmuje się problematyka choroby sierocej, uważa, iż niemowlę wyposażone jest we
wrodzone relacje społeczne (społeczne wyzwalacze) : śmiech, krzyk,
przywieranie, niedostępowanie, ssanie. Reakcje te stymulują i mobilizują
instynkt opiekuńczy rodziców, sygnalizują potrzeby dziecka. Ósmy miesiąc jest czasem, w którym dziecko przejawia lęk na widok osób obcych,
co świadczy o ogromnie ważnej roli matki w tym okresie. Dziecko ma
również tendencje przywierania do matki i potrzebę jej fizycznej bliskości. Badając dzieci pozbawione opieki macierzyńskiej stwierdzono, że
mają one zachwiane poczucie bezpieczeństwa.
Podejmując analizę pojęcia potrzeb, można stwierdzić, że jest to
stan napięcia pobudzający do działania. Jego sial zależna jest od stopnia
niezaspokojenia potrzeb oraz od wartości celu, do którego jednostka dąży. Ponadto zależna jest od oceny możliwości osiągnięcia powodzenia.
Stąd też kierunek zachowań ludzkich wyznaczany jest przez odczuwane
potrzeby. Niezaspokojenie potrzeb powoduje także zachwianie równowagi fizycznej i psychicznej danego organizmu. Wpływa na stan frustracji, lęk, załamanie oraz zmiany osobowości. Ponadto zniekształca spostrzeganie przedmiotu dążeń, czyli widzenie danej rzeczy w takiej postaci, w jakiej się jej pragnie, a nie jaka jest w rzeczywistości. Najistotniejsze
6
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dla rozwoju jest zaspokojenie potrzeb dzieci w początkowych latach życia
dziecka. Długotrwałe niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w
tym okresie życia, nie da się już nadrobić nawet w ciągu całego życia7.

5. Rola sportu w życiu codziennym podopiecznych sos wiosek
dziecięcych
Istotnym zadaniem realizowanym w SOS Wioskach Dziecięcych w
Polsce, mającym na celu kształtowanie postaw społeczno-moralnych
wśród podopiecznych jest organizowanie dzieciom czasu wolnego i
umożliwienie rozwoju zainteresowań. Najczęstszymi formami spędzania
casu wolnego przez dzieci są spacery do pobliskiego lasu i parku. Matki
kładą duży nacisk na to, aby dzieci spędzały dużo czasu na świeżym powietrzu. W Sos Wiosce Dziecięcej w Kraśniku z pewnością korzystne warunki stwarza miejsce, w jakim położona jest wioska i bliskość lasu i terenów zielonych. Okres wiosny i lata to czas urządzania wielu rodzinnych
wycieczek rowerowych. Dzieci z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach
uczestniczą w grzybobraniu i zbieraniu owoców leśnych. Dodatkowo
wioskowe matki zabierają dzieci na basen, chodzą z nimi do kina, uczestniczą w lokalnych imprezach sportowych i kulturowych. Matki grają także z dziećmi w różne gry, miedzy innymi badmintona czy tenisa. Matki
w wywiadach często opowiadały o tym, iż dzieci przybywające do wioskowych domów miały ogromną, niezaspokojoną potrzebę wypełnienia
czasu wolnego, gdyż poza nauką nie wiedziały co robić w wolnym czasie. Dzieci nie miały nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego z powodu braku odpowiednich wzorców.
W rodzinach biologicznych najczęściej nikt z nimi nie spędzał czasu
wolnego. Podopieczni, którzy wykazują się szczególnymi uzdolnieniami i
zainteresowaniami zapisywane zostają do szkół muzycznych, klubów
sportowych czy na dodatkowe zajęcia plastyczne. Organizacją czasu
wolnego dla dzieci zajmują się oprócz matek także pedagodzy. Dodatkowo zatrudniany zostaje także instruktor sportowy, prowadzący zajęcia
w sekcjach oraz organizujący zawody dla dzieci. W placówkach co jakiś
czas tworzone są nowe koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb aktualnie mieszkających w placówce dzieci. Bardzo ważną kwestią jest to, iż
żadne dziecko nie jest zmuszane do udziału w jakichkolwiek zajęciach
dodatkowych. Stosuje się metody polegające na oddziaływaniu na dzieci
głównie poprzez zachętę, dobry przykład rodzeństwa lub prezentowanie
B. Czeredrecka, Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 52-53.
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dorobku i pracy poszczególnych kół. Koła zainteresowań są właściwie
wyposażone w podstawowy sprzęt, niezbędny do prac. Raz do roku
Stowarzyszenie SOS podejmuje się organizacji dla dzieci trzytygodniowego wyjazdu na obóz sportowy do Włoch. W obozie tym bierze udział
1200 wychowanków SOS z całej Europy.
Tradycyjnie podczas obozu przeprowadzana są zawody w piłce
nożnej, z zachowaniem zasady iż drużyny musza być międzynarodowe.
Wpływa to bardzo korzystnie na integrację grupy, poznanie wielu odmiennych kultur i zwyczajów oraz rozwija u dzieci postawę tolerancyjną.
Istotną kwestią jest fakt, iż na obóz nie wyjeżdżają wszystkie dzieci z
wioski. Jak mówi dyrektor jednej z wiosek, jest to swego rodzaju nagroda
za osobisty rozwój dziecka, jego dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy
zarówno naukowe jak i dodatkowe. Szansę na wyjazd ma każde dziecko,
ponieważ owe wyjazdy organizowane są każdego roku. Stanowi to swoisty czynnik motywujący do kontrolowania i poprawy swego zachowania
oraz postawy przez cały rok. Matki zachęcają swoich podopiecznych do
częstego odwiedzania biblioteki w trosce o rozwój intelektualny oraz kulturalny dzieci. Dodatkowo matki kontrolują treści oglądane przez dzieci
w telewizji, uczą je wybiórczego korzystania z mediów. Od czasu do czasu matki zabierają podopiecznych do teatru, czy muzeum8.
Zakończenie
Reasumując, chciałabym podkreślić ogromne znaczenie SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Wioskowe matki starają się kontrolować sposób, w jaki ich dzieci spędzają czas wolny. Jest to w dużej mierze podyktowane względami bezpieczeństwa i koniecznością zapobiegania destrukcyjnym i niewłaściwym zachowaniom dzieci i młodzieży. Dodatkowo tworzy się możliwość wykształcenia u dzieci umiejętności organizacji
swego czasu wolnego, odkrycie własnych talentów oraz mocnych stron.
Prowadzi to do rozwijania osobowości i pełnowartościowego korzystania
z dóbr kultury. Starsze dzieci są przygotowywane w wioskach przede
wszystkim do samodzielnego życia oraz umiejętnego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego w życiu dorosłym. W związku z tym
wioskowi opiekunowie stwarzają takie sytuacje, które pozwalają młodym
ludziom na naukę gospodarowania powierzonymi mu pieniędzmi, robienia podstawowych zakupów, obsługiwania urządzeń znajdujących się
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w gospodarstwie domowym, samodzielnego przygotowywania posiłków
oraz dbania o własna higienę i zdrowie9.
Streszczenie:
Sport pełni istotną rolę w życiu społecznym dzieci przebywających
w SOS Wioskach dziecięcych w Polsce. Zadbano o to, aby tereny wioskowe zawierały palce zabaw, boiska czy ogrody, w których dzieci będą
mogły spędzać czas wolny. SOS Wioski Dziecięce w Polsce, jak każda
placówka tego typu, są zobowiązane zaspokajać i realizować najbardziej
podstawowe potrzeby dzieci, mające związek z ich rozwojem fizycznym.
Zaspokojeniem tych potrzeb zajmuje się głównie wioskowa matka. Jednym z jej fundamentalnych zadań jest określenie racjonalnego sposobu
odżywiania dzieci, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych oraz
wieku. Matki dbają, aby wyżywienie było urozmaicone i pełnowartościowe. Zachowana jest także niezwykła dbałość o wygląd zewnętrzny i
higienę dzieci. U niektórych dzieci z wiosek stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, a w szczególności skrzywienia kręgosłupa.
Dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju fizycznym uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo część dzieci wyjeżdża do sanatorium w Garwolinie.
Słowa kluczowe: sport, wioska, dziecko, zdrowie, rodzice
Summary:
The role of sport in shaping socio-moral attitudes of children from SOS
Children's Villages in Poland
Sport plays an important role in the social life of children staying at
SOS Children's Villages in Poland. It was ensured that the village areas
contained play-sticks, playgrounds or gardens where children could
spend their free time. SOS Children's Villages in Poland, like any other
facility of this type, are obliged to satisfy and fulfill the most basic needs
of children, related to their physical development. Satisfying these needs
is mainly the mother's village. One of its fundamental tasks is to determine the rational way of feeding children, adapted to their developmental needs and age. Mothers take care that the food is varied and nutritious. Exceptional attention to the external appearance and hygiene of
children is also preserved. In some children from the villages, irregularities in physical development, in particular curvature of the spine, were
http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/echo-30-2010-rodzic.html,
z dnia 06.06.2019r.
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found. Children with irregularities in physical development attend
classes in corrective gymnastics. In addition, some children go to the sanatorium in Garwolin.
Keywords: sport, village, child, health, parents
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Zaangażowanie w hazard wśród piłkarzy - doniesienie z badań1
Wprowadzenie
Wśród wielu zjawisk społecznych będących ważnym wyzwaniem
dla współczesnych nam czasów jest walka z różnego rodzaju uzależnieniami. Jak zauważa B. Woronowicz „przez wiele dziesiątków lat problematyka uzależnień reprezentowana była w naszej świadomości głównie poprzez alkoholizm. W nim doszukiwano się największego zagrożenia dla zdrowia jednostki i
społeczeństwa”2. Obecnie zwraca się coraz częściej uwagę na różnego rodzaju szkodliwe zachowania, które mają charakter uzależniający ale nie
są związane bezpośrednio z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Zachowania te określane są terminem nałogów behawioralnych3.
Za ich to przyczyną jednostka wykazuje swoiste zaburzenie niekontrolowanego (kompulsywnego) wykonywania pewnych czynności. Niesie to
za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla niej samej jak i jej otoczenia. Do grupy tego typu zaburzeń obejmujących m.in. problemowe używanie komputera i gier wideo, problemowe korzystanie z sieci społecznościowych, piromanię, kleptomanię, kompulsywne kupowanie, zalicza
się przede wszystkim zaburzenie uprawiania hazardu4.
Artykuł zawiera dane empiryczne pochodzące z części badań (badań pilotażowych) realizowanych przez AWF Katowice w ramach projekt badawczego,,Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowego korzystania z Internetu wśród piłkarzy, który jest współfinansowany prze Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – nr umowy 295/HE/2018.
2 B. Woronowicz, Uzależnienia behawioralne, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od komputera i sieci, od pracy oraz zakupów, (w:) Wolni od uzależnień behawioralnych (red.)V. Skrzypiec-Plinta, T. Woronowicz, B. Wojewódzka, M. Marsollek, Opole 2012, s. 9.
3 Do podstawowych kryteriów służących do opisu i diagnozy uzależnień behawioralnych należą: (1) zaabsorbowanie; (2) modyfikacja nastroju; (3) tolerancja; (4)
symptomy odstawienne; (5) konflikt w wymiarze interpersonalnym, itrapersonalnym oraz między osoba a jej innymi aktywnościami ; (6) nawroty. Por. M. Rowicka,
Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka, Warszawa 2015, s. 7-8.
4 Analiza literatury pozwala wyodrębnić mnogość określeń dotyczących samego
uzależnienia hazardowego, jednak we obecnych publikacjach dotyczących zjawiska
do jego opisu używa się przede wszystkim terminów: nałogowe uprawianie hazardu (addictivegambling), hazard problemowy (problem gambling), hazard kompul1
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Hazard jako taki nie jest zjawiskiem nowym. Można powiedzieć, że
towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Aktywność hazardową podejmowali już w starożytności Egipcjanie, Persowie, Grecy, czy Rzymianie. O różne cenne rzeczy oraz o niewolników grano już w Chinach około
2300 lat p.n.e. i w Tebach ok. 1500 lat p.n.e. Dowody na gry hazardowe
znajdują się m.in. w inskrypcjach na piramidzie Cheopsa i w przekazach
biblijnych5. Samo uprawianie hazardu jako takie nie stanowi jeszcze patologii. Uczestnictwa w grach hazardowych nie można jednak postrzegać
tylko jako popularnej formy rekreacji czy bezpiecznej rozrywki. Zauważyć bowiem należy, że pewna grupa z grających osób traci kontrolę nad
swoją grą i uzależnia się od niej. Dla osób tych uprawianie hazardu jest
najważniejszym celem, zaczyna dominować w ich myśleniu, w uczuciach
oraz w zachowaniu.
W tym aspekcie według A. Andrzejewskiej: ,,Nałogowy gracz różni
się od przeciętnego człowieka tym, że nie wyznacza sobie pewnego limitu gotówki, którą może wydać, czy limitu czasowego, po którym niezależnie od tego czy
wygrywa, czy przegrywa, odchodzi od gry. Dla uzależnionego gracza przestaje
być istotna sama gra, ważne jest, jaki niesie ona za sobą dreszczyk emocji i jakie
ryzyko”6. W efekcie w stosowanej terminologii dotyczącej omawianej tematyki wyróżnia się trzy rodzaje grania: granie rekreacyjne (dla rozrywki, bez ponoszenia w związku z tym poważnych szkód w życiu), granie
problematyczne (zagrożone uzależnieniem) oraz granie patologiczne (nałogowe)7. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia problemowego i patologicznego hazardu jest duża dostępność oraz prostota większości gier hazardowych, jak również niska społeczna świadomość na temat

sywny/przymusowy (compulsivegambling) i hazard patologiczny (pathological
gambling). Przy czym patologiczny hazard to zdefiniowane medycznie zaburzenie,
z dostępnymi aktualnie kryteriami diagnostycznymi, opisanymi zarówno w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(DSM-V), jak również w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Odnosi się on ogólnie do zachowań hazardowych, które powodują szkody społeczne, finansowe i / lub psychiczne wobec
jednostek, ich rodziny, przyjaciół bądź społeczeństwa
5 B. Woronowicz, Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia, Poznań 2012, s. 31.
6 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych.
Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014, s. 192–193.
7 B. Lelonek-Kuleta, Uzależnienie od hazardu – zmienne psychospołeczne współwystępujące z nałogowym graniem, „Przegląd Psychologiczny” (2) 2010, s. 178.
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negatywnych skutków grania8. W tym miejscu nadmienić wypada, iż z
ostatnich badań na temat hazardu prowadzonych przez CBOS wynika, że
symptomy zagrożenia uzależnieniem od hazardu występują u 5,3% ogółu
Polaków w wieku 15+. Wśród grających w gry na pieniądze realny problem z hazardem ma 2,2% graczy9. Polacy najczęściej grają w gry liczbowe Totalizatora Sportowego (38%). Blisko co piąty Polak gra, ale bardzo
rzadko (18%) lub od czasu do czasu (17%). Tylko nieliczni z nas (3%) deklarują, że grają w miarę regularnie. W przeliczeniu na populację grupa
ta stanowi ponad 980 000 osób. Spośród Polaków, którzy grają – czy to w
lotka, czy też w inne gry pieniężne – tylko 7% uważa, że ma w tych grach
szczęście. Przeważająca większość – czterech na pięciu zapytanych – ma
przekonanie, że nie ma szczęścia w grach pieniężnych, a mimo to zdarza
im się grać10. Że gry hazardowe są coraz bardziej popularne wśród naszych rodaków można przekonać się analizując nie tylko informacje wynikające z realizowanych w tym zakresie badań. Równie twardych dowodów dostarczają tu najnowsze wyniki finansowe Totalizatora Sportowego będącego monopolistą w dziedzinie gier liczbowych i loterii pieniężnych w Polsce. Spółka ta w 2018 roku pobił rekord sprzedaży produktów LOTTO. W sumie Totalizator Sportowy sprzedał gry warte ponad 6,1 mld zł. W2017 roku było to 5,6 mld zł., czyli o pół miliarda mniej.
Jeszcze rok wcześniej było to o 60 mln zł. mniej niż w 201711. Z ostatniego
raportu Totalizatora Sportowego wyczytać także można, że produkty
LOTTO są dostępne w ponad 16 tys. punktów sprzedaży. W gry LOTTO
gra 63% Polaków. Wśród graczy przeważają osoby w przedziale wiekowym 18–29 lat (25%)i 30–39 lat (23%), posiadające stałe zatrudnienie. Ponad połowa z nich ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną, a co
trzeci jako dobrą i bardzo dobrą. Gracze jako motywację rozpoczęcia gry

A. Palacz-Chrisidis, Granie młodzieży – badania epidemiologiczne w województwie lubelskim, (w:)Hazard i inne uzależnienia behawioralne, red. I. Niewiadomska,
Warszawa 2015, s. 135.
9 CBOS, Raport76/2015, Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści. Uzależnienia od zachowań, Warszawa 2015, s. 2.
10 TNS, Raport K.073/15, Żeby wygrać, trzeba grać?, Warszawa 2015, s. 1-7.
11 Miliardy na sport i kulturę. A wszystko to dzięki naszej sympatii do
gier!https://www.money.pl/gospodarka/miliardy-na-sport-i-kulture-awszystko-to-dzieki-naszej-sympatii-do.html
8
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wymieniają chęć zabawy (29%), ale też mówią o grze jako szansie na
spełnienie marzeń (28%)12.
Mówiąc o hazardzie jako takim, nie można pominąć faktu, że dziedzinę gier i zakładów wzajemnych reguluje w Polsce Ustawa z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 165 wraz z póź. zm.)13. Akt ten określa zarówno warunki urządzania
gier hazardowych jak i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie.
Ustawa wskazuje, że grami hazardowymi(w tym urządzanym przez sieć
Internet), są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty oraz gry na automatach o wygrane pieniężne lub rzeczowe14. Końcowy skutek gier hazardowych (wynik)wiązany jest z przypadkiem a urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz
prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie
właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Z ustawy
również wynika, że prowadzenie działalności, do której nie mają zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie gier
liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach
poza kasynem gry, jest objęte monopolem państwa. Wykonywanie monopolu państwa należy do Prezesa Rady Ministrów, który tworzy w tym
celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
1. Metodologia badań
Prezentacja wyników w niniejszym artykule będzie służyła odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są przekonania wśród badanych piłkarzy na temat gier
hazardowych?
2. Jakie są motywy i częstość udziału w grach hazardowych przez
badane osoby?
Totalizator Sportowy, Raport Odpowiedzialności Społecznej 2015-2016.
https://www.totalizator.pl/__data/assets/pdf_file/0017/122165/RaportOdpowiedzialnosci-Spolecznejpdf
13 Ustawa o grach hazardowych stanowi reakcją na trudną sytuację na rynku gier
hazardowych, w tym w szczególności wzrastającą skalę nadużyć ze strony podmiotów urządzających gry na automatach oraz fakt, iż rozwiązania zawarte w poprzedzającej ją ustawie o grach i zakładach wzajemnych nie nadążały za zmianami na
rynku gier hazardowych, pozwalając na rozwój negatywnych zjawisk.
14 Wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w
grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej
rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze.
12
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3. Jakie jest rozpowszechnienie grania hazardowego wśród
piłkarzy?
Na okoliczność realizowanych badań i postawionych problemów
badawczych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, którego integralną część stanowił m.in. kwestionariusz CPGI. Ankietę poddano
ocenie Komisji Bioetycznej AWF Katowice oraz merytorycznej ocenie
wyrażonej przez eksperta do spraw uzależnień behawioralnych, otrzymując pozytywną rekomendacje w powyższym zakresie. Ponadto po
przedstawieniu treści oraz charakteru badań, uzyskano także poparcie i
pozytywną rekomendację dla realizowanego projektu od Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Sama procedura realizowanych badań pilotażowych w okresieod
01.09.2018r do 31.10.2018r. obejmowała kontakt telefoniczny lub osobisty
z przedstawicielem danego klubu sportowego oraz przesłania do władz
klubów prośby o umożliwienie przeprowadzenia badań wśród piłkarzy.Po uzyskaniu akceptacji i ustaleniu terminu oraz miejsca badania realizator w ramach spotkań z poszczególnymi grupami piłkarzy przedstawi im cel, wskazał na pełną dobrowolność i anonimowość badania
oraz omówił możliwe wątpliwości co do sposobu udzielania odpowiedzi.
2. Charakterystyka badanych osób
Grupę badanych osób stanowiło94 pełnoletnich piłkarzy z terenu
województwa śląskiego przynależnych do klubów seniorskich do piątego
szczebla rozgrywek, to jest: GKS Katowice, KS Rozwój Katowice, KS
Ruch Radzionków, TS Szombierki Bytom oraz BKS Sarmacja Będzin.
Kategorią wiekową, która dominowała w próbie badawczej byli
piłkarze z przedziału wiekowego 18-21 lat (37,3%). Osób wieku 22-25 lat
odnotowano 29,8%, wieku 26-29 lat – 24,5%. Najmniej liczne grono (8,5%)
stanowili zawodnicy mający 30 lat i więcej. Wśród badanych osób co
trzeci (31,9%) był mieszkańcem miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców.
Co czwarty z respondentów zamieszkiwał w mieście od 100 do 200 tysięcy mieszkańców (25,5%) albo w mieście od 50 do 100 tysięcy mieszkańców (23,4%). Pozostała grupa badanych zamieszkiwała bądź w mieście
od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (6,4%) bądź w małym miasteczku do 20
tysięcy mieszkańców (7,5%). Najmniej badanych jako miejsce swojego
zamieszkania wskazywało wieś (5,3%). Zdecydowana większość badanych piłkarzy to osoby stanu wolnego (60,6%). Co czwarty respondent
(23,4%), określił swój stan cywilny jako „żonaty”. Do bycia w związku
nieformalnym przyznało się 13,9% piłkarzy a po 1% do bycia wdowcem
lub rozwodnikiem. Badana grupa wykazywała również swoje zróżnico-

197

wanie w aspekcie posiadanego wykształcenia. Zdecydowanie najwięcej
osób określiło swoje wykształcenie jako średnie z maturą (37,2%) lub
średnie bez matury (24,5%). Kolejną kategorię tworzyły osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjat) – 17,1% bądź wyższe magisterskie
(7,5%). Do wykształcenia zawodowego przyznało się 4,3% badanych, do
gimnazjalnego 8,5% a do podstawowego 1% respondentów. Biorący
udział w badaniu respondenci to głównie piłkarze grający co najmniej w
IV lidze od roku do 3 lat (28,7%) lub od 3 do 5 lat (21,3%). Co piąty ankietowany (19,2%), jako zawodnik klubu sytuującego się na poziomie nie
mniejszym niż IV liga grał od 5 do 8 lat. Pozostała grupa respondentów
okres swojej gry szacowała, albo do roku czasu (10,6%) albo od 8 do 10 lat
(8,51%) lub powyżej 10 lat (11,2%).
3. Wyniki przeprowadzonych badań
Chcąc rozpoznać kwestię uprawiania gier hazardowych wśród piłkarzy w pierwszej kolejności zapytano ich jak określiliby częstość swojej grywciągu minionych 12 miesięcy. Analiza uzyskanych wyników (patrz tabela 1)
wskazuje, że wśród badanych piłkarzy dominują gracze okazjonalni i podejmujący grę od czasu do czasu. Deklarację systematycznej gry składa co
dwudziesty ankietowany zawodnik (4,26%), natomiast co czwarty respondent (23,40%) twierdzi, że w ogóle nie gra w gry hazardowe.

Rola rodzaju gier hazardowych i ich dostępności w rozwoju uzależnień behawioralnych nie jest do końca jasna. Niektórzy badacze zwracają jednak uwagę, że różne rodzaje gier hazardowych mogą w niejednakowy sposób oddziaływać na osoby co oznacza, że mają swój większy
bądź mniejszy potencjał uzależniający15. Szczególnie podkreśla się tu istnienia aktywnego powiązania pomiędzy dostępnością hazardu a uzależnieniem się od niego16 oraz zwraca się uwagę na częstsze uzależnianie się
15 I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Uzależnienia behawioralne, Warszawa
2018, s. 163.
16 Zielona Księga w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w
obrębie rynku wewnętrznego, Bruksela 2011, s. 26.
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od tych gier, które powodują szybki wzrost napięcia i poziomu ekscytacji,
a następnie wywołują bezpośredni efekt wygranej lub przegranej. Można
zatem powiedzieć, że największy potencjał uzależniający mają te gry, w
których o wygranych lub przegranych dowiadujemy się w sposób natychmiastowy. Podnosi to również atrakcyjność gry co zwiększa jej wybieralność jako oferowanego produktu, po który częściej i chętniej sięgamy. W tym aspekcie wskazuje się, że „najbezpieczniejszymi” są gry liczbowe17 Totalizatora Sportowego18. Relatywnie bezpieczne są także
zdrapki oraz uczestnictwo w loteriach lub konkursach SMS-owych. Za
najmniej bezpieczne (o znacznym potencjale uzależniającym) uznawane
są natomiast gry w kasynie, na automatach, zakłady bukmacherskie, wyścigi zwierząt oraz gry w Internecie19. Sprawdzając ten element funkcjonowania respondentów zadano im pytanie czy w ich opinii są rodzaje
gier, od których można się łatwiej uzależnić, przy czym w skonstruowanej dziesięciostopniowej skali określono, że wystawiona ocena „1” oznacza, że „ta gra w ogóle nie uzależnia, a ocena „10”, że „ta gra uzależnia w
bardzo dużym stopniu”.

17 Gry liczbowe – gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy
od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną
uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni
wygranych. Patrz Art. 2.1 pkt. 1 Ustawy o grach hazardowych(tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 165 wraz z poź. zm.).
18 W 2013 r. opracowane zostały wewnętrzne Zasady Projektowania Bezpiecznych gier i loterii w Totalizatorze Sportowym. Mają one na celu wspieranie
działań na drodze do minimalizowania ryzyka uzależnienia już na etapie projektowania gier. Wynikiem podjętych starań jest przyjęta „Procedura oceny ryzyka
uzależnień związanego z produktami LOTTO”. Na jej bazie wszystkie gry i loterie obecne w portfolio są weryfikowane pod kątem wpływu społecznego i niesionego ryzyka dla gracza, przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Ewaluacji pod
kątem oddziaływania społecznego są poddawane nie tylko nowe produkty. Jeżeli już dostępna gra uległa znaczącej zmianie, to musi zostać przed wprowadzeniem na rynek sprawdzona pod kątem ryzyka uzależnienia. Jeśli nastąpiłoby
przekroczenie dozwolonych parametrów – gra zostaje poddawana zmianom,
które minimalizują to ryzyko W rezultacie produkty LOTTO wyróżniają się pozytywnie na tle innych gier hazardowych i są stosunkowo bezpieczne dla graczy.
19 Jakie istnieją rodzaje gier hazardowych i czym jest potencjał uzależniający?
https://terapiauzaleznien.wordpress.com/2017/02/08/jakie-istnieja-rodzajegier-hazardowych-i-czym-jest-potencjal-uzalezniajacy/
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W każdej grupie czy to grających, czy niegrających za gry o najwyższym potencjale uzależniającym uznano zakłady bukmacherskie zawierane w Internecie oraz gry oferowane w kasynie internetowym. Badani
piłkarze za wysoko uzależniającą grę uznali również grę w karty na pieniądze. Przeprowadzona analiza(patrz tabela 2) dowodzi, że respondenci
mają co najmniej teoretyczną świadomość wysokiego potencjału uzależniającego niektórych gier. Równocześnie w badanej grupie w średnich
ocen nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy grającymi i
niegrającymi. Zauważyć jednak należy, że potencjał uzależniający poszczególnych gier hazardowych, za wyjątkiem zdrapek jest oceniany wyżej w grupie grających niż wśród niegrających w gry hazardowe piłkarzy.

W prowadzonej analizie uwzględniono także zaangażowanie piłkarzy w uskuteczniane gier hazardowych. Z otrzymanych w tym zakresie
wypowiedzi (patrz tabela 3) wywnioskować można, że do najbardziej
popularnych gier hazardowych należy gra Lotto. W grę tą grało ponad
40% badanych piłkarzy. Jeśli chodzi o samo zaangażowanie w wymienioną grę, to zwykle grający w Lotto puszczają kupon raz w miesiącu.
Badani piłkarze od gry w Lotto bardziej cenią sobie jedynie zakłady wzajemne20 zawierane u bukmacherów w Internecie i poza Internetem. Do
20 Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu: 1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej
kwoty wpłaconych stawek – totalizatory; 2) zaistnienia różnych zdarzeń, w tym
zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych
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tego rodzaju aktywności przyznaje się odpowiednio 41,5% oraz 52,12%
ankietowanych osób. Preferowanie udziału w zakładach wzajemnych
nad inne rodzaje gier losowych może wynikać z przeświadczenia wśród
badanych, że zakłady bukmacherskie przewyższają inne rodzaje gier hazardowych, ponieważ wymagają specjalistycznej wiedzy, zależnej od
sportowca (gracza), a nie tylko od przypadku i szczęścia. Do najmniej
popularnych gier losowych wśród badanych piłkarzy należy zaliczyć
loterie audiotekstowe, loterie fantowe i loterie pieniężne. Także niezbyt
popularne w badanej populacji są zdrapki i konkursy SMS-owe. Do średnio popularnych gier należą natomiast gry na automatach i gry proponowane przez kasyno naziemne i kasyno online (gry cylindryczne, gra w
kości, gra w karty).

zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo. Patrz art. 2 pkt. 2 Ustawy o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 165 wraz z poź. zm.).
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Realizując wytyczony cel badań, w dalszej kolejności postanowiono
sprawdzić jakie przekonania na temat hazardu mają piłkarze. Publikowane dotychczas badania konsekwentniebowiem dostarczają dowodów,
które łączą nałogowy hazard (problemowy/patologiczny) z błędnymi
przekonaniami na temat hazardu, a także wskazują, że błędne przekonania o hazardzie zwiększają prawdopodobieństwo angażowania się w grę
i stanowią potężny czynnik ryzyka problemowego grania21. Same przekonania „określają, co uważamy za prawdę lub fałsz”22 i stanowią „«myślowe» przesłanki dotyczące świata, które podmiot odczuwa jako prawdziwe”23. Są więc interpretacją faktów, a nie faktami, mimo że bywają z
nimi utożsamiane.
Inferencja otrzymanych wypowiedzi (patrz tabela 4) wskazuje, że
respondentów cechuje dość zdroworozsądkowe podejście do kwestii hazardu. Wprawdzie nie należą oni do osób potępiających hazard oraz które gotowe byłyby zakazać jego uprawiania (63,83%) ale zdecydowana
większość ankietowanych piłkarzy (69,14%) uważa, że hazard to szkodliwa rozrywka. W ślad za hazardem badani dopatrują się możliwości
pojawienia się problemówżyciowych (70,21%) oraz związanych z tym
negatywnych konsekwencji takich jak zostanie bankrutem (57,44%), czy
uzależnienie się (76,59%). Mają również świadomość, że ostatecznie każdy kto gra, w efekcie więcej przegrywa niż wygrywa (70,22%). Są również przekonani, że kasyna nie należą do miejsc, które można uznać za
fascynujące i w których można świetnie się odprężyć oraz przeżyć ekscytującą przygodę (61,70%). Uważają równocześnie, że nie istnieje związek
pomiędzy osobistym odczuwaniem szczęścia a grą. Toteż w ich odczuciu
osoby, które systematycznie grają nie są szczęśliwsze bardziej niż te, które w ogóle nie grają (77,66%). Można także zaryzykować tezę, że większości respondentów nie towarzyszy błędne myślenie o prawach rządzących wygraną w grach hazardowych – typu im więcej po sobie kolejnych
przegranych, tym większe prawdopodobieństwo, że zaraz nastąpi duża
wygrana (56,38%), czy też wpływie magicznych przedmiotów na wynik
gry (61,70%). Nie można jednak w dokonanej ocenie pominąć faktu, że
istnieje znaczna grupa wśród badanych (około 20%), którzy w tym
I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, A. Palach-Chrisidis, R. Bartczuk, M.
Wiechetek, J. Chwaszcz, Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, Lublin 2014, s. 40.
22 L. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańsk 2005, s. 103.
23 E. Lemańska-Lewandowska, Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – strategie – kierunki zmian, Bydgoszcz 2013, s. 15.
21
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względzie mają zupełnie odmienne zdanie. Tym samym osoby te wraz ze
swoimi przekonaniami stanowią podatny grunt aby stać się potencjalnymi ofiarami gier hazardowych, a w skrajnych przypadkach, które mogą
uzależnić się od hazardu.
Trudno mówić o grach hazardowych, nie podejmując tematu nieodłącznie z nimi związanego – czyli motywacji do gry. Dokonując uporządkowania w skali makro znaczenia motywacji i motywowania należy
wskazać, że psychologowie posługują się terminem motywacji w pięciu
podstawowych celach:
1) wyjaśnienia zmienności zachowania,
2) ustalenia związków biologii i zachowania,
3) wnioskowania o prywatnych stanach z działań publicznych,
4) ustalenia odpowiedzialności za działania,
5) wyjaśnienia wytrwałości pomimo przeciwności24.

24

P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2002, s. 436-437.
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Jednocześnie mówiąc o motywacji niemożna zapomnieć o nierozerwalnie związanym z tym zagadnieniem elementem jakim są motywy. Najkrócej odnosząc się do wskazanej kwestii motywy stanowią hipotetyczny
stan wewnętrzny organizmu, który aktywizuje zachowanie i popycha go do
jakiegoś celu. W nauce podkreśla się, że motywy są powodem zachowania i
mogą występować w postaci potrzeb, popędów i pobudek25.
Jeśli chodzi o naukowe badania nad źródłami grania hazardowego
w literaturze wyróżnia się trzy podstawowe motywy grania:wzrost pozytywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia społecznej przynależności26. Tym samym „gra może być rozrywką,
formą relaksu, zaspokajać ludzką potrzebę zabawy. Uczestnictwo w grach,
zwłaszcza tych o charakterze hazardowym, stanowić może także ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością, światem rzeczywistym
i wtedy mamy do czynienia z eskapistyczną funkcją grania. Gracz, biorąc udział
w grach, staje się też częścią społeczności grających i w związku z tym można
mówić o integrującej funkcji gier. Gdy z uczestnictwem w grach wiąże się zaangażowanie realnych pieniędzy i w związku z tym ich ewentualne wygranie –
można mówić o funkcji utylitarnej”27.

S. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 442.
I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, A. Palach-Chrisidis, R. Bartczuk, M.
Wiechetek, J. Chwaszcz, Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, Lublin 2014, s. 20.
27 CBOS, Nastolatki w sieci hazardu. Pogłębiona analiza zjawiska hazardu online z
perspektywy grających nastolatków jako grupy szczególnie narażonej na zagrożenia będące jego skutkiem, Warszawa 2017, s. 126.
25
26
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Z deklaracji badanych (patrz tabela 5 ) wynika, że grającym piłkarzom w gry hazardowe towarzyszą głównie motywy natury hedonistycznej. Dominuje tu chęć przeżycia dobrej rozrywki i zabawy. Równie
ważnym motywem jest tu także skłonność do ryzyka i potrzeba przeżycia
silnych emocji. Nieco mniejsze znaczenie odgrywa tu motywacja, którą
należy wiązać z funkcją integrującą. Stosunkowo rzadko czynnikiem
pchającym do gry jest dla badanych potrzeba zdobycia pieniędzy (zysku),
czy chęć odegrania się. Największy odsetek piłkarzy odrzuca motywy,
które wskazują na element ucieczkowy ich gry.

Jak już wcześniej wspomniano zaburzenia związane z hazardem z
klinicznego punktu widzenia można rozpatrywać na kontinuum od braku zaangażowania w gry losowe do stadium uzależnienia się. Same konsekwencje problemowego uprawiania hazardu są powiązane głównie ze
znaczącym upoośledzeniem zdolności jednostki do funkcjonowania społecznego i zawodowego a wskaźniki problemowego grania ujawnia się
na poziomie zachowań, emocji i finansów. Równocześnie wraz z rozwojem koncepcji nozologicznych dotyczących zaburzeń uprawiania hazardu
pojawiły się różnego rodzaju narzędzia (kwestionariusz i testy), służące
do diagnostyki stopnia (poziomu) zaabsorbowania hazardem i poznania
jego objawów28. Jednym z tego typu narzędzi jest Kanadyjski Indeks Gier
Hazardowych (Canadian Problem Gambling Index – CPGI), który wykorzystano w niniejszych badaniach. CPGI składa się z 9 pytań odnoszących
się do kontroli grania, środków przeznaczanych na grę, odgrywania się,
pożyczania pieniędzy, stresu i niepokoju spowodowanego graniem, kłopotów finansowych i poczucia winy z powodu grania. W przedmiotowym kwestionariuszumożliwe do udzielenia są 4 odpowiedzi na skali 0-3
(0-nigdy, 3-bardzo często). Jego sumaryczna wartość możliwych do uzyskania wyników mieści się w granicach 0–27 punktów. Wynik „0” oznacza brak problemu, gracz nie jest narażony na negatywne konsekwencje
uprawiania hazardu. Wynik 1–2 pkt to niski poziom ryzyka uzależnienia,
3–7 pkt oznacza umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia a 8–27 pkt
A. Silczuk, B. Habrat, Zaburzenia uprawiania hazardu, [w:])Zaburzenia uprawiania
hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, red. B. Habrat, Warszawa 2016, s. 122.
28
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problem z hazardem. W efekcie przeprowadzonego badania ustalono
(patrz tabela 6), że brak problemu z hazardem jest udziałem prawie 46%
badanych piłkarzy. Niski poziom ryzyka odnotowano u 17% przebadanych osób, a umiarkowane stadium zaangażowania w grę hazardową
dotyczyło 24,5% respondentów. Natomiast zastosowany test ujawnił w
badanej grupie ponad 12% zawodników, u których można podejrzewać
występowanie problemu z hazardem.
Analizując poziom zaangażowania w granie hazardowe przez badanych piłkarzy, dokonano jego sprawdzenia również pod kątem zmiennej stanu cywilnego, aktualnego miejsca zamieszkania i posiadanego wykształcenia respondentów. Uzyskane informacje zawarto w zbiorczych
tabelach od 7 do 9.Wynika z nich, że problem z hazardem mają głównie
piłkarze posiadający wykształcenie średnie, żyjący w mieście od 100 do
200 tys. mieszkańców. Są to zwykle kawalerowie lub osoby funkcjonujące
w związku nieformalnym. Co istotne nie można mówić jednak o typowej
sylwetce piłkarza hazardzisty.Przeprowadzone badania nie wykazały
bowiem statystycznie istotnych różnic w badanej populacji ze względu
na przyjęte zmienne.

206

Wnioski:
1. Biorąc
pod
uwagę
dostępne
informacje
dotyczące
charakterystyki zjawiska grania w gry hazardowe w tym zaburzenia
uprawiania hazardu należy stwierdzić, że grupa społeczna jaką są
piłkarze zasadniczo pozostawiona jest poza dociekaniami badawczymi i
szerszymi próbami poznania specyfiki przedmiotowych zjawisk w ich
obrębie zarówno w Polsce jak i na świecie.
2. Na bazie zebranych informacji stwierdzono, że piłkarze
stanowią podwyższoną grupę ryzyka dla rozwoju problemów
związanych z hazardem. Z otrzymanych danych pochodzących z badania
pilotażowego wynika, że piłkarze uzyskują istotnie wyższe rezultaty
wskazujące na problem z grami hazardowymi niż ma to miejsce w
ogólnej populacji Polaków.
3. Rodzaje podejmowanych zachowań hazardowych, przez
sportowców piłkarzy najczęściej dotyczy: gry w karty, zakupu kuponu
loteryjnego, udziału w zakładach bukmacherskich. Charakterystyczną
cechą grania w gry hazardowe przez piłkarzyjest w dużym stopniu
przeniesienie się tej aktywności do sieci szczególnie w zakresie
zawieranie zakładów wzajemnych.
4. Motywacje emocjonalne usprawiedliwiające wchodzenie w hazard
przybierały w badanej grypie różne formy. Zwykle, aby uchwycić dreszczyk
emocji i euforię związaną z rywalizacyjnym sukcesem na tym polu.
5. Zawarte w artykule informacje nie mogą być traktowane jako w
pełni miarodajne dla całej populacji piłkarzy. Wynika to z faktu, że liczba
opracowanych ankiet jest niewielka i ogranicza reprezentatywność
omawianych problemów. Konieczne jest zatem prowadzenie kolejnych
badań, aby dokładniej określić zachowania hazardowe sportowców
piłkarzy i towarzyszących im czynników ryzyka związanych z hazardem.
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Streszczenie:
Rozwój cywilizacyjny i technologiczny spowodował, że współczesny
człowiek jest narażony w większym stopniu niż jego rodzice na różnorodne
nałogowe zachowania. Badacze wskazują, że zaburzone wykonywanie
określonych czynności może wywoływać podobne symptomy i skutki jak
uzależnienia tradycyjne. Taki stan rzeczy powoduje, że coraz częściej naukowcy oraz lekarze i terapeuci skupiają swoją uwagę na zaburzeniach
związanych z uprawianiem hazardu i innych tak zwanych nałogach behawioralnych. W grupie osób zagrożonych tego rodzaju problemami znajdują
się także sportowcy w szczególności piłkarze. Biorąc powyższe pod uwagę
autor artykułu szukał odpowiedzi na trzy kwestie badawcze. Ich celem było
ustalenie motywów i częstości udziału w grach hazardowych przez piłkarzy. Określenie rozpowszechnienia grania hazardowego wśród badanych
osób oraz istniejących wśród piłkarzy przekonań na temat hazardu. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety,
którego integralną część stanowił kwestionariusz CPGI (Canadian Problem
Gambling Index). Badaniami objęto 94 pełnoletnich piłkarzy z terenu województwa śląskiego przynależnych do klubów seniorskich do piątego szczebla rozgrywek. Z otrzymanych wyników wywnioskowano, że przebadani
piłkarze uzyskali wyższe statystycznie rezultaty wskazujące na problem z
grami hazardowymi niż ma to miejsce w ogólnej populacji Polaków. Rodzaje
podejmowanych zachowań hazardowych, przez sportowców piłkarzy najczęściej dotyczy udziału w zakładach bukmacherskich w tym realizowanych
w sieci internetowej. Głównym motywem podejmowania gry jest motyw
rozrywki i dobrej zabawy. Respondentów cechuje pragmatyczne podejście
do kwestii hazardu.
Słowa kluczowe: hazard, patologia, sport, piłkarze
Summary:
Gambling involvement among the soccer players- pilot researches report.
The civilizational and technological development caused that the
modern human is more liable for various habitual behaviors than
his/hers parents. The researchers shows that the dysfunctional doing of
specified activities can cause similar symptoms and results as a traditional addiction. That state of things cause that researchers, doctors and therapists more often focus their attention on disfunctions connected with
gambling and other so-called: behavioral addictions. Also athletes, especially soccer players are in the risk group of that kind of problems. Taking
above into the consideration, author of the article searched for answers
for three research issues. Their aim was to determine the motives and
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frequency of participation in gabling games by soccer players. To state
the prevalence of gambling among researched and their beliefs about
gabling. In the conducted researches used the authorial questionnaire,
which the CPGI (Canadian Problem Gambling Index) questionnaire was
an integral part. The researches took over 94 adult soccer players, from
the Silesia region, belong to senior clubs up to the fifth league of a gameplay. From the received results concluded that researched soccer players
obtained statistically higher results, which indicates the gambling problem, than in the general Polish people population. The types of gabling
behaviors taken by athletes- soccer players were mostly about taking part
in betting operators, Internet included. An entertainment and a good fun
was the main motive of gambling. Pragmatic attitude to gambling characterizes the respondents.
Key words: gambling, pathology, sport, soccer player
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Maciej Długosz

Arbitraż, jako metoda rozwiązywania sporów
na gruncie prawa sportowego.
Wstęp
Jedną z najpopularniejszych form podejmowania aktywności, która
cieszy się szerokim zainteresowaniem i poparciem społeczeństw zarówno
cywilizacji zachodniej, jak i bez mała całego świata jest sport. Obecnie
przedmiotowa aktywność jest realizowana przez podmioty zainteresowane w dwóch płaszczyznach tj., samodzielne uprawianie jednej z dyscyplin sportowych oraz śledzenie rozgrywek profesjonalnych i półprofesjonalnych w środkach masowego przekazu, jak i przez osobiste uczestnictwo w formie kibicowania podczas zawodów sportowych. Zauważyć
należy, iż cechą nieodłączną każdej dyscypliny sportowej jest element
rywalizacji, który co do zasady czyni go bardziej atrakcyjnym dla osób
zaangażowanych w jego uprawianie, jak i z drugiej strony rodzi problemy w sferze jego regulacji, bowiem mało kto zdaje sobie sprawę, iż mówiąc o zasadach rozgrywek w określonej dyscyplinie sportowej mówimy
o regulacjach prawnych ustalonych na poziomie określonych federacji
zrzeszających przedstawicieli wybranych dyscyplin sportowych, jak np.
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej czyli popularna FIFA, która co
do zasady zrzesza narodowe federacje zajmujące się piłką nożną.
Warto postawić pytanie w tym miejscu, które dotyczyć będzie teoretycznej sytuacji, iż dochodzi do meczu podczas, którego następuje okoliczność, która pozostaje niezgodna z zasadami prawa wewnętrznego
określonej organizacji sportowej, a dodatkowo jedna ze strona zaprzecza,
iż takowe zachowanie stanowi naruszenie przepisanych norm prawnych?
Odpowiadając na tak ukształtowane pytanie należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż mamy do czynienia z sytuacją sporną, której co do zasady nie mogą rozstrzygnąć same strony konfliktu, a zgodnie z zasadami
logiki i doświadczeniem innych regulacji prawnych w razie zaistnienia
takowej okoliczności modelowym rozwiązaniem byłoby powołanie podmiotu, czy też organu, który mógłby podjąć się rozsądzenia zaistniałego
sporu. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszego
wywodu stanie się zaprezentowanie idei wprowadzenia i funkcjonowania sądownictwa arbitrażowego w szeroko rozumianym sporcie oraz
próba przedstawienia kształtu takowych regulacji.
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1. Sport w prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej.
Mając na uwadze zarysowany powyżej stan rzeczy, należy w
pierwszej kolejności wskazać na zagadnienie, jakim jest co do zasady
zjawisko wyodrębnienia gałęzi prawa, jaką jest prawo sportowe. Dokonując analizy tegoż pojęcia wskazania wymaga za Andrzejem Szwarcem
na triadę wyjaśnień przedmiotowego pojęcia, czyli prawo sportowe rozumiane w jego szerokim znaczeniu, czyli kwestia aktów prawnych, które swoją mocą obowiązującą obejmują zarówno kwestię funkcjonowania
organizacji sportowych, jak i reguły profesjonalnego wykonywania sportu w określonej dyscyplinie. Analizując niniejszą kwestię w jej wąskim
rozumieniu natomiast badacze prawa dokonują wyłączenia z zakresu
tegoż pojęcia regulacji funkcjonowania sportowych jednostek organizacyjnych. W nauce prawa wymienia się również trzecią kategorię znaczeniową, którą jest prawo sportowe, które ma za zadanie regulować jedynie
funkcjonowanie samych struktur organizacyjnych, bez ingerowania w
sferę współzawodnictwa.
Warto także wskazać na spór doktrynalny, jaki powstał w tym zakresie, który co do zasady wiąże się z próbą odpowiedzi na pytanie, czy
państwo powinno mieć kompetencje prawotwórcze w dziedzinie sportu?
Większość badaczy uważa, iż sport jest jedną z dziedzin, które ze względu na jego ponadnarodowy charakter powinno znajdować się poza sferą
regulacji państwowej. W aspekcie praktycznym pogląd ten jest realizowany i opiera się, jak zauważa Sławomir Fundowicz na dwóch filarach,
pierwszym z nich jest struktura, która wygląda następująco: na poziomie
krajowym funkcjonują krajowe zrzeszenia sportowe, które znowuż są
zrzeszone w takich samych organizacjach o charakterze międzynarodowym. Obrazując to na czytelnym przykładzie, należy wskazać, iż Polski
Związek Piłki Nożnej (PZPN) jest członkiem zarówno wcześniej wspomnianej organizacji FIFA oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich
(UEFA), które to są zrzeszeniami międzynarodowymi. Drugim wymienionym przez autora warunkiem sine qua non jest monopol w zakresie
prawotwórstwa wskazanych powyżej podmiotów. Takowe rozwiązania
pełnią funkcję gwarancyjne dla podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie sportu, zarówno jako osoby wykonujące dany sport, jak i osoby wykonujące czynności administracyjne, bowiem posiadają oni pewność swojej sytuacji prawnej, ponieważ normy prawne na poziomie krajowym i międzynarodowym są takie same1.
1
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S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa, 2013, s. 23-24;

Natomiast doszukując się podstaw prawnych dla działalności sportowej w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej, należy zauważyć, iż w
tym przypadku mamy do czynienia ze swego rodzaju zbieżnością celów
w zakresie funkcjonowania instytucji sportowych oraz idei stworzenia
jednolitego rynku wewnętrznego, który został zdefiniowany w art. 26 ust.
2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w następujący sposób
,,rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest
zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”2. Przedmiotowy norma prawna Unii Europejskiej wskazuje na cztery zasadnicze elementy, które mają składać się na
pojęcie rynku wewnętrznego, a mianowicie przepływ towarów, usług,
osób oraz kapitału, które to mają być urzeczywistniane za pomocą norm
zarówno o charakterze państwowym, jak i norm prawa wewnętrznego o
charakterze prywatnym, które to co do zasady są urzeczywistniane przez
min. federacje oraz stowarzyszenia sportowe. Idąc dalej w przedmiotowych rozważaniach odnieść się należy do faktu, iż Unia Europejska w
zakresie sportu nie zajmowała jednoznacznego stanowiska w kwestii
sportu do czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007
roku, który to nowelizując wspomniany wcześniej Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadził do niego zapisy art. 165 ust. 1, który
expressis verbis odniósł się do roli sportu oraz stanowiska w tym zakresie
władz europejskich, a został on ukształtowany w sposób następujący
,,Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie
dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną”3. Dodatkowo przedmiotowa regulacja zaznaczyła, iż sport znajduje się w sferze, którą wspólnota jedynie koordynuje, bowiem ma ona podejmować
działania, które zmierzają do realizacji idei, jakie stoją za aktywnością
sportową, jak min. współzawodnictwo, co jednocześnie wskazuje, że
Unia Europejska popiera autonomię prawotwórczą w zakresie sportu4.
Warto podkreślić, iż zgodnie z twierdzeniem Eligiusza Krześniaka
sport pozostaje w jurysdykcji prawa Unii Europejskiej, jedynie w zakresie
w jakim jest traktowany, jako prowadzenie działalności gospodarczej,
natomiast same zasady wykonywania określonych dyscyplin sportowych
2 Traktat z dnia 25 marca 1957 roku o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.
U.2004.90.864/2;
3 Tamże;
4 E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań
zagranicznych, Warszawa, 2016, s. 58-65;
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nie są nią objęte. Zaznaczenia wymaga także fakt, iż symboliczność zapisów traktatowych nakazuje traktować, jako wiodącą regulację Biała Księgę
na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 roku, która to została przygotowana
przez Komisję Europejską. Dodatkowo należy wskazać na kolejny akt
prawny w tym zakresie, jakim jest Deklaracja ws. Sportu przyjęta przez
Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2008 roku, gdzie to wskazano, iż
Unia Europejska ,,uznaje” wartości, jakie są związane ze sportem oraz
wyraża dla nich poparcie jednocześnie przedkładając polityczną rekomendację dla wspierania edukacji i rozwoju młodzieży przez aktywność
sportową5.
Analizując krajowe regulacje dotyczące prawa sportowego, należy
wskazać na rozproszenie legislacyjne przepisów prawa, bowiem z jednej
strony mamy do czynienia z ustawami, które bezpośrednio odnoszą się
do kwestii sportu, a na drugim biegunie mamy tzw. regulacje kodeksowe. W ramach pierwszej z omawianych grup wskazania wymagają dwa
akty prawne pierwszym z nich, jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie, która traktuje o problematyce min. zasad działania klubów sportowych i innych organizacji o takowym charakterze, a także utwierdza
zasadę wspierania sportu przez władzę państwową oraz określa kompetencje Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Drugą regulacją wymagającą
wskazania jest, ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych, która reguluje kwestię zabezpieczania wydarzeń min. o charakterze sportowym, w którym bierze udział znaczna liczba osób, a także
szczegółowo określa zasady postępowania w przypadku powstania stanu
zagrożenia. Kategoria przepisów kodeksowych to jednostki redakcyjne
tekstu prawnego, które nie maja expressis verbis zastosowania do sportu,
jednak można ich przepisy stosować analogicznie w stosunku do sporów
sportowych, a są to zapisy kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu
cywilnego, kodeksu pracy, czy ustawy prawo o stowarzyszeniach6.
2. Spór sportowy.
Analizując kwestię potrzeby istnienia sądownictwa polubownego
w sporcie zasadnym jest wskazanie, jakie wady i zalety są doktrynalnie
przypisywane przedmiotowej metodzie rozwiązywania sporów. Rozpoczynając od pozytywów należy odnieść się w pierwszej kolejności do
kwestii kosztów, jakie są generowane przez arbitraż i normalne postępoE. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe…, dz. cyt., s.65-67;
M. Leciak (red.), Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa, 2017, s. 280;
5
6
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wanie sądowe, gdzie mamy do czynienia ze zdecydowanie niższymi wydatkami, niż w przypadku wstąpienia na klasyczną drogę sądową. Idąc
dalej przedstawiciele doktryny wskazują na zdecydowanie krótszy czas
prowadzenia, takich postepowań, jak i duży stopień odformalizowania
procedury rozstrzygania sporu. W tym miejscu należy przytoczyć pogląd
Andrzeja Wacha, który stwierdził, iż sądy powszechne wydając rozstrzygnięcie w realiach konkretnej sprawy częściej kierują się względami, jakie
miały miejsce w przeszłości pomijając przy tym czynnik przyszłościowy,
który z punktu widzenia stosunków, jakie panują w środowisku sportowym wydają się istotniejsze, co wynika nie tylko z praktyki w tym
względzie, ale i idei, jakie za przepisaną aktywnością stoją w ogólności.
Dodatkowo mówienie o zaletach przedmiotowej instytucji ulega utrudnieniu w aspekcie metodologicznym z uwagi na fakt, iż przepisana problematyka musi być rozpatrywana każdorazowo z perspektywy określonej dyscypliny sportowej, która jest aktualnie analizowana. Zasadniczo
kwestia ta rysuje się najlepiej na przykładzie wyboru arbitrów w dyscyplinach sportowych takich, jak piłka siatkowa i piłka koszykowa, gdzie
wskazuje się na dwie zasadnicze regulacje, a mianowicie § 43 Regulaminu Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, gdzie występuje następująca regulacja ,,1. Sąd Polubowny rozpatruje sprawy i orzeka w składzie trzyosobowym. W przypadkach uzasadnionych szczególną zawiłością sprawy Prezes Sądu Polubownego może zarządzić rozpatrzenie sprawy w składzie
pięcioosobowym. W sprawie takiej większość pięcioosobowego składu orzekającego powinni stanowić Arbitrzy posiadający wyższe wykształcenie prawnicze. 2.
Każda ze stron wyznacza po jednym Arbitrze. Wyznaczenie Arbitrów przez powoda następuje w pozwie, a przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. 3. Jeżeli
strona nie wyznaczy Arbitra, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
Arbiter dla tejże strony wyznaczony zostanie przez Prezesa. 4. Superarbiter jest
wyznaczany przez Prezesa”7, oraz na oscylujący w podobnej tematyce art. 9
ust. 1 Regulaminu Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego Przy Polskim
Związku Koszykówki w następującym brzmieniu ,,spór przed Trybunałem jest
rozstrzygany przez pojedynczego Arbitra nominowanego przez Prezesa Trybunału w systemie rotacyjnym z grona Arbitrów znajdujących się na publikowanej
przez Prezesa Trybunału liście Arbitrów w momencie wpłynięcia pozwu. W
przypadku, gdy Arbiter jest niedostępny, zrezygnował z funkcji, został wyłączony z prowadzenia sprawy lub odrzucił nominację, Prezes Trybunału wyznacza
następnego Arbitra”8. Analizując wskazane przepisy należy zauważyć, iż
Tekst jednolity Regulaminu Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.
Tekst Jednolity Regulaminu Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego Przy Polskim Związku Koszykówki.
7
8
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natrafiamy na istotne rozbieżności legislacyjne, które to rysują się następująco, w przypadku piłki siatkowej zaznaczyć wypada zasadność
ukształtowania kwestii wyboru arbitra w sposób opisany powyżej z
uwagi, na fakt, iż czynność tę oparto na oświadczeniu woli stron sporu,
natomiast rozpatrując drugi z przytoczonych przykładów należy sygnalizować ewentualną krytykę tego rozwiązania, bowiem w tym przypadku
mamy do czynienia z jednostronna decyzją właściwego organu, który
wskazuje podmioty legitymowane do wykonywania czynności arbitra, co
może nasuwać obawy co do jego bezstronności, które wynikać będą z
faktu, iż jest on elementem struktury organizacyjnej federacji sportowej.
Każda z cech sądownictwa polubownego ma również swoje negatywne
aspekty, gdzie niejednokrotnie wskazuje się, że funkcje arbitrów pełnią
osoby nieposiadające wykształcenia w zakresie nauk prawnych, następnie stawia się pytanie czy odformalizowanie procedur jest zabiegiem
słusznym, bowiem powstają trudności np. w kwestii dostępu do dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania9.
Przechodząc do zasadniczej części niniejszych rozważań opisania
wymaga sama istota sporu rozstrzyganego w drodze arbitrażu sportowego, którym jest zgodnie z definicją doktrynalną zaproponowaną przez
Andrzeja Wacha ,,formalizowana, zantagonizowana i zazwyczaj już wcześniej
ujawniona otoczeniu różnica zdań czy sprzeczność stanowisk lub interesów między podmiotami ruchu sportowego. Wynika ona najczęściej z faktu kwestionowania decyzji klubów bądź federacji sportowych realizujących odpowiedzialność
organizacyjną, sportową lub dyscyplinarną, z popełnienia deliktu sportowego, a
także z niewykonania czy też nienależytego wykonania określonych świadczeń,
rodzących zobowiązania, którym odpowiadają roszczenia, żądania i pretensje
uprawnionych osób”10. W dalszej kolejności z przepisanego stanowiska
należy wywieść odpowiednie wnioski, a mianowicie wskazanie na fakt,
iż nie wszystkie kategorie spraw będą mogły zostać rozstrzygnięte w
drodze sportowego sądownictwa polubownego, jak i faktu, że arbitraż
sportowy stanowi osobną kategorię postępowania posiadająca własne
cechy charakterystyczne11.
Odnosząc się do pierwszej z opisanych kwestii problemowych należy zwrócić uwagę na fakt, iż spory sportowe, jako odrębna kategoria
spraw prezentują szerokie spectrum stosunków prawnych, jakie mogą być
9 M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż sportowy, Warszawa, 2019, s. 6;
10 Tamże, s. 3;
11 Tamże, s. 3;
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w tej drodze realizowane. Można w tej kwestii mówić np. o sporach dotyczących dóbr osobistych zawodników i ich komercyjnego wykorzystania, ale także o sporach o charakterze gospodarczym związanych np. z
przejściami zawodników pomiędzy klubami. Jednakowoż zasadnym jest
zwrócenie uwagi na dwie zasadnicze kwestie, jakie doktryna porusza w
kontekście sporów sportowych, a mianowicie okoliczności, iż niektóre
kategorie spraw określane w prawie sportowym, jako spór w aspekcie
terminologicznym owym sporem nie są, jak min. postępowania dyscyplinarne objęte zakresem działania tejże gałęzi prawa.
Drugim natomiast wymagającym podniesienia zastrzeżeniem jest
co do zasady, fakt, który nakazuje podczas dokonywania wykładni systemowej pojęcia sporu czy sprawy, nie łączyć go w żaden sposób z regulacją sprawy cywilnej, która to została wprowadzona przez ustawodawcę
do porządku prawnego w art. 1 k. p. c. w następującym brzmieniu
,,Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze
stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa
pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych
sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne)”12.
Przechodząc do rozważań szczegółowych należy wskazać na
pierwszą grupę sporów sportowych, czyli spory mające charakter majątkowy, gdzie zasadniczo nie możliwym jest stworzenie katalogu zamkniętego w zakresie spraw o takim charakterze, bowiem stosunki, jaki objęte
są przepisanym pojęciem mają charakter otwarty i nieskończony, bowiem
dotyka on zarówno sfery samego podejmowania aktywności sportowej,
jak i innych działalności, które są z tym związane. Jako przykład można
tu wymienić stosunki prawne powstałe na gruncie transferowym, czy
również kwestie umów zawieranych pomiędzy organizacją sportową, a
samym zawodnikiem. Kolejna grupa spraw to spory o prawa niemajątkowe, gdzie zasadniczo wskazuje się kwestię ochrony dóbr osobistych, co
w kontekście sportowców stanowi element szerszego zjawiska społecznego, jakim jest komercjalizacja dóbr osobistych13. Analizowane zagadnienie budzi zainteresowanie w sferze teoretyczno- prawnej, bowiem
można zaobserwować zjawisko, które polega na tym, iż dobra osobiste w
tej konkretnej sytuacji, której przedmiotem jest co do zasady wizerunek
określonego podmiotu (który został wymieniony w art. 23 k. c., jako jedUstawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U.
2018.0.1360 t.j.;
13 M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż…, dz. cyt., s. 4;
12
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no z podstawowych dóbr osobistych) mogą przestać być wartością o charakterze niemajątkowym, a jego wartość będzie liczona w pieniądzu. Jednakowoż doktryna prawa cywilnego w tym zakresie odwołuje się w swoich rozważaniach do faktu, iż konkretne rozstrzygnięcia powinny być
oceniane indywidualnie oraz nawołuje do odstąpienia od prób generalizacji w tej kwestii. W tym przedmiocie warto zauważyć, iż w systemie
prawa kontynentalnego omawiana kwestia jest przekazywana co do zasady do rozstrzygnięcia na drodze sądowej i w tej materii istnieją dwa
wiodące systemy rozwiązywania tego rodzaju sporów, a mianowicie
Niemiecki i Francuski. Pierwszy z nich zakłada, wypłacenie zadośćuczynienia za bezprawne wykorzystanie wizerunku, przewidując jednocześnie dwie zasadnicze koncepcje jego obliczania, które odpowiedni można
określić, jako wynagrodzenie licencyjne, jak i wynagrodzenie pochodzące
z zysków. Pierwszy z wymienionych systemów nakazuje obliczenie sumy
zadośćuczynienia na podstawie kwoty, jaką podmiot wykorzystujący
wizerunek byłby obowiązany sportowcowi zapłacić tytułem uzyskania
prawa do legalnego korzystania z jego wizerunku, natomiast drugi z
omawianych systemów nakazuje obliczanie kwoty zadośćuczynienia na
podstawie zysków, jakie podmiot wykorzystujący osiągnąłby z przepisanego działania z uwzględnieniem ewentualnych sankcji finansowych w
tym zakresie.
Przechodząc natomiast na grunt prawa powszechnie obowiązującego w Republice Francuskiej, należy zauważyć, iż podstawą obliczenia
sumy zadośćuczynienia jest uwzględnienie przez skład orzekający faktu,
czy określony podmiot, którego wizerunek wykorzystano, używał go
wcześniej w celach komercyjnych, co jest istotne z uwagi na fakt, że podmiot, który nie udostępniał wcześniej swojego wizerunku komercyjnie
może ponieść negatywne konsekwencji w postaci związania go z określoną marka, co w ogólności jest traktowane, jako szkoda i wpływa na
wysokość zadośćuczynienia14.
Kolejną kategorią spraw, którą należy zaliczyć do rozpoznania w
przepisanym trybie są kwestie dyscyplinarne, które co do zasady mają
swoje źródło w fakcie, iż jednostki organizacyjne w sporcie tworzą, jak
zauważono na wstępie swego rodzaju strukturę, co wiąże się z powstawaniem stosunku zależności pomiędzy podmiotami, z której wynikają
spory o takowym charakterze, ale również z faktu współuczestniczenia w
zawodach sportowych, gdzie znamienitym przykładem, jest kwestia tzw.
T. Grzeszak, Dziedziczenie prawa do wizerunku w Niemczech, MOP r. 2006 nr
24, s. 3-4;
14
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dopingu. Ostatnim rodzajem sporów w przepisanym zakresie są sprawy
związane z odpowiedzialnością z uwagi na naruszenie przepisów prawa
wewnętrznego w postaci regulaminu lub samych zasad współzawodnictwa wynikających z takowego aktu15.
3. Arbitraż sportowy.
Pojęcie arbitraż i arbiter wywodzą się z łaciny i oznaczają podmiot,
który ma pełnić funkcję rozjemcy w sporze. W nauce prawa wypracowano
4 teorie dotyczące przedmiotowej instytucji, a są to modele: kontraktowy,
jurysdykcyjny, mieszany oraz autonomiczny. Pierwsza z nich jak wskazuje
Andrzej Wiśniewski stanowi ,,akt realizacji swobody umów przysługującej
stronom w obszarze prawa materialnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami
ograniczającymi znaczenie i przydatność praktyczną takiej umowy”16. W ramach
wskazanej teorii droga sądowa jest uznawana za etap ewentualny postępowania arbitrażowego, który jest realizowany w przypadkach, w których
jedna ze stron nie zgadza się z rozstrzygnięciem i poleca poddanie go kontroli sądowej. Idąc dalej kolejną teorią dotyczącą tegoż alternatywnego
sposobu rozstrzygania sporów zasadnym jest wskazanie na model jurysdykcyjny, który to opiera się o założenie na podstawie, którego istnieje
powiązanie pomiędzy wyrokiem sądu powszechnego, a wyrokiem określonego organu arbitrażowego. Istotnym jest, że cechą charakterystyczną
przytoczonej teorii jest jego silne powiązanie z prawem powszechnie obowiązującym w określonym państwie, co niejako powoduje, iż oddala to
osoby propagujące omawianą metodę pozasądowego rozwiązywania sporów od jej klasycznego modelu i rodzi swoiste problemy w doktrynalnym
wyjaśnieniu sensu umowy o arbitraż.
Przechodząc do teorii autonomicznej zasadnym jest wskazanie, iż
traktuje ona arbitraż, jako instytucję, która jest uniwersalna dla większości
nowoczesnych porządków prawnych, a co za tym idzie część doktryny
prawa propagująca omawiany model pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów podkreśla, że o prawie, któremu podlegać będzie dany spór
sportowy, decydować ma miejsce, w którym będzie on rozpatrywany, a
ten czynnik znowuż, tak jak i decyzja o zasadach samego arbitrażu pozo-

M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż…, dz. cyt., s. 4;
A. W. Wiśniewski, Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji
polskiego prawa arbitrażowego, ADR 2008, Nr 2, s. 37–38, cyt. z: J. P . Niboyet, Manuel de droit international privé, Paris 1928, s. 972–974;
15
16
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stawać ma w gestii stron sporu. Teoria mieszana stanowi efekt połączenia
idei, które stoją za modelami jurysdykcyjnymi oraz kontraktowymi17.
Przechodząc na grunt polskiego prawa cywilnego zasadnym jest
podniesienie, że polski ustawodawca wprowadzając do kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku regulację sądownictwa
polubownego, kierował się co do zasady modelem jurysdykcyjnym. W
pierwszej kolejności odnosząc się do kwestii techniki legislacyjnej należy
wskazać, iż pojęcie arbitraż we wskazanej powyżej ustawie zostało użyte
dwa razy: pierwszy raz w tytule Księgi V, gdzie użyto zapisu ,,Sąd polubowny (arbitrażowy)” oraz w art. 1186 k. p. c., który brzmi następująco „w
braku odmiennego uzgodnienia stron, postępowanie przed sądem polubownym
rozpoczyna się w dniu, w którym pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie
na arbitraż). Wezwanie na arbitraż powinno dokładnie określić strony i przedmiot sporu oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone, a także zawierać wyznaczenie arbitra, jeżeli należy
to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż”18.
Odnosząc się natomiast kwestii stricte proceduralnych w zakresie
sądownictwa polubownego w Rzeczpospolitej, należy zauważyć, iż
zgodnie z przepisami k. p. c. rozstrzygnięcie sporu następuje zgodnie z
zasadami porządku prawnego, które mają zastawanie do danego sporu.
Jednakże strony mogą przedmiotową problematykę zgodnie z zasadą
swobody umów ukształtować według swojego uznania. Posiłkowo zastosowanie mogą znaleźć praktyki lub zwyczaje stosownie do rodzaju sporu, jaki jest rozpoznawany. Dopuszczalne jest również takie ukształtowanie umowy w zakresie rozstrzygnięcia sądu polubownego, aby zapadło
ono w oparciu o ogólne zasady prawa oraz klauzulę generalna zasad
słuszności. Jest to rozwiązanie o tyle skomplikowane, że mamy do czynienia z dwoma pojęciami o charakterze nieostrym, co rodzi problemy
interpretacyjne w przepisanym zakresie. Doktryna prawa cywilnego zaznacza, iż chodzi w tym przypadku o normy uniwersalne o charakterze
ponadnarodowym, które są tożsame dla wszystkich nowoczesnych systemów prawnych. Jako przykłady takowych zasad literatura przedmiotu
wskazuje zasadę imposibilium nulla obligatio19 oraz zasadę pacta sunt servanda20. Same zasady słuszności stanowią dyrektywę do rozpoznawania
M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż…, dz. cyt., s.5-6;
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U.
2018.0.1360 t.j..
19 (łac.) nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
20 (łac.) umów należy przestrzegać.
17
18

220

sprawy w oparciu o całokształt okoliczności faktycznych, które składają
się na realia danej sprawy. Takowe podejście stwarza warunki do indywidualizacji każdego z rozstrzyganych wypadków. Należy także zauważyć, iż zasady słuszności są co do zasady pojęciem, które generuje stan
faktyczny nie zawsze zgodny z zasadami prawa, na co wskazuje wyizolowanie przedmiotowej klauzuli z systemu zasad prawa i nadanie jej charakteru lex speciallis.
Podkreślenia wymaga także, że wprowadzenie takich rozwiązań
nie oznacza zupełnej dowolności, która miałaby być później uzasadniana
powoływaniem się na zasady słuszności, bowiem arbitrzy w każdym
stanie sprawy są związani prawem i nie mogą wychodzić poza jego granice. Ponadto należy wskazać, iż niezależnie od podstawy rozstrzygnięcia nie można opierać się na regulacjach prawnych, które są niezgodne z
polskim porządkiem prawny, albo godzą w jego podstawowe zasady. Co
do kwestii proceduralnej w zakresie zakończenia postępowania przed
sądem polubownym zasadny jest wskazanie na trzy możliwe ewentualności: wydanie wyroku, zawarcie ugody, umorzenie postępowania. W
zakresie pierwszego z nich napomnienia wymaga, iż powinien on zostać
sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali z
uwzględnieniem w tym zakresie reguł szczególnych, które dotyczą podpisu organu wydającego kiedy to jego liczebność wynosi ponad 3 arbitrów. Co do samego wyrokowania zasadą jest, że jeżeli sprawa jest rozpoznawana w skaldzie więcej niż jednoosobowym wówczas rozstrzygnięcie zapada większością głosów. Co do zawarcia ugody istotnym w
tym przypadku jest czynnik oświadczenia woli stron, bowiem to one podejmują decyzję o wyrażeniu zgody na zakończenie sporu w ten sposób.
Procedura w razie zaistnienia takowej okoliczności wymaga aby arbitrzy
umorzyli postępowanie w sprawie, a treść ugody została wciągnięta do
protokołu lub dokumentu stanowiącego załącznik do protokołu, które to
dokumenty powinny zostać podpisane przez strony. Istnieje również
możliwość, aby nadać ugodzie formę wyroku, który w kwestii formalnej
ma odpowiadać ogólnym zasadom jego sporządzania oraz zawierać w
swej treści okoliczności przedmiotowo istotne. Skutki prawne tego rozstrzygnięcia, są identyczne jak orzeczenia wydanego nie na podstawie
ugody. Umorzenie postępowania następuje w przypadku cofnięcia pozwu lub gdy z okoliczności sporu wynika, iż prowadzenie postępowania
jest niecelowe lub nie będzie możliwe osiągnięcie jego celów, a także w
wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. W zakresie wyroku
sądu polubownego zasadny jest wskazanie na środki zaskarżenia w
przepisanym zakresie. Ustawodawca przewidział, że środkiem zmierza-
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jącym do uchylenia takowego rozstrzygnięcia będzie skarga o uchylenie
wyroku sądu polubownego, z którą można wystąpić po wyczerpaniu
wszystkich instancji sądu polubownego. W tej materii sygnalizacyjnie
zaznaczyć wypada, iż strony postępowania mogą w zapisie na sąd polubowny lub w aneksie do tego stosunku prawnego ustalić, iż w zakresie
postępowania może zostać przewidziana więcej niż jedna instancja. Środek zaskarżenia wnoszony jest do sądu apelacyjnego w okręgu którego
znajduje się sąd właściwy do rozpoznania sprawy, a w wypadku braku
możności ustalenia właściwości w podany sposób dosądu apelacyjnego
w Warszawie. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
zostały ustalone w art. 1206 § 1 k. p. c21. Podkreślić należy, że spór sportowy będzie rozstrzygany w oparciu o przepisaną procedurę, jeżeli strony sporu zdecydują się na poddanie sprawy pod rozpoznanie przez prawo polskie.
Analizując w sposób szczegółowy instytucję arbitrażu sportowego
w jego znaczeniu sensu stricte warto podsumowując już przepisane rozważania wskazać na charakterystyczną dla niego przymusowość, szybkość i poufność postępowania. W zakresie pierwszej z wymienionych
cech zasadnym jest wskazanie, iż przekazanie spraw do rozpoznania
przez sądy arbitrażowe w sposób generalny następuje na mocy tzw.
klauzul arbitrażowych, który co do zasady znajdują się w statutach i regulaminach organizacji sportowych, np. art. 19 ust. 7 Statutu Polskiego
Związku Piłki Nożnej, który został uchwalony w następującym brzmieniu ,,wszystkie spory krajowe, dotyczące wszystkich praw majątkowych i/lub
niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody”22. Co natomiast tyczy się
poufności i dążenia do odformalizowania procedur zasadnym jest wskazanie, że są to cechy, które nie pozwalają w sposób zasadniczy na wyróżnienie arbitrażu na tle innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W tym zakresie wskazać należy, że są one istotne nie z uwagi na
panujące w sporcie stosunki o charakterze gospodarczym, ale ze względu
na idee współzawodnictwa i ramy czasowe rozgrywek sportowych23.
Zakończenie
Sport, jak i problematyka rozwiązywania sporów z nim związanych, zarówno tych, które dotyczą reguł współzawodnictwa, jak i tych,
M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż…, dz. cyt., s.15-17.
Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej, t. j. uwzględniający zmiany z 30
października 2018 roku.
23 M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz, Arbitraż…, dz. cyt., s.10-12.
21
22
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które dotyczą prawa kontraktowego, czy wewnętrznej organizacji federacji sportowych stanowi zagadnienie istotnie skomplikowane z uwagi na
umiędzynarodowienie przepisanej aktywności, jak i specyficzny system
zasad wewnętrznych, którym się ona rządzi. Należy podkreślić, iż zasadnym jest poszukiwanie metod uniwersalnych dla rozwiązywania sporów
sportowych, a jedną z instytucji, która idee tę realizuje jest arbitraż, który
nie dość, że pozwala na dość swobodne kształtowanie reguł rozwiązywania sporu, tak również jest zgodny z duchem współzawodnictwa sportowego i pozwala rozwiązać konflikt w sposób, który nie będzie w przyszłości polem do nowego sporu, jak mogłoby to być w przypadku klasycznego postępowania sadowego. Kończąc powyższe rozważania należy przyjąć za zasadne, iż podejmowanie działań mających upowszechnić
omawianą instytucję zarówno na poziomie ustawodawstw krajowych, jak
i regulacji wewnętrznych federacji sportowych jest działaniem wymagającym aprobaty.
Streszczenie:
Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie idei arbitrażu w sprawach związanych z szeroko rozumianym sportem zarówno na gruncie
prawa krajowego, jak i międzynarodowego z uwzględnieniem specyfiki
stosunków społecznych w przepisanej dziedzinie. Dodatkowo w trakcie
niniejszego referatu zostanie wyjaśniona kwestia źródeł prawa sportowego, a także zostanie poddane wykładni pojęcie sporu sportowego i sprawy
sportowej. Rozważania skupią się na analizie cech charakterystycznych
arbitrażu sportowego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach
kodeksu postępowania cywilnego traktujących o sądzie polubownym.
Słowa kluczowe: sport, prawo sportowe, arbitraż, sądy polubowne,
spór sportowy;
Summary:
Arbitration as a method of dispute resolution under sports law.
This work aims to present the idea of arbitration in matters related
to broadly understood sport both on the basis of national and international law, taking into account the specificity of social relations in the prescribed field. In addition, the issue of the sources of sports law will be
clarified during this paper and the notion of sports dispute and sporting
matter will be interpreted. The considerations will focus on the analysis
of the characteristics of sports arbitration and applicable provisions of the
Code of Civil Procedure dealing with the arbitration court.
Keywords: sport, sports law, arbitration, arbitration courts, sports
disputes;
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Krzysztof Gasiński

Oblicze sportu w dobie wyzwań związanych z przestępczością
zorganizowaną
Wprowadzenie
Tematem budzącym od wielu lat kontrowersje zarówno na gruncie
prawa krajowego jak i międzynarodowego jest problem przestępczości zorganizowanej. Jest to o tyle trudne, że przestępczość zorganizowana nieustannie ewoluuje. Dzisiaj to już nie tylko artykuły tytoniowe czy narkotyki
ale także rynek artykułów sportowych co stanowi przedmiot niniejszej pracy. Dla dobrego zrozumienia warto na samym początku rozpocząć od definicji przestępczości zorganizowanej. Wśród wielu z nich jedną z najbardziej
wartych uwagi jest definicja E. W. Pływaczewskiego który uważa, że „Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem złożonym w ramach, którego nielegalne struktury obejmują swoją kontrolą wiele dziedzin życia społecznogospodarczo-politycznego. Część z nich specjalizuje się w popełnianiu przestępstw w wybranych – najcięższych kategoriach, a pozostałe prowadzą tak
zwaną działalność wielokierunkową (multiprzestępczą)1.
Kolejna z definicji nie mogąca zostać pominięta jest definicja wypracowana przez Komisję Europejską wraz z Grupą Ekspertów ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Europy. Ich zdaniem przestępczość zorganizowana to „współpraca trzech lub więcej osób, przez dłuższy lub nieokreślony czas, podejrzanych lub skazanych za popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych, w celu uzyskania korzyści lub władzy”2.
W polskiej ustawie karnej z 1997 r. (zwanej dalej k.k.) nie znajdziemy
jednak takiej definicji. Jedynym odwołaniem jakże ważnym jest art. 258 §1
k.k. zgodnie z którym „Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Kolejne paragrafy przedmiotowego artykułu określają kolejno typy
kwalifikowane tego przestępstwa. Są nimi: charakter zbrojny grupy lub
związku, zakładanie bądź kierowanie grupą lub związkiem w celu popeł1 E. W. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011, s. 23, cyt.
za D. Karpiel, Przestępczość zorganizowana, Internetowy Przegląd Prawniczy
TBSP UJ 2017/7 s. 5
2 Konwencja na sesji pięćdziesiątym piątym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku
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nienia przestępstw, zakładanie bądź kierowanie grupą lub związkiem o charakterze terrorystycznym. W przedmiotowym artykule dostrzega się dwa
pojęcia, którymi są związek przestępczy oraz zorganizowana grupa przestępcza3. Pierwszy z nich oznacza trwały związek min. 3 osób w którym
istnieje możliwość przyjęcia nowych członków oraz każdy z nich ma określone zadania4.
W związku przestępczym istnieje również określony porządek i hierarchia. Na podobnych zasadach funkcjonuje zorganizowana grupa przestępcza w której również konieczne jest istnienie min. 3 osób5. Istotną różnicą
jest luźniejsza struktura wewnętrzna. Zdaniem przedstawicieli doktryny
jednym z istotnych elementów zorganizowanej grupy przestępczej jest
zmowa nakierowana na popełnienie przestępstwa, które nie jest możliwe do
dokonania poprzez jedną osobę6. W omawianej kwestii wypowiedział się
również Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 7 grudnia 2000 r., II Aka
184/00, w którym to uznał, że jest to grupa co najmniej trzech osób, mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw, które nie musi posiadać
trwałej rozwiniętej struktury oraz długofalowego programu działania jak
związek przestępczy, jednakże charakteryzuje się elementami zorganizowania, w tym określonym podziałem ról i ustalonym kierownictwem. Zgodne
stanowisko występuję w kwestii celu jaki przyświecą takim grupom, którym
w zdecydowanej większości przypadków jest osiągnięcie zysku.
1. Kierunki działania przestępczości zorganizowanej
Do podstawowych kierunków zorganizowanych grup przestępczych
jest przede wszystkim handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy oraz
działania korupcyjne. Nie mniej jednak nie jest to zamknięty krąg obszarów,
w których angażują się grupy przestępcze ponieważ nieustannie obserwując
sytuację gospodarczą a w tym wzrastający popyt na poszczególne towary
grupy bądź związki dostosowują się do nowych przedmiotów opracowując
przy tym indywidualną strategię działania. I tak sytuacja ta wyglądała z
rynkiem artykułów sportowych, gdzie w pewnym momencie doszło do
dynamicznego wzrostu popytu na artykuły sportowe a w tym odzież i
sprzęt sportowy. Również i gadżety świadczące o sympatii do danego klubu
lub drużyny. Najprawdopodobniej najgłębiej zakorzenionym rodzajem
Zob. Wyr. S. A w Lublinie z dnia 15 maja 2003 r sygn. II AKA 146/02
Zob. S. Frankowski, Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970.
5 Wyr. SN z dnia 20 grudnia 2006 r. Sygn. IV KK 300/06,
6 Zob. R. Rogalski, Zorganizowana przestępczość – zarys problematyki, Warszawa
2008, s. 243.
3
4
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przestępstw w tym aspekcie jest hazard jednocześnie związany z przekupstwem i ustawianiem wyników oraz doping. Ostatni z nich wymaga bowiem największego wkładu pracy bowiem powstawanie nowych substancji
dopingowych jest procesem czasochłonnym a zarazem skomplikowanym i
daje się częstokroć szybko wykryć poprzez pobieranie próbek od sportowców i nieustanne pogłębianie wiedzy przez naukowców. Co więcej grupy
przestępcze nie zamykają się na obszarze jednego regionu bądź kraju, ponieważ w zdecydowanej części przypadków mają one wymiar międzynarodowy, któremu sprzyja łatwiejsza wymiana informacja jaka powstała z rozwojem technologii7. Przyciągającym faktem dla przestępców byłą z czasem
również wzrastająca liczba zakładów bukmacherskich oraz zwiększenie
chęci udziału wśród społeczeństwa tego typu formami zarobienia pieniędzy.
Rozwój internetu i telewizji pozwolił na nieustannie śledzenie wyników oraz
sytuacji z życia zawodników dzięki czemu zauważono w tym potencjalną
możliwość zarobku. Obecnie popularność obstawiania podobnych wydarzeń osiągnęła bardzo wysoki poziom co potwierdzają chociażby okoliczności towarzyszące narodzinom dzieci królewskich w Wielkiej Brytanii gdzie
typowano zarówno płeć jak i imiona mających się narodzić dzieci.
Pierwszorzędnie kojarzącym się rodzajem sportu związany z typowaniem wyniku były oczywiście wyścigi konne jednak z czasem bardzo
szybko ogarnęło to mecze piłki nożnej, walk bokserskich, popularnego w
USA footballu amerykańskiego, czym w efekcie ogarnęła cały świat sportowy. W ślad za obstawianiem wyników poszło w następnej kolejności
tzw. kupowanie wyników co znacznie manipulowało zakładami bukmacherskimi bądź osobami korzystającymi z ich usług. Do najstarszych
przypadków tzw. kupienia wyniku jak donosi literatura doszło podczas
igrzysk olimpijskich w 338 r. p.n.e, w których do w ramach zwycięstwa w
walkach bokserskich dopuszczono się przekupienia 3 przeciwników8.
Zdaniem przedstawicieli doktryny za znaczną większością takich zachowań stoją grupy przestępcze. Ich najczęstszym celem są sporty jednoosobowe w których to ciężko ustalić prawdę oraz gry zespołowe ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Za tym ostatnim stoi wiele głośnych spraw. Do jednej z najbardziej popularnych zalicza się sprawę Tan
Seet Enga, który to zajmował się ustawianiem meczów w ligach na całym
świecie ale przede wszystkim w lidze włoskiej. Zyski z jego działań sięgały milionów dolarów.
Zob. A. N. Cabot, R.D. Faiss, Sports gambling in the cyberspace era, Chapmann
Law Review 2002, Nr 5.
8 Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji sportowej, Ius Novum 2011, Nr 1, s. 40.
7
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2. Problem dopingu
Zasadą jest, że tego typu działania wiążą się ze skorumpowaniem
danej osoby jednak z doniesień medialnych znane są także i przypadki
gdzie zawodników był po prostu zastraszany. W działanie te angażują się
odgórnie politycy bądź biznesmeni, którzy za pomocą opłacanych ludzi
przekupują sędziów, zawodników lub działaczy sportowych. Odnosząc
się do kwestii dopingu jest to obszar bardzo dynamiczny i zarazem wyspecjalizowany z uwagi na skomplikowany poziom ich działania. Głównie polegają na modyfikowaniu substancji pod kątem ich nie wykrycia w
organizmie podczas bądź też wyszukiwania takich substancji, które nie
zostały jeszcze uregulowane poprzez przepisy prawa. Substancje uznane
za dozwolone częstokroć przekraczały też granice dopuszczalności ze
względu na rzekome istnienie u zawodnika choroby np. astmy. Najsłynniejszy tego typu przypadek dotyczący ostatnich lat jest związany głównie z reprezentacją Norwegii w biegach narciarskich i podobnych dyscyplinach gdzie większość zawodników i zawodniczek były rzekomo chorych na astmę co w konsekwencji powodowało zażywanie przez nich
leków zwiększających możliwości wysiłkowe zawodników. Substancje
chemiczne to także zaburzenie gospodarki hormonalnej czego konsekwencją jest posiadanie przez daną zawodniczkę większej liczby hormonów męskich aniżeli żeńskich.
Sięganie po doping znane jednak jest już ze starożytności a sama historia jego zwalczania wyewoluowała do wprowadzenia paszportów
biologicznych zawodników, kontroli antydopingowej oraz systemu
ADAMS (ang. Anti-Doping Administration & Management System). Momentem przełomowym dla podjęcia działań zwalczania dopingu przez
państwa była śmierć kolarzy w latach 60 XX wieku, spowodowana stosowaniem substancji zakazanych i nieuczciwych. Kolejnym istotnym
momentem wśród podejmowanych działań było przyjęcie 5 marca 2003 r.
podczas Światowej Konwencji Antydopingowej w Kopenhadze – Światowego Kodeksu Antydopingowego. Zyskał on także tego samego dnia,
akceptację ze strony członków Rady Fundacyjnej Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) co czyniło go prawnie obowiązującym dokumentem antydopingowym. Na gruncie prawa krajowego ostatnią regulacją w
tym zakresie była ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Istotne wspomożenie tej ustawy stanowią przepisy ustawy
karnej, które zabraniają produkcji, importu, wprowadzeniu do obrotu lub
obrotem substancjami, które mogą być wykorzystywane jako doping.
Przepisy te wynikają głównie z ustaw dotyczących farmacji jako że łączy
ich bezdyskusyjny związek.
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Pomimo regulacji krajowych nie należy zapominać o wspomnianej
organizacji WADA, która również nieustannie prowadzi działania związane ze zwalczaniem dopingu jak np. zawarte porozumienie z Interpolem oraz Światową Organizacją Celną mające na celu zacieśnienie współpracy a w tym lepszą wymianę informacji. Miało to bardzo dobry wpływ
na walkę z tego rodzaju przestępczością, ponieważ doszło do zatrzymań
wielu osób podejrzanych w afery dopingowe. Wszystko co wspomniane
wyżej jak łatwo zauważyć wiąże się z ogromnymi zyskami pieniężnymi
co tłumaczy obecność świata przestępczego i przez to czyni ten obszar
trudnym z uwagi na nieustanną możliwość wykrywania coraz to nowszych metod działania i zatrzymywania sprawców.
3. Dalsze kierunki rozwoju
Odnosząc się do korupcji w sporcie warto dodać, że w tym przypadku przenosimy się na grunt artykułu 296 b k.k. który w §1 mówi, że
„Kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. W
związku z nieostrością pojęcia organizatora profesjonalnych zawodów
powstało na tym gruncie wiele wątpliwości przede wszystkim skupiających się wokół roli sędziego sportowego. Sytuacja stała się jednak bardziej klarowna po orzeczeniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który
stwierdził, że sędzia może być utożsamiany z pojęciem użytym przez
ustawodawcę oraz dodatkowym potwierdzeniem była publikacja naukowa J. Potulskiego i M. Rucińskiego9, którzy zajęli się dogłębnie omawianym zagadnieniem.
Zważając na fakt iż przestępstwa związane m.in. z wspomnianym
wyżej dopingiem ujawniane są zwykle w jednej bądź kilku osobach nie
należy winić jednak tylko zawodnika. Częstokroć za takim zawodnikiem
stoi szereg innych osób zaangażowanych w ten nielegalny proceder co
świadczy o fakcie zorganizowania takich grup. Celem takiej grupy lub
związku musi być bez wątpienia chęć popełnienia przestępstwa objawiająca się podejmowaniem nielegalnych działań. Ich cele nie ograniczają się
jednak wyłącznie do dopingu czy hazardu. Środowisko przestępcze od
jakiegoś czasu na uwagę wzięło sobie produkcję i handel podrobionymi
odzieżą, sprzętem i artykułami sportowymi. Wszystko najprawdopodobJ. Potulski i M. Ruciński, Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki, Prok. i Pr. 2007, Nr 9
9
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niej znajduje swe podłoże w pewnym momencie naszej historii, kiedy to
modne stało się prowadzenie zdrowego trybu życia. Wynikało to bowiem
m.in. z globalizacji i zwiększenia się świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowia. Ludzie zaczęli biegać, ćwiczyć, chodzić na siłownię, jeździć rowerem i ogólnie mówiąc angażować się na poważnie w różnego
rodzaje sporty. Trend ten podchwyciła branża odzieżowa oraz sprzętu
sportowego, która zaczęła rozwijać tę gałąź handlu poprzez opracowywanie coraz to nowszych technologii, rozwiązań i funkcjonalności sprzętu. Dzisiejsze czasy pozwoliły na łatwą popularyzację sportu w telewizji i
Internecie, gdzie znaleźć można wiele filmów i programów za pomocą
których powiększamy swoją wiedze i mamy możliwość a mówiąc inaczej
wirtualną zachętę do ćwiczeń.
Wraz z wprowadzaniem odzieży przyporządkowanej do danego
rodzaju sportu i z różnego rodzaju materiałów rozpoczęło się stopniowe
podnoszenie cen. Chęć zdobycia markowego ubrania stała się dla wielu
ludzi ważną częścią ich ćwiczeń. Częstokroć przed zwykłym bieganiem
ludzie najpierw zaczynają kompletować odpowiednią odzież, buty i gadżety dopiero w następnej kolejności ruszają do działania. Profesjonalny
strój i sprzęt jest tzw. trendem dzisiejszych czasów co znacząco zwiększa
popyt na tego typu produkty, za które w wielu przypadkach trzeba zapłacić duże pieniądze. Znacząco zwiększyła się liczba klubów fitness,
siłowni basenów a wraz z nią wzrosła liczba ich użytkowników. I tak
patrząc na to co się dzieje zaczęły powstawać nowe grupy przestępcze ale
i obecnie już istniejące zaczęły się przebranżawiać i wkraczać na rynek
sportu. Początkowo wystarczało im samo podrobienie tzw. znaczka na
dowolnym produkcie lecz z biegiem czasu zaczęto dbać również o jakość
i wykończenie co doprowadziło dzisiaj do tego, że wiele produktów podrobionych nie odbiega od tych markowych na które wielu ludzi jest gotowych wydać znaczną część swoich budżetów. Wysoka jakość połączona z niską ceną poskutkowały w efekcie finalnym tym, że nielegalny rynek stał się bezkonkurencyjny dla towarów legalnych. O ile w bogatszych
krajach ten proceder istnieje w mniejszym stopniu o tyle w państwach
biedniejszych rozwija się prężnie. Wszystko to wynika z dyktowania cen
poprzez znane marki.
Niejednokrotnie wartość danej część garderoby stanowi wysoki
procent średnich zarobków potencjalnego nabywcy co w konsekwencji
prowadzi do dużego popytu na produktu z nielegalnego obrotu. W odniesieniu do sprzętu sportowego czasami dochodzi do tego, że cena za
rower potrafi równać się a nawet i znacząco przekraczać średnie miesięczne zarobki konsumenta. Co więcej poza zwiększeniem się aktywno-
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ści samego społeczeństwa doba cyfryzacji i automatyzacji doprowadziła
po pierwsze do zwiększenia liczby godzin wolnego czasu a także do
większej dostępności wydarzeń sportowych za pomocą telewizji czy internetu a także znaczącego ułatwienia w podróżowaniu związane z rozwojem środków transportu publicznego ale i powstaniem wielu nowych
dróg i obwodnic dzięki, dzięki którym ludzie stali się bardziej mobilni i
mogą tym samym w szybkim czasie dotrzeć np. na mecze ulubionych
drużyn. Gdy jednak mówimy o klubach sportowych bądź reprezentacjach krajów w poszczególnych dyscyplinach wiąże się to z kolejnym
obszarem działalności grup bądź też związków przestępczości zorganizowanej. Fani chcąc mieć pamiątkę z jakiegoś wydarzenia bądź też ze
względu na chęć utożsamienia się z zawodnikami dodania im wsparcia i
lepszego ich dopingowania częstokroć kupują szereg różnego rodzaju
gadżetów sportowych.
4. Udział konsumentów
W przedmiotowej kwestii warto zwrócić uwagę na fakt iż konsumenci dzielą się na tych, którzy świadomie kupują produkty podrobione
z chęci zaoszczędzenia pieniędzy ale i na takich, którzy są wprowadzi
błąd. Chodzi tu o sytuację gdy klient kupując towar podrabiany myśli, że
ma do czynienia z produktem oryginalnym wskutek czego płaci cenę jak
za towar oryginalny a zatem dochodzi tu do wprowadzenia klienta w
błąd. Ze względu na podwyższenie jakości produktów podrabianych
skala tego procederu dynamicznie wzrasta10.
Oczywiście zasadne jest, że w zdecydowanej części wina za to zjawisko leży po stronie samych konsumentów lecz jednak nie wyłącznie
gdyż winni są i sami producenci poprzez dyktowanie zbyt wysokich cen,
co powoduje w konsekwencji, że części ludzi zwyczajnie na takie towary
nie stać. Wykorzystują to zatem zorganizowane grupy przestępcze, które
działają na takich samych zasadach co legalne przedsiębiorstwa. W konsekwencji produkują asortyment dostosowany do potrzeb aktualnego
rynku i wprowadzają go do obrotu widząc w tym oczywiście zysk. Trzeba jednak zaznaczyć co stoi za niskimi cenami produktów podrabianych,
a więc najpraktyczniej to wykorzystanie tańszych materiałów i mniejsza
staranność wykonania. To jednak nie wszystko, bowiem wiele grup przestępczych wykorzystuje ludzi do produkcji przymusem poprzez groźby,
porwania i zastraszanie wykorzystując ich do nielegalnej pracy. Częstokroć produkty te pochodzą z zagranicy i przebywają z daleko co świad10
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czy o tym, że za ich dotarciem do miejsca docelowego stoi przekupywanie pracowników służb państwowych w celu wywiezienia towarów za
granicę. W zdecydowanej części przypadków do policjanci lub celnicy.
Co czasami zauważyć można w światowych mediach takich grup nie jest
mało, ponieważ często słyszy się o wykryciu bądź rozpracowaniu jednej
z nich. Dochodzi także do starć pomiędzy przedstawicielami różnych
grup, mafii bądź gangów, co potwierdza sam fakt istnienia konkurencji
nawet na nielegalnym rynku.
Jak słusznie pisze A. Daśko skomplikowany proces produkcji doprowadził również do tego, że silne hierarchicznie budowane grupy jak
mafia zaczęły z czasem tracić kontrolę nad swego rodzaju interesem co
zmusiło ich do ewolucji11. Coraz częściej jak wskazują najnowsze badania
chociażby Europolu czy Interpolu mówi się nie o mafii lecz o sieciach
przestępczych. Niepokojące wydaje się być coraz częstsze reklamowanie
tego typu podróbek w internecie na znanych portalach akcyjnych czy też
społecznościowych. Słusznym działaniem była by jakakolwiek reakcja ze
strony organów ścigania, jednak z czasem tego typu ogłoszeń zaczyna
przybywać oraz częstokroć są one dodatkowo opłacane przez co promowane są na pierwszym miejscu na liście wyszukiwania. Dobrą okazją dla
zwiększenia się obrotu takich działań są popularne wydarzenia bądź turnieje sportowe. Trzeba jednak przyznać, że rozpracowanie każdej z grup
jest ogromnym sukcesem państwa z uwagi na ich złożoność. W wielu
przypadkach czas od wykrycia do skutecznego zwalczenia działania tylko jednej grupy może wynieść nawet ponad rok.
Podsumowanie
Na koniec stwierdzić należy, że zaangażowanie się przestępczości
zorganizowanej w działalność związaną z handlem i produkcją nielegalnych towarów sportowych a także szeroko obecne przekupstwo, hazard i
doping w sposób szczególny godzą przede wszystkim w gospodarkę ale i
ducha sportu i zasad fair play. Z perspektywy kibica jest to zjawisko
przykre ale i kosztowne, ponieważ skutki takich działań ponoszą wszyscy podatnicy. Dlatego niezwykle ważne jest podniesienie świadomości
konsumentów w tym zakresie, że działaniem swym okradają państwo,
okradają siebie ale i przyczyniają się do akceptacji przemocy iw wyzysku.
Również i działania wspierające doping zawodników, powodują ogromny swego rodzaju dramat dla innych sportowców, którzy mimo ogromnego wysiłku na treningach nie są w stanie stawić czoła zawodnikom
11

Tamże, s. 83–84.
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zażywającym doping. O ile na wysokim szczeblu zjawisko to w dużej
liczbie przypadków zostaje wykryte, a medale i nagrody odebrane, to na
poziomie zawodników dopiero zaczynających swoje kariery gdzie kontrole dopingowe nie są obecne jest to zjawisko niezwykle zniechęcające
do dalszego działania lub w przeciwnym razie zachęcające do dopingu a
co za tym idzie niszczenia prawdziwego sportu, którego pragną kibice.
Streszczenie:
Przedmiotowa pracuje zajmuje się przedstawieniem problematyki
związanej z przestępczością zorganizowaną w sporcie, która w głównej
mierze opiera się na dopingu hazardzie oraz podrabianiu i handlu podrobionymi towarami sportowymi. To jeden z nowszych obszarów działania grup i związków przestępczych, który osiąga coraz większe zyski. To
także obszar, który częstokroć wspierany jest przez świadomych konsumentów. Artykuł przedstawia aktualne stanowisko doktryny i orzecznictwa. Odwołuje się do przykładów bazując tym samych na doniesieniach
medialnych i dostępnej literaturze.
Słowa kluczowe: sport, grupa przestępcza, doping, towar podrobiony
Summary:
The face of sport in the era of challenges related to organised crime
This work deals with the presentation of issues related to organised
crime in sport, which is mainly based on gambling doping and counterfeiting and trade in counterfeit sports goods. This is one of the newer areas
of activity for criminal groups and associations, which is making everincreasing profits. It is also an area that is often supported by conscious
consumers. The article presents the current position of the doctrine and
jurisprudence. He refers to examples based on media reports and available literature.
Key words: sport, criminal group, doping, counterfeit goods
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Bezpieczeństwo i ratownictwo - prawny aspekt wypraw w Tatry
Wstęp
Sport niejednokrotnie kojarzy się z konkretnymi dyscyplinami,
zwłaszcza olimpijskimi. Myśląc o sporcie, najczęściej przychodzi do głowy siatkówka, piłka nożna, czy skoki narciarskie, bowiem są to bardzo
rozpowszechnione medialnie dziedziny. Mniejszą skalę rozgłosu ma natomiast wspinaczki, czy wyprawy górskie, ponieważ nie oglądamy w
telewizji zawodów, ani nie słyszymy o osiągnięciach wspinaczy. Jednak
zgodnie z definicją sportu, która zakłada, że jest nim wszelka aktywność
fizyczna mająca na celu doskonalenie sprawności, niewątpliwie wspinaczkę można uznać za sport.
Obecnie najczęściej obieranym kierunkiem dla wypraw górskich
jest Zakopane, miasto położone u podnóża Tatr, na południu Polski. Jest
to równocześnie idealne miejsce dla spędzania rodzinnych wakacji, a także dla rozwijania sportowego ducha wędrówki i wspinaczki. Tatry, w
porównaniu do Alp, czy Himalajów, nie są wysokie, jednak przez swój
alpejski charakter, a mianowicie przeważającą w nich skalistość nie przyciągają jedynie piechurów dolinowych. Dlatego nazywane są idealnym
startem do przygody z górami.
W związku ze zróżnicowaniem trudności szlaków w polskich górach, każdy znajduje tam coś dla siebie. Jednak, jak w każdym sporcie,
najważniejsze jest bezpieczeństwo, bowiem urozmaicona rzeźba terenu
może powodować trudności, a czasami nawet zagrożenie życia, zwłaszcza w połączeniu z nieprzychylną pogodą. Dlatego też ustawodawca
przewidział w ustawie z dnia osiemnastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku, o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, a także w rozporządzeniu ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia dwunastego listopada dwa tysiące
dwunastego roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i
uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich
wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej, szereg przepisów dotyczących przeciwdziałaniu zagrożeniom występującym na tym terenie.
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1. Bezpieczeństwo w górach
Zachowanie bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu, jakim są
wędrówki i wspinaczka górska jest podstawowym przymiotem, który
powinien wykształtować w sobie każdy wybierający się w Tatry. Niejednokrotnie można usłyszeć od ratowników, iż brawura jest najgorszym
doradcą. Często jednak bywa, że turyści nie ważąc swoich możliwości, a
przede wszystkim umiejętności wybierają w się bardzo trudne pod
względem technicznym tereny, co zazwyczaj nie kończy się dla nich pomyślnie. Jednak oprócz własnego poczucia odpowiedzialności istotny jest
prawny aspekt tego sportu. Ustawodawca przewiduje, że zapewnienie
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo
górskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych położonych na
obszarze gór, a także osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach
zorganizowaną działalność, w zakresie sportu rekreacji lub turystyki1.
Z związku z wyszczególnieniem katalogu podmiotów wpływających na bezpieczeństwo w górach, można stwierdzić, iż tematyka ta ma
ogromną rolę w tamtym regionie, ponieważ istnieje wiele sytuacji, które
mogą wpłynąć na brak bezpieczeństwa podczas wypraw. Ustęp drugi
artykułu trzeciego omawianej ustawy przedstawia na czym polega zapewnienie bezpiecznych warunków przez wyżej wymienione podmioty.
Chodzi tu mianowicie o oznakowanie terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki, ustalenie zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, zapewnienie podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków
do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi
lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także
ogłaszanie komunikatów lawinowych. Są to niezwykle istotne informacje.
Dzięki oznakowaniu szlaków turyści chodzą zgodnie z wyznaczonym
kierunkiem, znaki sygnalizują im jakim szlakiem się poruszają. Jest to
oznaczone poprzez kolory. Spotykamy się z niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym i czarnym. Według większości turystów kolory te informują o trudności szlaku, gdzie niebieski jest najłatwiejszy, a czarny jest
najtrudniejszy. Jest to jednak mylna teza, co potwierdzają wykłady ratowników TOPR-u. Poprzez trzymanie się znaków oznaczonych tym saUstawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241, art. 3
1

237

mym kolorem turysta ma pewność, że nie zbacza ze szlaku. Oprócz znaków w postaci drewnianych drogowskazów, szlak oznaczają także namalowane na skałach kolory szlaków, w miejscach gdzie niemożliwe jest
umieszczenie pionowego znaku. Dodatkowo tabliczki przedstawiają
przewidywany czas dotarcia do konkretnego miejsca. Oznaczanie terenów w postaci drogowskazów, nie jest jednak jedynym sposobem, na
przekazanie istotnych informacji2. Można także zauważyć znaki ostrzegawcze na przykład „uwaga szlak turystyczny bardzo trudny, uwaga na
spadające kamienie; nie zbaczaj ze znakowanego szlaku, nie rób skrótów,
nie hałasuj, niczego nie niszcz, znajdujesz się w Parku Narodowym” –
znak ostrzegawczy przy szlaku na Kościelec. Natomiast odnosząc się do
zasad korzystania z danego terenu, w każdym miejscu wejścia do Parku
Narodowego, na przykład w Dolinie Kościeliskiej, turysta zauważa tablicę dużych rozmiarów, z zasadami których należy przestrzegać, między
innymi będzie to zakaz palenia, czy wyrzucania śmieci.
Oprócz wskazań ze strony ustawodawcy do zapewniania bezpieczeństwa przez wyznaczone podmioty, przepisy ustawy także stanowią o obowiązkach turysty, aby sam przestrzegał wyznaczonych zasad. Osoba przebywająca w górach winna zachować należytą staranność w celu ochrony
życia i zdrowia własnego, a także innych osób szczególnie poprzez: zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i
ich przestrzegania, stosowanie się do znaków nakazu i zakazu, zapoznanie
się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i
przewidywanych warunków atmosferycznych, użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, bezzwłoczne informowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o
zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób3. Niewątpliwym jest, że podłożem bezpieczeństwa jest osobiste zachowanie konkretnego człowieka. Gdy będzie przestrzegał wytyczonych przez uregulowane w
ustawie przepisy, sam zwiększy poziom własnego bezpieczeństwa. Dostosowanie swoich planów, z pewnością wiąże się z powiedzeniem: mierzyć
http://www.ktg.hg.pl/abc/szlaki.html, dostęp: 26.04.2019r.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241, art. 4
2
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siły na zamiary. Niejednokrotnie osoby, niedoświadczone, nieprzygotowane
fizycznie, a także nieodpowiednio ubrane i wyposażone wybierają się w
miejsca niebezpieczne, licząc na łut szczęścia i ewentualną pomoc służb ratowniczych. Nie każdy może pozwolić sobie na Świnicę, Orlą Perć, czy Rysy.
2. Ratownictwo górskie
Ratownictwo górskie jest podstawowym elementem zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa podczas wypraw w góry. Wyspecjalizowane
jednostki dbają o turystów, nieraz ryzykują własne życie. Nawet w temacie ratowania życia ludzkiego, prawo ma swoje uregulowania. Artykuł
piąty ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich przewiduje, że ratownictwo górskie mogą
wykonywać jedynie podmioty które uzyskały zgodę ministra właściwego
do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego oraz
wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne. Ową zgodę udziela minister do spraw wewnętrznych na wniosek osoby ubiegającej się o jej otrzymanie.
Aby ubiegać się o otrzymanie zgody na wykonywanie ratownictwa
podmiot taki winien: zapewniać stan gotowości do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym zamierza działać podmiot ubiegający się o udzielenie zgody, dysponować kadrą ratowników górskich w
liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości oraz posiadać sprzęt
specjalistyczny, środki transportu i łączności niezbędne do wykonywania
ratownictwa górskiego. Udzielona decyzja pozytywna na wniosek wygasa, jeżeli podmiot uprawniony do ratownictwa górskiego w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania zgody nie został wpisany do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgoda może być również cofnięta, gdy podmiot przestał spełniać warunki do uzyskania zgody lub gdy nie usunął w wymaganym terminie
nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołem kontroli. Obecnie specjalistycznymi organizacjami działającymi w górach są: Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu
ogólnokrajowym, zwane GOPR i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w zakresie ratownictwa górskiego na obszarze Tatr i pasma
Gubałowsko-Spiskiego, zwane TOPR.
Organizacje specjalistyczne są obowiązane i uprawnione do: organizowania pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy
przedmedycznej; organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby
ratowniczej; ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z
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zakresu ratownictwa; nadawania stopni ratowniczych oraz określania
uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; programowania i prowadzenia profilaktycznej
działalności w zakresie bezpieczeństwa osób; stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania. GOPR i TOPR obowiązane
i uprawnione są ponadto do: nadawania stopni instruktorskich; kontroli
przestrzegania przez osoby przebywające w górach warunków bezpieczeństwa; ogłaszania stopni zagrożenia lawinowego oraz innych stanów
zagrożeń na swoim terenie działania; prowadzenia działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie bezpieczeństwa w górach na swoim
terenie działania, a także do występowania do organów samorządu terytorialnego o zamknięcie obszaru powietrznego do uprawiania sportów
lotniczych w wypadkach stanowiących zagrożenie dla osób, funkcjonowania urządzeń i prowadzonych tam akcji ratunkowych i szkoleń4.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe składa się z wyszkolonych i oddanych swoje pracy specjalistów, którzy są w stanie poradzić sobie
w każdych warunkach, a przede wszystkim posiadają ogromną wiedzę na
temat góry, ratowania oraz specjalistyczny sprzęt ułatwiających ratowanie.
Ogromną rolę odgrywa w ratownictwie helikopter, zwany „Sokołem”, dzięki któremu akcje ratunkowe odbywają się szybko. Jednak nie w każdych
warunkach atmosferycznych wylot helikoptera jest możliwy na przykład
silny wiatr, burza, bądź zmrok wyklucza pracę z Sokołem. Praca ratownika
jest niezwykle odpowiedzialna, gdyż ludzie ci muszą działać zgodnie z
przepisami, zasadami panującymi w górach, zgodnie z naturą i własnymi
słabościami. Połączenie wszystkich elementów nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też odnotowuje się wiele ofiar wśród ratowników, którzy
zginęli podczas wykonywania swojej misji. Warto zwrócić uwagę, iż toprowcy z uwagi na swoje umiejętności i wiedzę nigdy przed ratowanym nie
wykazują pogardy, czy braku zrozumienia, ale pomagają uratować jego
zdrowie, bądź życie. Wiedzą bowiem, iż ludzie uprawiający górski sport, tak
samo jak oni są miłośnikami gór. Stanowi o tym zwyczaj ratowników, gdy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień
specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez
inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej,
Dz.U.02.193.1624, §3
4
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zwożą z akcji ratunkowej ciało turysty, na którym układają gałązkę kosówki
na znak pożegnania z górami5.
Kolejnym elementem niezbędnym dla bezpiecznej wypraw górskiej
jest świadomość istnienia organizacji ratowniczych. Podstawową wiedzą
powinien być numer ratunkowy TOPR-u, a mianowicie 601-100-300, którego należy użyć w razie niebezpieczeństwa. Oprócz tradycyjnej metody
powiadamiania tej organizacji o wypadku powstała aplikacja telefoniczna
„Ratunek”. Jest to bardzo prosta w obsłudze aplikacja na telefon komórkowy posiadający android, za pomocą której osoba potrzebująca pomocy
może skontaktować się z ratownikiem górskim i w sposób automatyczny
przesłać współrzędne geograficzne miejsca z którego jest wzywana pomoc. Oczywistym jest, iż aplikacja nie chroni przez wypadkiem, ale pozwala w szybki sposób przesłać informację o miejscu gdzie pomoc jest
potrzebna. Jedynym minusem aplikacji jest to, że konieczny jest zasięg
macierzystej sieci, musi być także włączony GPS, a także to osoba znajdująca się na miejscu wypadku musi aktywować aplikację6.
3. Ratownictwo zimowe
Bardzo istotnym aspektem wypraw górskich jest pora roku, w której turysta wykonuje ten sport. Zima jest, oczywiście najtrudniejszą porą
na wyruszanie w górskie wędrówki lub, co bardziej wymagające, wspinaczki. Pora ta jednak nie odstrasza zapalonych taterników. Coraz więcej
turystów wyposażonych jest w specjalistyczny sprzęt, czyli raki, czekan,
kask, uprzęże, czy liny, ponieważ udostępniają je wypożyczalnie znajdujące się w mieście. Jednak zaopatrzenie się w oczywiście niezbędny sprzęt
nie jest jedyną składową udanego wejścia na szczyt. Istnieje bowiem wiele składników atmosferycznych i fizycznych wpływających na powodzenie wyprawy. Mianowicie zimną wędruje, wspina się o wiele trudniej niż
latem, czego przyczyną jest wysoka warstwa śniegu, pod którym schowane są łańcuchy czy inne ekspozycje szlakowe, a przede wszystkim
oznaczenia szlaków. Dla debiutanta, zimowa wyprawa może skończyć
się tragicznie np. przez zgubienie drogi. W dodatku zimą znacznie wcześniej robi się ciemno, co może powodować dezorientację w terenie. Jednak największą trudnością zimą są lawiny. Turyści często nie zdają sobie
sprawy jakim zagrożeniem są lawiny i jak łatwo o nie w tej porze roku.
5 B. Sabała-Zielińska, TOPR. Żeby inni mogli przeżyć, Wyd. Prószyński i S-ka,
2018, s. 158
6
http://www.topr.pl/organizacja-topr/archiwum/139-aplikacja-ratunek,
dostęp: 26.04.2019r.
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Warto pamiętać, że TOPR na swojej stronie internetowej codziennie uaktualnia informację o stopniu zagrożenia lawinowego oraz jest także możliwość śledzenia poprzez kamerki widoku na Morskie Oko, Dolinę Pięciu
Stawów Polskich, Halę Gąsienicową, Kasprowy Wierch, czy Dolinę Chochołowską. Dzięki temu turyści mogą monitorować sytuację pogodową w
górach. Dodatkowo ustawodawca reguluje, że opracowywanie komunikatu lawinowego należy do podmiotów uprawnionych do wykonywania
ratownictwa górskiego stosownie do terenu działania określonego w ramach powierzonego zadania. Komunikat lawinowy określa stopień zagrożenia lawinowego, stabilność pokrywy śnieżnej, prawdopodobieństwo samoistnego i mechanicznego wyzwolenia lawin oraz zalecenia dla
ruchu osób. Ogłaszany stopień zagrożenia lawinowego może być zmieniony tylko kolejnym komunikatem wydanym przez ten sam podmiot.
Treść komunikatu lawinowego udostępniana jest do wiadomości właściwych miejscowo dyrektorów parków narodowych oraz krajobrazowych,
którzy przekazują go do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo
przyjęty, w szczególności poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej lub na tablicach informacyjnych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla ruchu osób, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu informacji o występujących
zagrożeniach w górach. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w
drodze rozporządzenia, wzory znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i
ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach, uwzględniając
konieczność zapewnienia ich czytelności i zrozumienia7.
4. Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich
Nieodzowną częścią sportów wykonywanych w górach jest narciarstwo i snowboarding. Sporty te wykonywane są zimną, a dzięki
przygotowanym stokom Zakopane i jego okolice przyciągają mnóstwo
zwolenników tych dyscyplin. Ciekawym jest, iż także w przypadku tak
powszechnych sporów można w nich znaleźć aspekt prawny. Tematyka
stoków i bezpieczeństwa na nich poruszona jest w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w rozdziale pod tytułem bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich. Główną zasadą jest, iż za bezpieczeństwo na takich
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i
na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241, art. 15-16
7

242

terenach odpowiadają ich zarządcy. Czynnościami gwarantującymi realizację tej zasady są: przygotowanie, oznakowanie, zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich; zapewnienie ratownictwa narciarskiego; określenie i
upowszechnienie zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia; informowanie o warunkach narciarskich i ich zmianach; prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu oraz przekazywanie informacji i tworzenie ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na
zorganizowanych terenach narciarskich.
Zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi zobowiązany jest do przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń,
oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na
zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich
zamknięciu8. Chodzi tu przede wszystkim i tak zwane ratrakowanie stoku, mające na celu wygładzenie powierzchni, po której poruszają się narciarze i snowboardziści. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ w trakcie
dnia tysiące osób podczas jazdy spychają śnieg powodując małe górki,
zwane muldami, które mogą być przyczyną wypadków. Jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku o sygnaturze I ACa 125/14 stwierdza,
że względy wiedzy i doświadczenia życiowego nakazują uznać, że sam
fakt występowania muld na trasie jest zjawiskiem normalnym i nienadającym się uniknąć przy znacznej ilości osób korzystających ze stoku.
Niewykluczone, że można by mówić o bezprawności w zachowaniu
podmiotu zarządzającego trasami narciarskimi, gdyby udowodniono, że
natężenie owych utrudnień w miejscu wypadku było znaczne w stopniu
zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników stoku i przekraczającym
pewien próg normalności9.
Ważnym aspektem jest, iż narciarskie trasy zjazdowe, biegowe oraz
nartostrady nie mogą krzyżować się z drogami publicznymi oraz trasami
urządzeń transportu linowego osób o niskim prowadzeniu liny lub urządzeń transportu taśmowego przeznaczonych do transportu osób. Jednak
oprócz uregulowanych w ustawie zasad, tak jak w przypadku wędrówek
i wspinaczek, tak w przypadku narciarstwa i snowboardingu najistotniejTamże; art. 22
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach; sygn. akt. I ACa 125/14; Legalis
nr 992971
8
9
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sze jest własne poczucie odpowiedzialności i szacowania własnych umiejętności co do trudności wybieranych tras zjazdowych.
Zakończenie
Mogłoby się wydawać, że prawo to wyłącznie przepisy dotyczące
spraw karnych i cywilnych. Jednak także w sporcie można z łatwością
odszukać regulacje go dotyczące. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do sportu, gdyż większość interesuje się tylko dyscyplinami
przedstawianymi w telewizji. Jednak wędrówki, wspinaczka, narciarstwo, czy snowboarding przeciętnych ludzi także jest sportem, który
swoje podstawy i zasady znajduje w przepisach prawa. W dzisiejszych
czasach coraz więcej osób decyduje się na wyprawy w Tatry, dlatego niezwykle istotnym jest posiadanie świadomości o podstawowych zagrożeniach tam występujących. Mimo rozpowszechnienia tego sporu, który dla
niektórych jest formą rozrywki lub hobby, nie może być on bagatelizowany. Warto pamiętać, że wszyscy wielcy polscy himalaiści zaczynali
właśnie w Tatrach i to tam zdobywali podstawowe umiejętności i wiedzę
na temat gór i ich uwarunkowań. Uregulowanie bezpieczeństwa i ratownictwa w ustawie stanowi potwierdzenie, iż tematyka wędrówek i sportu
górskiego bardzo się rozwija i stanowi ważny element dla społeczeństwa.
Także rozpowszechnianie informacji przez specjalistyczne organizacje
ratownicze powoduje wzrost świadomości zagrożeń występujących w
środowisku tatrzańskim. Jednak działanie zgodnie z przepisami ustawy,
zasadami Parku Narodowego i dostosowanie własnych możliwości do
sytuacji, czyli działanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem z pewnością
spowoduje pomyślny skutek i rozwój zamiłowania do gór.
Streszczenie:
Wędrówki, wspinaczka, narciarstwo i snowboarding to sporty górskie, które w dzisiejszych czasach znacznie zyskują na wartości. Mimo ich
niemedialnego charakteru są coraz bardziej rozwijane. Dlatego również
do, wydawałoby się, tak prozaicznych sportów ustawa o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
przedstawia szereg uregulowań. Niewątpliwie to bezpieczeństwo odgrywa najważniejszą rolę podczas uprawniania wyżej wymienionych
sportów. Oprócz zapewnień ze strony ustawodawcy co do zapewniania
bezpiecznych warunków szlaków istotne jest również własne poczucie
odpowiedzialności i mierzenie sił na zamiary. Jednak działanie zgodnie z
przepisami ustawy, zasadami Parku Narodowego oraz z własnym roz-
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sądkiem z pewnością zaskutkuje jeszcze większym rozpowszechnieniem
tych sportów.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo, wyprawa, narciarstwo Tatry,
Summary:
Security and rescue - the legala spect of expeditions to the Tatra Mountains
Wandering, climbing, skiing and snowboarding are mountains
sports that are gaining in value today. Despite their non-medial character,
they are In crea singly developed. That is why the law of safety and rescue in the mountains and on organized ski areas also appears to be soprosaic in sports, presents a number of regulations. Undoubtedly, this
security plays the most important role when it comes to the abovementioned sports. In addition to the assurances of the legislator as to ensuring safe route conditions, it is also important to have a sense of responsibility and to measure forces on intentions. However, working in
harmony with the provisions of the Act, the rules of the National Park
and with your own reason will certainly result in anevengreater prevalence of these sports.
Keyword: security, resque, expedition, skiing, Tatra Mountains
Bibliografia:
1. Sabała-Zielińska B., TOPR. Żeby inni mogli przeżyć, Wyd.
Prószyński i S-ka, 2018
2. http://www.ktg.hg.pl/abc/szlaki.html, dostęp: 26.04.2019r.
3. http://www.topr.pl/organizacja-topr/archiwum/139-aplikacjaratunek, dostęp: 26.04.2019r.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych,
warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz
rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i
wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej, Dz.U.02.193.1624
5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i
ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz.
U. 2011 nr 208 poz. 1241
6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach; sygn. akt. I ACa
125/14; Legalis nr 992971

245

Izabela Kowalska

Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca
karną bezprawność czynu
Wstęp
Podstawowym pojęciem wynikającym z przepisów polskiego
kodeksu karnego jest definicja przestępstwa. Pojęcie to wywodzi się od
określenia z prawa rzymskiego crimen. Za przestępstwo należy uznać
czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia
lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu
większym niż znikomy. Z powyższego zapisu można wywnioskować
pewne zasady. Po pierwsze, nie ma przestępstwa bez czynu człowieka,
ponieważ czyn ten stanowi podstawę odpowiedzialności karnej1.
Dodatkowo, owy czyn musi być zabroniony przez ustawę karną, co
oznacza że zachowanie człowieka musi wpisywać się w ustawowe
znamiona danego przestępstwa2. Bezprawność czynu oznacza
postępowanie sprzeczne z obowiązującymi zasadami porządku
prawnego, a więc dotyczyć to będzie czynów zabronionych przez kodeks
karnych bądź przez liczne ustawy szczególne. Ponadto wskazać należy,
że przestępstwem jest czyn tylko i wyłącznie zawiniony. Oznacza to
więc, że w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej należy
udowodnić winę sprawcy przestępstwa. Wina więc będzie zachodzić w
przypadku, gdy z popełnienia danego czynu może zostać postawiony
zarzut3. Z kolei, społeczna szkodliwość czynu odnosi się do społecznie
niepożądanych zachowań, które są uważane za negatywne i godzące w
dobro społeczne4. Oznacza to więc, że aby dany czyn stanowił
przestępstwo musi być społecznie szkodliwy w stopniu mniejszym niż
znikomy, a sąd przy ocenie powyższego stopnia bierze pod uwagę
następujące czynniki: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar
wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczność popełnienia
czynu, wagę naruszonych obowiązków, postać zamiaru, motywację

1 T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa,
Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 81-82
2 L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 52
3 Tamże, s. 55
4 T. Dukiet-Nagórska., jw. s. 87
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sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia5.
Można więc dojść do wniosku, że powyższe zagadnienia stanowią
elementy składające się na strukturę przestępstwa. Elementy te są
obligatoryjne, a więc aby sprawca przestępstwa mógł być pociągnięty do
odpowiedzialności karnej muszą zaistnieć wszystkie składniki łącznie.
1. Wyłączenie przestępczości czynu
Zgodnie z paremią łacińską „nullum crimen sine lege ” nie ma przestępstwa bez ustawy, a więc nie można karać za czyn, który nie był zabroniony w momencie jego popełnienia. Dodatkowo, aby sprawca przestępstwa mógł być pociągnięty do odpowiedzialności muszą być spełnione wszystkie elementy definicji przestępstwa. Oceniając stan odpowiedzialności karnej należy rozpatrzeć wiele czynników, m. in. należy odnieść się do indywidualnych cech sprawcy, a także jego zdolności do oceny sytuacji, co pozwoli na postawienie zarzutu z powodu naruszenia
prawa6. Jednakże polski ustawodawca wskazuje na pewne sytuacje, w
których sprawca będzie wyłączony spod odpowiedzialności karnej mimo
iż dany czyn będzie wypełniał ustawowe znamiona przestępstwa. Wskazanie okoliczności wyłączających bezprawność czynu oznacza, iż przy
zaistnieniu pewnych okoliczności, mimo popełnienia czynu zakazanego,
sprawca przestępstwa nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. Wynika to z tego, że co do zasady na podstawie przepisów szczególnych
pewne zachowania będą zgodne z prawem. Okoliczności powodujące, że
dany czyn nie może być traktowany jako bezprawny można określić jako
kontratypy. W celu powołania się na powyższe okoliczności muszą być
spełnione trzy warunki, które ułożone są w pewien porządek.
Po pierwsze, należy ustalić, że w stanie faktycznym zachodzi rzeczywista kolizja pomiędzy co najmniej dwoma dobrami chronionymi
prawem. Po drugie, sprawca danego czynu musi mieć świadomość konieczności poświęcenia jednego z kolidujących ze sobą dóbr prawnie
chronionych. Co ważne, świadomość ta musi być ukierunkowana na cel
w postaci uratowania jednego dobra. Ostatnim warunkiem świadczącym
o możliwości powołania się na okoliczność kontratypu jest udowodnienie, że poświęcenie dobra chronionego w warunkach konieczności tego
poświęcenia jest społecznie oczekiwanym – z uwagi na uratowanie cen-

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ,
art. 115, §2
6 T. Dukiet-Nagórska., jw. s. 185
5
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niejszego dobra od dobra poświęconego7. W nauce prawa karnego zostały przyjęte następujące okoliczności wyłączające bezprawność czynu:
• Obrona konieczna – Kontratyp ten został uregulowany w art. 25
kodeksu karnego. Na podstawie tego przepisu, „nie popełnia
przestępstwa ten, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”. Warto
dodać, że obrona konieczna opiera się na zamachu, który polega na
działaniu lub zaniechaniu powodujące zagrożenie naruszenia
określonego dobra8. Zamach ten jest bezpośredni i bezprawny.
• Stan wyższej konieczności – Okoliczność ta została wskazana w
art. 26 kodeksu karnego. Zgodnie z nim „nie popełnia przestępstwa, kto
działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego
jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa
nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość
niższą od dobra ratowanego”. Oceniając działanie w stanie wyższej
konieczności należy rozstrzygnąć kwestię dotyczącą proporcji pomiędzy
dobrem ratowanym i poświęconym9. Należy dodać, że działanie sprawcy
musi przybrać postać działania umyślnego i znamiennego określonego
celem, co oznacza, że powołując się na opisywany kontratyp osoba
musiała być świadoma o istnieniu niebezpieczeństwa i działała w celu
jego uchybienia10.
• Eksperyment – Określony został w art. 27 kodeksu karnego. Na
jego podstawie „nie popełnia przestępstwa, kto działał w celu
przeprowadzenia
eksperymentu
poznawczego,
medycznego,
technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne
znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej
osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są
zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy”. Ważną kwestią w zakresie
ryzyka nowatorstwa jest zgoda uczestnika, gdyż brak zgody przesądza o
niedopuszczalności eksperymentu.
• Zgoda pokrzywdzonego – Kontratyp ten określa przypadek, w
którym zostało naruszone lub zagrożone naruszeniem dobra prawnego,
jednakże odbyło się to za zgodą drugiej strony (pokrzywdzonego). W
sytuacji, gdy strona ta wyraża zgodę na określone zachowanie drugiej
7 Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015,
s. 238.
8 L. Gardocki, jw., s. 118
9 Tamże, s. 126
10 Tamże, s. 127
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osoby, nawet gdy czyn ten ma znamiona przestępcze, nie można mówić
iż jest to czyn zabroniony. Jednakże, zgoda jest prawnie skuteczna, jeżeli
zostaną spełnione następujące warunki: dotyczy dobra, którym osoba
udzielająca zgody może swobodnie dysponować; zgoda jest dobrowolna;
zgoda istnieje w chwili czynu11.
• Czynności lecznicze – Okoliczność w postaci czynności
leczniczych uzależniona jest od ryzyka wystąpienia skutków
niepożądanych. Spowodowanie takich skutków może jednak nie mieć
charakteru przestępczego, w przypadku gdy określone działanie podjęte
było w celu leczniczym, a leczący działał zgodnie z zasadami sztuki
medycznej12.
• Zwyczaj – Przestępczość czynu może zostać wyłączona w
przypadku, gdy określone zachowanie jest zgodne z zwyczajami
przyjętymi w określonej grupie społecznej, np. wręczanie prezentów
osobom pełniącym funkcje publiczne13.
• Ryzyko sportowe – Okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za
wypadki podczas rozgrywek sportowych. Kontratyp ten nie został
wskazany wprost w przepisach ustawy, natomiast jest stanowiskiem
wypracowanym w doktrynie i orzecznictwie.
Należy dodać, że podstawą kontratypów pozaustawowych będzie
więc zwyczaj, który eliminuje negatywną ocenę społeczeństwa
określonego zachowania14.
2. Sport, sportowiec, wypadek sportowy
Rozważania dotyczące ryzyka sportowego należy zacząć od
zdefiniowania pojęcia sportu. Słownik języka polskiego stanowi, iż są to
ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie
we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników15. Z kolei
polski ustawodawca skonkretyzował powyższe pojęcie w ustawie o
sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., na podstawie której sportem są
„wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
Tamże, s. 132-133
Tamże, s. 137
13 Tamże, s. 138
14 M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Wyd. C. H. Beck, Warszawa
2015, s. 255
15 https://sjp.pwn.pl/sjp/sport;2523172.html dostęp 05.05.2019
11
12
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osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”16.
Dodatkowo, do sportu zalicza się także współzawodnictwo oparte na
aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku
sportowego. Z powyższego objaśnienia można wyprowadzić definicję
sportowca, ponieważ będzie to osoba uprawiająca pewną dziedzinę
sportową zarówno w celach zarobkowych, jak i rekreacyjnie.
Powyższe definicje wskazują na to, że sport oddziałuje na życie
każdego człowieka. Wynika to z tego, że nie trzeba uprawiać sportu
zawodowo, aby móc być sportowcem. Natomiast aktywność fizyczna jest
niezwykle potrzebna, gdyż ma to swój wymiar w kontekście zdrowia
każdego z nas, a także wspomaga rozwój stosunków w społeczeństwie, a
przede wszystkim ukierunkowane jest na osiąganie wyników
sportowych. Zwróć uwagę należy na to, że sport jest dziedziną, która
niesie za sobą pewne ryzyko wypadku. Może to wynikać m.in. niektóre
dyscypliny nastawione są na bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, czy
mają
ekstremalny
charakter.
Dlatego
też
konieczne
jest
scharakteryzowanie wypadku na gruncie dziedziny sportu. Jako
wypadek sportowy można określić zdarzenie wywołujące uszkodzenia
ciała lub śmierć zawodników albo kibiców17. Co ważne, zdarzenie to
musi być w związku z nieprzestrzeganiem zasad gry. Jest to
spowodowane tym, że ustalone reguły stanowią niejako gwarancję
bezpieczeństwa zawodników i kibiców, a więc zmniejszają one ryzyko
niebezpieczeństwa.
3. Regulacje prawne w Polsce
W polskim ustawodawstwie brak jest specjalnych przepisów, które
regulowałyby zagadnienie odpowiedzialności karnej za wypadki
sportowe. Ustawodawca nie określa więc czynów, które mogłyby być
rozpatrywane w kategorii przestępstw sportowych. Mogłyby one polegać
na sprowadzeniu niebezpieczeństwa na przeciwnika w postaci
zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego też w tej kwestii zastosowanie
mają przepisy części szczególnej kodeksu karnego. Są to przepisy
regulujące przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu lub innego uszczerbku na zdrowiu niż ciężki, naruszenie
nietykalności cielesnej, nieumyślne spowodowanie śmierci18.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857), art.2
L. Gardocki, jw., s. 136
18 P. Cegliński, Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy
wypadku sportowego, Quality in sport 4 (1) 2015, s. 47
16
17
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4. Ryzyko sportowe
Niewątpliwie sport stanowi formę aktywności, która posiada swoje
zalety w kontekście zdrowia, ale także stanowi rozrywkę nie tylko dla
samych uczestników, ale też dla osób kibicujących w rozgrywkach. Z
tego też powodu sport zyskuje swą popularność, przez co rośnie liczba
osób uprawiających różne dyscypliny sportowe, a także liczba osób
wspierająca i obserwująca różne wydarzenia sportowe. Istnieje wiele
dyscyplin sportowych, wśród których można wskazać takie, których
uprawianie powoduje naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika.
Nie stanowi to przestępstwa, ponieważ czynności takie odbywają się za
zgodą osób uprawiających dany sport. Kwestią sporną pozostają sytuacje,
w których dochodzi do wypadków podczas rozgrywek konkretnej
dyscypliny sportowej. W sytuacji wypadków sportowych może dojść do
uchylenia się odpowiedzialności karnej z powodu zaistnienia
okoliczności wyłączających bezprawność czynu, jeżeli negatywne
konsekwencje działania sportowca odnoszą się do ryzyka sportowego. Z
tego też powodu muszą zaistnieć przesłanki:
• Uprawianie danej dyscypliny sportu jest dozwolone – Oznacza to
więc, że dany sport nie może być zabroniony przez przepisy, a
dodatkowo muszą istnieć zasady i reguły danej dyscypliny, co umożliwi
zmniejszenie nadmiernego ryzyka.
• Działanie zostało podjęte w celu sportowym – Określone
czynności związane muszą być z celem danego sportu, a więc zdobycie
zwycięstwa, natomiast nie mogą służyć świadomemu spowodowania
wypadku i narażenia na utratę życia lub zdrowia przez przeciwnika.
• Zgoda zawodników na wzięcie udziału we współzawodnictwie
sportowym – Zawodnicy sportowi muszą wyrazić zgodę na udział w
rozgrywkach, ponieważ oznacza to, że nie zostali oni zmuszeni do
podejmowania określonych czynności sportowych, a zgoda jest wyrazem
ich świadomej woli.
• Nie zostały naruszone reguły danej dyscypliny sportowej –
Warunek ten stanowi najważniejszy element konstrukcji kontratypu w
postaci ryzyka sportowego. Oznacza ono, iż aby móc powołać się na
powyższą okoliczność wypadek sportowy musiał mieć miejsce mimo
zachowania obowiązujących reguł sportowych ustanowionych w danej
dyscyplinie. Wynika to z tego, że dla każdego rodzaju sportu zostały
ustanowione konkretne zasady, których celem jest eliminacja tych
wypadków. Można więc zauważyć, że są to reguły bezpieczeństwa, które
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chronią zawodników przed nieuczciwymi działaniami swoich
przeciwników19.
Wskazać należy, że w doktrynie prawa zastosowanie powyższego
kontratypu zachodzi w przypadku kolizji dwóch dóbr, które posiadają
wartość społeczną, a kolizja ta może być rozstrzygnięta jedynie poprzez
poświęcenie jednego z dwóch dóbr. Wybór dobra ratowanego powinien
być dokonany w oparciu o kryterium społecznej oceny, a więc musi mieć
wartość wyższą od dobra poświęconego. W zakresie dziedziny sportu
kolizja dóbr może wynikać po pierwsze z zagrożenia naruszeniem dobra
w postaci zdrowia lub życia, a z drugiej zaś strony występują pewne
wartości, które wywodzą się ze sportu, np. zasada sprawiedliwej gry,
szlachetne współzawodnictwo20. Kolizja tych dwóch aspektów może w
niektórych przypadkach powodować negatywne konsekwencje w postaci
wypadków sportowych. Analizując podstawę legalności ryzyka
sportowego można uznać m.in. założenie, iż w ogólnym rozliczeniu
uczestnictwo poszkodowanego w danych rozgrywkach sportowych jest
dla niego korzystne i nie może równocześnie przesądzać o jego
szkodliwości.
Kolejna podstawa legalności wynika z tzw. obiektywnej teorii celu.
Na jej podstawie usprawiedliwić należy czyny zabronione, jeżeli zostały
dokonane dla zrealizowania określonego celu21. Warto zaznaczyć, ze
chodzi o cel sportowy, a więc zdobycie określonego zwycięstwa i
pokonanie przeciwnika, ale zgodnie z regułami danej dyscypliny.
Można dojść do wniosku, że mimo iż kontratyp ryzyka sportowego
nie wynika wprost z przepisów prawa, to również zostały określone
sztywne warunki, które muszą być spełnione, aby zawodnik mógł
uchylić się odpowiedzialności karnej za wypadek sportowy. Na
potwierdzenie powyższego stwierdzenia przywołać należy wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1938r. (sygn. akt IIK 2010/3), zgodnie z
którym „mając na względzie, że rozgrywki sportowe są zjawiskiem
niemal codziennym, cieszącym się wśród społeczeństwa wielką
wziętością, a popieranym przez czynniki ustawodawcze i rządzące, i
zważywszy, że sposób ich prowadzenia jest unormowany szczegółowo
obmyślonymi regułami uwzględniającymi zarówno sportowy cel
rozgrywek, jak i bezpieczeństwo osób biorących w nich udział – przyjąć
należy, że uczestnik stosujący się do obowiązujących reguł gry, nie
L. Gardocki, jw., s. 136 -137
R. Kubiak, Legalność pierwotnego ryzyka, Prok. i Pr. 2006, s. 23-24
21 Tamże, s. 18
19
20
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przekraczających wyraźnych, lub wynikających z zasad gry zakazów i
kierujący się w swym dążeniu tylko celami sportowymi, działa prawnie;
natomiast każde odstępstwo od tych warunków odbiera działaniu gracza
cechę prawności i stwarza podstawę do ewentualnego zastosowania
represji karnej, zależnej od rodzaju winy i od zamierzonych lub
wynikłych szkodliwych następstw czynu”22.
Kolejnym ważnym orzeczeniem dotyczącym kwestii ryzyka
sportowego, jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1968 r. ( sygn.
akt. II CR 216/68 ) Zgodnie z nim „uprawianie pewnych gałęzi sportu
związane jest z ryzykiem, istnieją ścisłe reguły gry czy zasady, których
przestrzeganie ma na celu zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa
uszkodzenia ciała lub utraty życia. Im bardziej niebezpieczny jest dany
rodzaj sportu, tym bardziej skrupulatnie należy przestrzegać ustalonych
reguł. Ten kto te reguły narusza, popełnia czyn niedozwolony, rodzący
obowiązek naprawienia szkody. Klub sportowy wystawiając zawodnika
do walki powierza mu wykonanie określonej czynności bierze na siebie
podwójną odpowiedzialność, z jednej strony za jego kondycję fizyczną i
przygotowanie techniczne, chroniące od wypadku jego samego, a z
drugiej strony za to, że będzie on walczył czysto, zgodnie z regulaminem
sportowym, nie narażając na szkodę swojego przeciwnika”23.
Przedstawione orzeczenia stanowią o tym, że uchylenie się od
odpowiedzialności karnej może mieć jedynie miejsce w przypadku, gdy
zawodnik w pełni przestrzega zasad danej dyscypliny sportowej,
ponieważ to one wprowadzają mniejsze ryzyko niebezpieczeństwa. W
przypadku, gdy mimo zachowania reguł ostrożności dochodzi do
wypadku, nie może zostać pociągnięta osoba do odpowiedzialności,
ponieważ przestrzegała ona przepisów i warunków, do których była
zobligowana. Dopiero złamanie tych reguł będzie przesądzać o
odpowiedzialności. Drugie orzeczenie Sądu Najwyższego nadaje
szczególną rolę klubowi sportowemu, ponieważ jego zadaniem jest
przygotowanie zawodnika, nie tylko pod względem technicznym i
sprawnościowym, ale także w takim zakresie, aby szanował swojego
przeciwnika nie narażając go na niebezpieczeństwo w wyniku
nieprzestrzegania ustalonych zasad. W tym kontekście klubowi
22 I. Stachura, Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu
normatywnego wybranych kontratypów pozaustawowych, Czasopismo prawa
karnego i nauk penalnych, Rok XI: 2007, z.2, s. 141-142
23
https://www.law.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Lex-sportiva-nr8.pdf str. 9 dostęp 27.05.2019
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sportowemu może przypisać rolę wychowawczą, gdyż musi zakorzenić
w swoich podopiecznych zasady uczciwej rywalizacji, zasady fair play,
poszanowanie zasad uprawianej dyscypliny, gdyż w innym przypadku
będą zobligowanie do obowiązku naprawienia szkody24. W
postanowieniu z dnia 7 stycznia 2008r. (sygn. Akt. V KK 158/2007) Sąd
Najwyższy stwierdził, iż „odwołując się do rozważań dotyczących istoty
kontratypu, można stwierdzić, że efekt w postaci nieprzestępczości czynu
ma miejsce wtedy, gdy do czynu o znamionach określonych ustawowo
dodamy okoliczności kontratypowe. W sytuacji braku jakiegokolwiek
znamienia czynu zabronionego nie dochodzi do charakteryzacji
przestępstwa w granicach określonych ustawą i sprawca czynu nie
ponosi odpowiedzialności karnej, bez konieczności odwołania się do
okoliczności kontratypowych”25.
Wyjaśnić należy, że powyższe stanowisko Sądu Najwyższego
odnosi się przede wszystkim do kwestii związanej z tym, iż
przestrzeganie zasad danego sportu czasami może być połączone z
nieprzestrzeganiem zakazów regulujących czynności życia codziennego.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku wyścigów pojazdów
mechanicznych. Słuszne się wydaje być rozwiązanie, że podczas wyżej
wskazanej dyscypliny sportu przestrzeganie zasad ruchu drogowego
będzie mijać się z celem rajdów. Natomiast nie zwalnia to kierowcy z
obowiązku zachowania należytej ostrożności, która wymagana jest
podczas wyścigów.
Podsumowanie
Podsumowując, sport jest niewątpliwie elementem życia każdego
człowieka. Możemy uczestniczyć w nim aktywnie, poprzez uprawianie
danej dyscypliny sportowej lub biernie, kibicując i wspierając
sportowców. Jednakże, sport, tak jak każda działalność człowieka, niesie
za sobą niebezpieczeństwo poniesienia negatywnych konsekwencji.
Powołanie się na kontratyp ryzyka sportowego wymaga spełnienia
określonych warunków. Wynika to z faktu dopuszczalności samego
ryzyka, która w każdej dyscyplinie sportowej będzie rozstrzygana
indywidualnie. Jednakże, podstawowym elementem powołania się na
powyższą okoliczność jest przestrzeganie ustalonych zasad w danym
sporcie. Te właśnie te zasady dają gwarancję bezpieczeństwa danego
sportu poprzez eliminację niebezpieczeństw wynikających z uprawiania
24
25
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danej aktywności fizycznej. Kontratyp ryzyka sportowego będzie więc
odnosił się do zdarzeń, które wystąpiły mimo przestrzegania ustalonych
zasad, a więc nie stanowiły działania w postaci umyślnego
spowodowania uszczerbku zdrowia lub życia przeciwnika, zaś były
zgodne z celem danej dyscypliny. Oznacza to więc, że nie każde
zachowanie sportowców może być zwolnione z poniesienia
odpowiedzialności karnej. W przypadku, gdy zawodnik przekracza
reguły współzawodnictwa ustalone dla danej dziedziny, wówczas jego
zachowanie nie podlega ochronie prawnej. W mojej ocenie jest to
prawidłowe rozwiązanie, ponieważ taka konstrukcja zakazuje czynności
mających na celu osiągnięcie zwycięstwa poprzez sprowadzenie
zagrożenia w postaci niebezpieczeństwa na przeciwnika. Sport jest
dziedziną, która w społeczeństwie ogrywa ważną rolę. Dzięki temu
powszechnie stosowana jest zasada sprawiedliwej gry - fair play, zgodnie
z którą zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę,
zaś ważniejszą wartością jest przestrzeganie przepisów gry i
poszanowanie przeciwnika. Celem tej reguły jest więc zakorzenienie i
zbudowanie takiej postawy sportowców, która będzie przeciwdziałać
wypadkom sportowym.
Streszczenie:
Podstawowym pojęciem wynikającym z przepisów polskiego
kodeksu karnego jest definicja przestępstwa, zgodnie z którą jest to czyn
człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub
występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu
większym niż znikomy. Pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności
karnej może zaistnieć jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki z
powyższej definicji. Jednakże, polski ustawodawca oraz ustalone
zwyczaje wskazują pewne okoliczności, które wyłączają przestępczość
czynu. Wśród nich znajduje się ryzyko sportowe, które wyłącza
odpowiedzialność za wypadki podczas rozgrywek sportowych. W celu
powołania się na powyższą okoliczność muszą zostać spełnione
określone przesłanki.
Słowa klucz: przestępstwo, sport, okoliczność wyłączająca
bezprawność czynu, wypadek sportowy
Summary:
Sports risk as a circumstance that excludes criminal unlawfulness of an act
The basic concept resulting from the provisions of the Polish
Criminal Code is the definition of a crime, according to which it is a
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human act prohibited by the law under threat of punishment as a crime
or misdemeanor, unlawful, committed and socially harmful to a greater
extent than negligible. Pulling the perpetrator to criminal liability may
exist if all conditions from the above definition are met. However, the
Polish legislator and established customs indicate certain circumstances
that exclude the criminality of the act. Among them there is a sport risk
that excludes liability for accidents during sports games. In order to
invoke this circumstance, certain conditions must be met.
Key words: crime, sport, circumstance excluding unlawfulness of a
deed, sports accident
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Dorota Kozioł

Działalność sportowa osób fizycznych w świetle
obowiązujących przepisów prawa
Wstęp
W słowniku języka polskiego sport zdefiniowano jako formę aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych
w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Ustawodawca definiuje natomiast sport jako wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcia wyników sportowych na wszelkich poziomach. Nadto za sport uważa się także współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem
jest osiągnięcie wyniku sportowego1.
1. PKD
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – to umownie przyjęty, hierarchicznie systematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
PKD wykorzystywana jest do:
- klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego
urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
- przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
- zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej
analizy rozwoju gospodarczego,
- opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
- sporządzania porównań międzynarodowych,
- zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.
Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007)
została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudArt. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr. 127 poz. 857
z późn. zm.).
1
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nia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.).
Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej
(w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym
w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konieczność zmian
klasyfikacji wynikała:
- z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie
międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
- z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w
szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna sklasyfikowana
jest w dziale 93 PKD 2007. Dział ten zawiera następujące grupy2:
- 93.1 Działalność związana ze sportem (grupa ta obejmuje m. in.
działalność niezależnych sportowców, trenerów indywidualnych, etc.)
- 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
2. Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)
Nie stanowi działalność gospodarczej działalność wykonywana
przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz 2018 r. poz. 650) i
która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej3.
Zatem wobec powyższego, aby skorzystać z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, wystarczy spełnić dwa warunki:
- działać jako osoba fizyczna i osiągać przychody w każdym miesiącu
nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2019 r. wynosi
ono 2250 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1125 zł). Zatem nie można prowadzić działalności nieewidencjonowanej będąc jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki wpisanej do KRS.
- nie prowadzić wcześniej swojej działalności przez okres 60 miesięcy (w okresie przejściowym: dotychczas prowadzona firma została wykreślona z CEIDG na 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy tj.
30 kwietnia 2018r. Czyli chodzi o taką działalność która została wykreślona z rejestru przed dniem 30 kwiecień 2017 r.)
2 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c4c6bc8f31256 [dostęp 30.05.2019]
3 Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
2018 poz. 646 z późn. zm.)
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Działalność nierejestrowana opodatkowana jest tylko na zasadach
ogólnych tj. w wysokości 18% dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną
od podatku 556,02 zł. A gdy dochód osiągnie kwotę powyżej 85 528 zł, to
podatek w będzie wynosić 32% dochodu. Należny podatek jest rozliczany w zeznaniu rocznym PIT-36.
Nie można prowadzić działalności nieewidencjonowanej gdy stanowi ona działalność reglamentowaną, czyli taką, która wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
3. Działalność rejestrowana
Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył
w danym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia to zgodnie z art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. prawo przedsiębiorców to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Wówczas osoba wykonująca działalność
gospodarczą zobligowana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)4 w terminie 7 dni
o dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości 50% minimalnego
wynagrodzenia5.
Aby zarejestrować firmę należy wypełnić wniosek o wpis do CEIDG. Można dokonać tego w wersji papierowej i złożyć go w urzędzie
gminy w wydziale działalności gospodarczej. W przypadku wysłania
wniosku do gminy za pośrednictwem poczty podpis przedsiębiorcy winien być poświadczony notarialnie. Wniosek można złożyć również wersji elektronicznej podpisując go profilem zaufanym6 lub certyfikatem
4 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego
do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ewidencja działała od 1 lipca 2011 do 29 kwietnia 2018 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168). Od 30
kwietnia 2018 r. podstawą jej funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647). Ustawa wchodzi w skład tzw.
Konstytucji dla Biznesu. Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o
przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.
5 Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018
poz. 646)
6 Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków
składanych do podmiotów publicznych. Stanowiący zestaw informacji identyfi-
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kwalifikowanym7. Wniosek pojawi się w bazie przedsiębiorców w ciągu 1
dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli UE), lub w ciągu
30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza UE).
Przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę. Firma odnosi się do całości wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
W trakcie wypełniania wniosku przedsiębiorca zobligowany jest
złożyć oświadczenie dotyczącego zakazu całkowitego wykonywania
działalności gospodarczej oraz tytułu prawnego do nieruchomości, podlegającej wpisowi do CEIDG, następującej treści: „Oświadczam, że wobec
osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej
wpisem, oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do
nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie może złożyć ww. oświadczenia tj.
ma orzeczony całkowity zakaz wykonywania działalności gospodarczej
albo nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, której adres podlega
wpisowi (tj. stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adrekujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na
ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu
określonego w art. 2 oraz art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr
64 poz. 565, z późniejszymi zmianami) Osoby zainteresowane mają możliwość
załatwiania spraw urzędowych przez Internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.
7 Certyfikat kwalifikowany (= certyfikowany podpis kwalifikowany) – elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Elementami niezbędnymi
do podpisania dokumentu są: certyfikat zawierający informacje o właścicielu
Certyfikatu; klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu; klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej urządzenie do odczytu kart; aplikacja podpisująca. Kwalifikowany
certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
(eIDAS). Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby.
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su do doręczeń) to oznacza, że wniosek jest niepoprawny i wpis do CEIDG jest niepoprawny.
Podczas rejestracji przedsiębiorca podaje również nazwę swojej
firmy. Istotnym jest, by w nazwie znalazło się imię i nazwisko8. Fakultatywnie w nazwie firmy może pojawić się pseudonim, określenia wskazujące na przedmiot działalności, etc. Istotne by nazwa firmy przedsiębiorcy
dostatecznie odróżniała się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w
błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
W formularzu zgłoszeniowym należy również wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania i zgłoszenie
do ubezpieczenia.
4. Działalność gospodarcza zakładana przez obcokrajowców
Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie RP na takich
samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem, że spełniają warunki określone w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej9. Ustawa ta kompleksowo reguluje
zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP poprzez zgromadzenie tych zasad w jednej ustawie10. Wcześniej bowiem problematyka objęta
ustawą regulowana była w dwóch aktach prawnych tj. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie o świadczeniu usług na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. „ustawa usługowa”).
W związku z powyższym cudzoziemiec może podjąć działalność
gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności) na terenie RP jeśli
posiada jeden z poniższych tytułów pobytowych:
1. STATUS UCHODŹCY – nadawany jest cudzoziemcowi, jeżeli na
skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju
pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań
Art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 23.04. 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
Art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. 2018 poz. 649).
10 Opinia do ustawy-Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących
działalności gospodarczej, Kancelaria Senatu (Biuro Legislacyjne) Warszawa 12
luty 2018 r. s. 5
8
9
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politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może
lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Prześladowanie to
charakteryzuje się poważnym naruszeniem praw człowieka. [art. 13
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1836)]
2. OCHRONA
UZUPEŁNIAJĄCA
–
udzielana
jest
obcokrajowcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu
uchodźcy, gdy jego powrót do kraju pochodzenia może narazić go na
rzeczywiste doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary śmierci
lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie
albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub
zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec
ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego
konfliktu zbrojnego [art. 15. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1836)]
3. OCHRONA CZASOWA – udzielana jest cudzoziemcom
masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili
swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu
obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub
rażących naruszeń praw człowieka, można udzielić ochrony czasowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, czy ich
przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy
udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność
międzynarodową. [art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
2016 poz. 1836)] .
4. POBYT TOLEROWANY – udzielany jest cudzoziemcowi jeżeli
zobowiązanie go do powrotu może nastąpić jedynie do państwa, w
którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego lub mógłby zostać poddany torturom albo
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub mógłby
on być zmuszony do pracy, lub mógłby być pozbawiony prawa do
rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej.
Zgoda na pobyt tolerowany jest również udzielana, jeżeli zobowiązanie
go do powrotu może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie
go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na
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rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy
wydania cudzoziemca11.
5. POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH – jest
przyznawany jeżeli zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może
nastąpić do państwa, w którym: zagrożone byłoby jego prawo do życia,
wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mógłby on zostać poddany
torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu,
lub mógłby być zmuszony do pracy, lub mógłby być pozbawiony prawa
do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy
prawnej, naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego,
naruszałoby prawa dziecka w stopniu istotnie zagrażającym jego
rozwojowi psychofizycznemu12.
6. OSIEDLENIE CZŁONKA RODZINY REPATRIANTA Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem
osiedlenia się na stałe (art. 1 ust. 2 ustawy o repatriacji). Natomiast za
najbliższą rodzinę repatrianta uznaje się małżonka repatrianta i
małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co
najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej
Polskiej razem z repatriantem (art. 1a pkt 2). [Za repatrianta może być
uznana osoba, która łącznie spełnia warunki wymienione w art. 16 1
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. 2044 poz. 1392)].
7. OSIEDLENIE SIĘ - Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się jest
wynikiem stwierdzenia związków z Polską i ma daleko idące skutki dla
sytuacji prawnej cudzoziemca, gdyż pod wieloma względami zrównuje
go z obywatelem polski.
8. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY
– pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14
lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach. Wszystkie zezwolenia na zamieszkania na czas
oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt
czasowy
9. POBYT CZASOWY – udzielony na podstawie:
- art. 142 kontynuowanie prowadzonej już działalności
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG

11
12

Art. 351 ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650)
Ibidem art. 348
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- art. 144 ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
albo studiach trzeciego stopnia
- art. 158 ust. 1 pkt 1 małżeństwo z obywatelem polskim
- art. 159 ust. 1, art. 159 ust. 3 i 4 połączenie z rodziną. Wówczas do
wniosku należy załączyć skan decyzji pobytowej wnioskodawcy, decyzji
pobytowej małżonka wnioskodawcy oraz aktualnego aktu zawarcia
małżeństwa.
- art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 posiadanego zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo
członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności
gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub
innych okoliczności13.
- jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego i
jednocześnie posiada zezwolenie na jakikolwiek pobyt czasowy –
wówczas należy do wniosku załączyć skan decyzji pobytowej oraz
aktualnego aktu zawarcia małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty
wydania).
10. POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO - udziela się
cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co
najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia
łącznie następujące warunki: posiada źródło stabilnego i regularnego
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; posiada
ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów
leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej14.
11. POBYT
CZŁONKA
RODZINY
OBYWATELA
UNII
EUROPEJSKIEJ - Jeżeli pobyt na terytorium Polski cudzoziemca wraz z
członkiem jego rodziny trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek
jego rodziny ma obowiązek uzyskać w Polsce kartę pobytu członka
rodziny obywatela UE. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rodziny
ma ważną wizę wydaną na okres dłuższy niż 3 miesiące – ma on również
obowiązek wnioskować o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela
UE, jeżeli planowany pobyt w Polsce jest dłuższy niż 3 miesiące. W
13
14
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach…, op. cit.
Ibidem

przypadku, gdy cudzoziemiec-członek rodziny obywatela UE jest jego
małżonkiem, urząd wojewódzki, przed wydaniem karty pobytu członka
rodziny obywatela UE weryfikuje prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie
zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu
małżonkowie mogą być wzywani na rozmowę z urzędnikiem w celu
weryfikacji, czy ślub nie jest fikcyjny [Karta pobytu członków rodziny
obywatela UE].
12. POBYT STAŁY15.
Podsumowanie
Konstytucję Biznesu tworzą: Prawo przedsiębiorców, ustawa o
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę. Zmiany jakie miały miejsce 30 kwietnia 2018 r. sprawiły, że podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców staje się ustawa – Prawo przedsiębiorców. W regulacji tej zawarto zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, a także
prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej. Nadto wskazano w niej reguły co do zasady obowiązujące od
dawna, a wynikające z przepisów Konstytucji. Wśród nich są m.in.: zasada wolności gospodarczej, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest
dozwolone”, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada
usuwania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasada pogłębiania
zaufania przedsiębiorców do organów władzy publicznej, zasada proporcjonalności oraz zasada udzielania informacji. Ponadto uelastyczniono
instytucję zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie
bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie
na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.
Ustawa ma na celu nie tylko uporządkowanie otoczenia prawnego
biznesu, ale również tworzy pewne nowe instytucje prawne (np. utrwaloną praktykę interpretacyjną). Działania te mają służyć rozwojowi działalności gospodarczej poprzez stworzenie korzystnych, przejrzystych i
stabilnych warunków do prowadzenia firmy16.

15
16

Ibidem Art. 195
Opinia do ustawy- …, s. 1
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Powyżej opisane rozwiązania prawne ułatwiające podejmowanie
oraz prowadzenie działalności gospodarczej mogą sprzyjać zakładaniu
firm przez osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności: trenera,
związanych z poprawą kondycji fizycznej, związanej z propagowaniem
sportu, etc.
Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób została uregulowana kwestia zakładania a następnie prowadzenia działalności
gospodarczej związanej ze sportem. W tekście przedstawiono aktualną
regulacje prawną działania firm zakładanych zarówno przez obywateli
polskich jak również cudzoziemców. W artykule zwrócono również
uwagę na nowe rozwiązania i instytucje w ustawie Prawo przedsiębiorców. Przedstawiono również procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, CEJDG, sport, przedsiębiorca, osoba fizyczna, działalność jednoosobowa.
Summary:
The purpose of this article is to present how the issue of setting up
and then running a business related to sport has been regulated. The text
presents the current legal regulations for the operation of companies established by both Polish citizens and foreigners. The article also draws
attention to new solutions and institutions in the Law on entrepreneurs.
The procedure of establishing a sole proprietorship is also presented.
Key words: economic activity, CEIDG, sport, entrepreneur, natural
person, single-person activity
Bibliografia:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f47ee-9b3c-4c6bc8f31256 [dostęp 30.05.2019]
Opinia do ustawy-Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności gospodarczej, Kancelaria Senatu (Biuro Legislacyjne)
Warszawa 12 luty 2018 r.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
2018 poz. 646 z poen. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U.
2018 (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 poz. 649).
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Alicja Sadowa

Regulacje prawne zwalczające doping w sporcie
Wstęp
Ze sportem wiąże się wiele problemów w tym m.in. problemy
prawne. Przedmiotem artykułu jest problem dopingu w sporcie w ujęciu
prawa polskiego, Unii Europejskiej oraz międzynarodowego. Zjawisko
dopingu związane jest z profesjonalizacją i komercjalizacją współczesnego sportu oraz z rozwojem nauki i techniki. Mimo to można zaobserwować coraz dalej idące działania środowisk krajowych, międzynarodowych zmierzających do zwalczania, a co najmniej ograniczenia, tego niebezpieczeństwa, które nie tylko negatywnie wpływa na obraz sportu, ale
przede wszystkim mającego negatywny wpływ na zdrowie sportowców.
Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania krajowego, unijnego i międzynarodowego systemu antydopingowego.
1. Pojęcie dopingu
Za doping w sporcie na gruncie prawa polskiego uznaje się:
- obecność substancji zabronionych, jej metabolitów lub markerów
w próbce fizjologicznej zawodnika;
- użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionych lub metody zabronionej;
- niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej, niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia lub unikanie w inny
sposób pobrania próbki fizjologicznej;
- nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej;
- manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;
- posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
- wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycia metody zabronionej;
- podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie podczas
zawodów substancji zabronionej lub metody zabronionej albo podanie
lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie poza zawodami substan-
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cji zabronionej w okresie poza zawodami lub metody zabronionej w
okresie poza zawodami;
- pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego
współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym za doping w
sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem warunków
kary dyskwalifikacji przez inną osobę;
- współprace w ramach obowiązków zawodowych lub innych
obowiązków związanych ze sportem z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która:
1) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za
doping w sporcie, odbywa karę dyskwalifikacji, lub
2) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej
za doping w sporcie, została skazana lub dowiedziono jej udziału w
zachowaniu uznawanym za doping w sporcie w postępowaniu karnym,
dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej, lub
3) działa jako przedstawiciel lub pośrednik osób, o których mowa
w lit. a lub b.
Współprace wskazana powyżej uważana jest za doping w sporcie,
jeżeli:
- zawodnik lub inna osoba podejmując tę współpracę została
uprzednio powiadomiona na piśmie przez właściwą organizację antydopingowa lub Światową Agencję Antydopingową o statusie osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, a także o
konsekwencjach współpracy z tą osobą;
- zawodnik lub inna osoba podejmująca współprace może jej uniknąć;
- właściwa organizacja antydopingowa dołożyła wszelkich starań w
poinformowaniu osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o przysługującym jej, w terminie 15 dni od dnia poinformowania, prawie do złożenia wyjaśnień o braku okoliczności, o których mowa powyżej1.
Podstawą kwalifikacji danej substancji lub metody na listę substancji i metod zabroniony zostały zawarte w art. 4.3 Światowego Kodeksu
Antydopingowego. Przy kwalifikacji brane są pod uwagę trzy kryteria, z
czego dana substancja lub metoda musi spełnić, co najmniej dwie z nich:
1. substancja lub metoda, sama lub w połączeniu z innymi
substancjami lub metodami, może poprawić lub poprawia wyniki
Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w
sporcie (Dz. U. 2017 poz. 1051 ze. zm.), dalej: ustawa o zwalczaniu dopingu w
sporcie.
1
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sportowe, przy czym konieczne jest opisanie substancji lub metody, jako
zabronionych jedynie w połączeniu z innymi oraz wykazanie obecności
obu tych substancji lub zastosowania obu tych metod;
2. użycie substancji lub metody stanowi faktyczne lub potencjalne
zagrożenie zdrowia;
3. użycie substancji lub metody stanowi naruszenie ducha sportu2.
Na liście substancji i metod zabronionych dokonuję się kwalifikacji
na te środki, które zabronione są przez cały czas, oraz na te środki, których stosowanie jest zabronione tylko podczas zawodów. Światowa
Agencja Antydopingowa może także podjąć decyzję o wprowadzenie
zakazu stosowania danego środka wyłącznie w ramach określonego
sportu. Tzw. grupa SO substancji zabronionych stanowi specjalną grupę,
w której znajdują się substancje określane jako niezatwierdzone. Są to
środki, które nie zostały umieszczone na liście substancji i metod zabronionych, ale nie zostały one także dopuszczone do obrotu w celu stosowania na ludziach. Do tej grupy mogą zostać zakwalifikowane m.in. produkty znajdujące się nadal w fazie badań przedklinicznych lub takie, które zostały zatwierdzone do użytku tylko w obszarze weterynarii.
Zgodnie z Światowym Kodeksem Antydopingowym lista substancji i metod zabronionych jest publikowana tak często, jak jest to potrzebne, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Światowa Agencja Antydopingowa układa listę. Wstępną jej wersję, a także poprawki, które zostały do
niej wprowadzone przekazywane są sygnatariuszom Światowego Kodeksu Antydopingowego i rządom w celu uzyskania opinii. W takim
trybie ustalona jest ostateczny kształt listy3. Aktualna lista substancji i
metod zabronionych została ustanowiona w Paryżu 1 stycznia 2017 r. i
obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
2. Polskie system antydopingowy
W Polsce walką z dopingiem w sporcie zajmują się następujące instytucję:
1. Polska Komisja Antydopingowa,
2. Polskie Laboratorium Antydopingowe,
3. Panel Dyscyplinarny
2 Art. 3 i art. 4 Światowa Agencja Antydopingowa, Światowy Kodeks Antydopingowy z 2015 roku, wersja polska.
3 K. Skup, Walka z dopingiem w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej,
http://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=7
9571, (dnia 2019-5-27).
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Ad. 1. Polska Komisja Antydopingowa (POLADA) powstała 1 lipca
2017 r. w miejsce Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Do zadań
Agencji należy w szczególności:
−określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej;
−ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w
sporcie;
−planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w
okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nim;
−prowadzenie czynności wyjaśniających zmierzających do
ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie
zawodnika;
−szkolenie
i
podnoszenie
kwalifikacji
kontrolerów
antydopingowych Agencji;
−przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej
lub metody zabronionej przez zawodnika;
−opracowywanie,
wdrażanie
i
wspieranie
programów
edukacyjnych, informujących i szkoleniowych w zakresie zwalczania
dopingu w sporcie;
−powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących
współpracę z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa
sportowego o statusie tej osoby oraz konsekwencjach współpracy z tą osobą;
−opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów
aktów prawnych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;
−współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie
zwalczania dopingu w sporcie;
−współpraca z organami administracji publicznej, instytutami
badawczymi oraz innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań
wspierających zwalczanie dopingu w sporcie4.
Nadto Agencja posiada kompetencję do przeprowadzenia badań
antydopingowych. Przeprowadza kontrolę antydopingową w okresie
podczas zawodów lub w okresie poza nimi, wykonuje zadania realizowane w interesie publicznym, którego celem jest zapewnienie uczciwości
współzawodnictwa sportowego, ujawnienie przestępstw oraz ochrona
zdrowia zawodników5.
Ad. 2. Polskie Laboratorium Antydopingowe zajmuje się prowadzeniem działań niezbędnych do utrzymania akredytacji: Światowej
Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgod4
5
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Art. 5 ust. 1 ustawo o zwalczaniu dopingu w sporcie.
Art. 29 ust. 1 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

ność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych. Ponadto
prowadzi analizy antydopingowe próbek fizjologicznych zawodników i
zwierząt, realizuje projekty badawcze w zakresie zwalczania dopingu w
sporcie, współpracuje w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
na obszarze krajowym oraz międzynarodowym, oraz wykonuje inne zadania przyznane na podstawie standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej6.
Ad. 3. Panel Dyscyplinarny został utworzony ze względu na coraz
bardziej skomplikowanie antydopingowych postępowań dyscyplinarnych, niejednolite orzecznictwo. Panel jest właściwy do rozstrzygania o
odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Przed utworzeniem Panelu Dyscyplinarnego polskie związki sportowe rozstrzygały
sprawy antydopingowe. Postulatem de lege ferenda przemawiająca za nowelizacją było stworzenie Panelu niezależnego od polskich związków
sportowych oraz Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie (obecnie Polskiej Agencji Antydopingowej). Panel Dyscyplinarny orzeka w pierwszej
oraz drugiej instancji7. Sprawy rozpoznawane są na rozprawie lub na
posiedzeniach. Co do zasady rozprawy przed Panelem są jawne. Jawność
rozprawy może zostać wyłączona, jeżeli jawność mogłaby: wywołać zakłócenia spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawniać okoliczności, które ze względu interesu państwa powinny być zachowane w
tajemnicy, naruszać ważny interes prywatny. W sytuacji, gdy osoba, której sprawa dotyczy zrezygnuje z przysługującego jej uprawnienia do
przeprowadzenia rozprawy panel rozpoznaje spawy na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli Panel uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy może orzec o podaniu treści decyzji do publicznej wiadomości8.
3. Regulację Unii Europejskiej
Rada Europejska jako pierwsza instytucja Unii Europejskiej podjęła
problematykę walki z dopingiem. W 1998 r. zaapelowała o zaangażowanie we współprace z międzynarodowymi organizacjami sportowymi oraz
Komisją Europejską przez państwa członkowskie w celu podjęcia środków mających za zadanie rozpoczęcie intensywnego zwalczania tego
szkodliwego zjawiska. Rezultatem podjętych działań było opracowanie
Art. 47b ust. 1 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
M. Rynkowski, Polskie Przepisy Antydopingowe, [w:] Antydoping w Polsce,
https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2018/05/Antydoping-wPolsce-2014.pdf (dnia 2019-5-27).
8 Art. 40 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
6
7
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wspólnotowego planu w sprawie zwalczania dopingu w sporcie – komunikatu przesłanego do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego,
Komitetu Ekonomiczno-Społczenczego oraz Komitetu Regionów9.
We wspólnotowym planie wskazywano, że walko z dopingiem to
nie tylko kierowanie uwagi na aspekt etyczny problemu, ale również
problem związany ze zdrowiem publicznym. Zapowiedziano chęć podjęcia współpracy przy tworzeniu Światowej Agencji Antydopingowej, a
także późniejszego zaangażowania w jej działalność. W konkluzjach dokumentu zapowiedziano aktywność Unii Europejskiej w walkę z dopingiem w następujących aspektach:
1) intensyfikacji badan nad środkami dopingującymi, metodami ich
wykrywania oraz wpływem dopingu na zdrowie,
2) pracy nad aspektem edukacyjnym oraz programami dla
młodzieży mającymi na celu informowanie oraz szkolenie w dziedzinie
antydopingu,
3) szerzenie informacji dotyczącej środków dopingujących,
4) wspieranie akcji mających znaczenie dla zdrowia publicznego.
Rada Unii Europejskiej, a w szczególności ministrowie sportu
państw członkowskich pełnią podstawową role w obszarze sportu w ramach Unii Europejskiej. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego Unia
Europejska uzyskała kompetencje w zakresie sportu. Przed Traktatem
uważano, że sport jest dziedziną ściśle powiązaną z polityką wewnętrzną
państwa. Mając to na uwadze najbardziej aktywną działalnością w tej
dziedzinie w ramach zgromadzenia ministrów państw członkowskich
było wypracowanie w ramach Rady Unii Europejskiej porozumienia
skłaniającego do większego przestrzegania wspólnotowego planu, jako
wypracowanego w ramach negocjacji pomiędzy rządami wszystkich
członków organizacji10.
Unia Europejska uzyskała kompetencję w zakresie sportu po raz
pierwszy w 2009 r., po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Unia Europejska uzyskała kompetencje uzupełniające w zakresie sportu11. Oznacza to, że Unia Europejska może tylko wspierać, koordynować lub uzuR. Piechota, Reguły antydopingowe w prawie międzynarodowym, „Studia Iuridica
Toruniensia” 2010, nr 6,
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2010.007/1630
(dnia 2019-5-28).
10 K. Skup, Walka z dopingiem…
11 Art. 6 Traktatu z dnia 25 marca 1957 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –
tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony (Dz. U. 2004 nr 90 poz. 864/2), dalej: TFUE..
9
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pełnić działania podejmowane przez państwa członkowskie. Dlatego
akty prawne wydawane w zakresie sportu przez Unię Europejską nie
mogą wymuszać ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich.
Podejmowane przez Unię Europejską regulację w tej dziedzinie przyjmują formę opinii, zaleceń oraz uchwał. Na podstawie art. 165 ust. 1 TFUE
Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte
na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i
edukacyjną. W dalszej części wskazany artykuł stanowi, że działania podejmowane przez Unię Europejską w dziedzinie sportu powinny zmierzać w kierunku rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz
współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również
przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej12.
Unia Europejska początkowo stała na stanowisku, że skoro pełni
ona rolę wspierającą w zakresie sportu, to tak samo jest w kwestii dopingu. W ostatnich latach spostrzeżono w działalności unijnych instytucji
chęć wykreowania Unii Europejskiej na jednym z podmiotów przewodzących światowej walce z dopingiem. Znacznie częściej pojawia się koncepcja ujednolicenia prawodawstwa związanego z dopingiem w państwach członkowskich, co jest niezbędne dla podniesienia autorytetu Unii
w omawianym obszarze. Do osiągnięcie sukcesu w walce z dopingiem,
niezbędne jest ukształtowanie jednolitego podejścia do zagadnienia i
wprowadzenia wspólnych rozwiązań. Unia Europejska niejednokrotnie
udowodniła swoje zaangażowanie w różne obszary funkcjonowania społeczeństwa przyczyniając się do polepszania ich działania poprzez koordynację współpracy państw członkowskich. Niestety nadal zaangażowanie Unii w tematykę dopingu w sporcie jest niewystarczające13.
4. Międzynarodowy system antydopingowy
Do dorobku ustawodawstwa międzynarodowego regulujących
kwestie zwalczania dopingu w sporcie ogranicza się do kilku akt, a najważniejsze z nich to: Konwencja Antydopingowa Rady Europy, Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie.

12
13

Art. 165 TFUE.
K. Skup, Walka z dopingiem…..
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Konwencja Antydopingowa Rady Europy
Konwencja Antydopingowa Rady Europy została sporządzona 16
listopada 1989 roku w Strasburgu. Konwencja nakłada pewnego rodzaju
zobowiązanie na organy rządowe jej sygnatariuszy, ujednolicają międzynarodową korporację w zwalczaniu dopingu w sporcie. Celem Konwencji
jest redukowanie i eliminacja dopingu w sporcie poprzez scalenie działania prawne i uporządkowanie na tym gruncie współpracy międzynarodową. Ma to zastosowanie również do ustanawiania przepisów i kontrolowania realizacji programów antydopingowych oraz zawieranie porozumień międzynarodowych o współpracę w zakresie kontroli zawodników i zespołów przebywających na terenie danego kraju oraz organizowania i subsydiowania laboratoriów dopingowych.
Państwa – strony Konwencji zobowiązani są do podjęcia wspólnych
działań na rzecz ograniczenia dopingu wśród sportowców, co ma doprowadzić do wyeliminowania tego zjawiska w przyszłości. Realizowanie określonego celu odbywa się na działania na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej
oraz na płaszczyźnie międzynarodowej. W wyniku tego państwa – strony
Konwencji zobowiązani są do kontroli przedsięwzięć i akcji własnych organów rządowych oraz instytucji, a także do wzajemnej współpracy w przedmiocie działalności antydopingowej oraz do popierania podobnej współpracy pomiędzy właściwymi organizacjami sportowymi14.
Konwencja definiuje doping w sporcie jako podawanie sportowcom
lub używanie przez nich farmakologicznych klas środków dopingujących
oraz stosowanie metod dopingowych. Przez farmakologiczne klasy środków dopingowych lub metod dopingowych należy rozmieć klasy środków dopingujących i metod dopingujący zabronionych przez kompetentne międzynarodowe organizacje sportowe i umieszczone na liści,
która stanowi załącznik do Konwencji15.
Konwencja nakłada również na państwa – strony Konwencji obowiązek zorganizowania lub pomocy przy zorganizowaniu na ich terytorium laboratoriów kontroli dopingowej, odpowiadających kryteriom
przyjętym przez właściwe międzynarodowe organizacje sportowe i zatwierdzonych przez Grupę Monitorującą, a także do udzielania pomocy
zlokalizowanym na ich obszarze organizacjom sportowym w uzyskaniu
dostępu do laboratoriów na terytorium innego państwa – strony KonR. Piechota, Reguły antydopingowe…., str. 165-166.
Art. 2 Konwencji Antydopingowej Rady Europy sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.(Dz. U. 2001 nr 15 poz. 149), dalej: Konwencja Antydopingowa.
14
15
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wencji. Nadto na podstawie art. 6 Konwencji państwa – strony Konwencji
zobowiązane są również do opracowania i realizacji w razie potrzeby we
współpracy z zainteresowanymi organizacjami sportowymi i środkami
masowego przekazu, programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych podkreślających niebezpieczeństwo, jakie doping niesie dla zdrowia
oraz szkodę, jaką wyrządza sportowym wartościom etycznym16.
Światowy Kodeks Antydopingowy
Światowy Kodeks Antydopingowy został przyjęty 5 marca 2003 r.
podczas obrad Światowej Konferencji Antydopingowej w Kopenhadze.
Pomimo że Kodeks jest bardzo istotny dla skuteczności walki z dopingiem, jego obwiązywanie jako wiążącego dokumentu sprawiało duże
trudności. Również w chwili obecnej status prawny Kodeksu przez niektóre podmioty zajmujące się walką z dopingiem uznawany jest za nie w
pełni satysfakcjonujący.
W nauce często Kodeks określany jest jako autonomiczny, ponadnarodowy porządek prawny – prywatny system tworzenia prawa, który
jest niezależny od krajowego porządku prawnego. Światowa Agencja
Antydopingowa (WADA), która opracowała Kodeks, jest niezależną fundacją utworzoną na podstawie prawa szwajcarskiego. Omawiany Kodeks
stanowi element tzw. lex sportiva, scalającą procedury antydopingowe w
międzynarodowym sporcie. Obowiązywanie Kodeksu wynika z umowy,
którą zawarły: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, międzynarodowe
federacje sportowe i narodowe agencje antydopingowe oraz inne podmioty prawne. Na przykład narodowe federacje sportowe, które chcą być
członkami międzynarodowych federacji sportowych są zobowiązane do
stosowania reguł narzuconych przez Światowy Kodeks antydopingowy.
Również państwa, które podpisują Międzynarodową konwencję o zwalczaniu dopingu w sporcie, zobowiązują się jednocześnie do ułatwienia
wdrażania i egzekwowania zapisów Kodeksu. Stąd państwo będące stroną Międzynarodowej Konwencji nie może wprowadzić do swojego porządku prawnego regulacji prawnych sprzecznych z Kodeksem. W przeciwnym razie państwo – strona łamałoby swoje zobowiązanie międzynarodowe. Jednak w przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku państwo – strona nie ponosi żadnej konsekwencji prawnej17.

16
17

Art. 5 i art. 6 Konwencji Antydopingowej.
K. Skup, Walka z dopingiem…, str. 293-294.
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Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie
Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie,
nazywana również jako Światowa Konwencja Antydopingowa jest projektem realizowanym przez UNESCO oraz Radę Europy. Międzynarodowa Konwencja została przyjęta 19 października 2005 r. na Konferencji
Generalnej UNESCO.
Konwencja miała rozwiązywać wszelkie problemy związane z
funkcjonowaniem dotychczas obowiązującej regulacji antydopingowej.
Międzynarodowa Konwencja miała wprowadzić regulację bezpośrednio
ujednolicone i zunifikowane standardy Światowego Kodeksu Antydopingowego. Miał być on pozbawiony wady, a więc posiadać walor prawa
powszechnie obowiązującego. Pomimo tego Kodeks miał stanowić załącznik do Konwencji i być jej integralna częścią, a nawet inkorporowany
do treści Konwencji i przez to mógł być bezpośrednio stosowany w poszczególnych państwach18. Jednak nie zostało to zrealizowane.
Międzynarodowa Konwencja zobowiązuje państwa-strony do podejmowania określonych działań na terenie kraju oraz w zakresie współpracy międzynarodowej. Na terenie krajowym państwa odpowiedzialne
są np. za ograniczenie dostępu i stosowanie w sporcie substancji i metod
zabronionych, a także za usprawnienia kontroli antydopingowej, są również zobowiązane do podjęcia odpowiednich korków w stosunku do personelu pomocniczego sportowców, w sytuacji naruszenia przez nich
przepisów antydopingowych.
Na terenie współpracy międzynarodowej państwa-strony są obowiązane do wspieranie misji walki z dopingiem, realizowanej przez Światową
Agencję Antydopingową, oraz konstytuuje bardzo dużą ilość zobowiązań w
zakresie współpracy przy kontrolach antydopingowych. Nadto wprowadza
ona tzw. fundusz dobrowolny, który jest przeznaczony na wyeliminowanie
dopingu. Również nakłada szereg obowiązków w zakresie edukacji i szkolenia, które mają służyć realizacji funkcji prewencyjnej19.
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów antydopingowych
Osoba która użyła środków zabronionych lub metod zabronionych
ponosi odpowiedzialność za działania dopingowe. Również ponosi odpowiedzialność osoba, która usiłowała użyć środki zabronione lub metody zabronione, ale nie osiągnęła zamierzonego celu. Odpowiedzialność
A. Wach, Światowa Konwencja Antydopingowa., „Sport Wyczynowy” 2007, nr
1-3/205-507, str. 138-139.
19 R. Piechota, Reguły antydopingowe…
18
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podnosi także podżegacz, czyli osoba, która chciała, aby osoba uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym lub przygotowująca się do niego użyła środków zabronionych lub metod zabronionych. Nadto odpowiedzialność ponosi również osoba, która w zamiarze, aby uczestnik
współzawodnictwa sportowego bądź osoba przygotowująca się do takiego współzawodnictwa użyła środki zabronione lub metody zabronione
swoim zachowaniem ułatwiał im20.
Zasady nałożenia kary na zawodników indywidualnych, którzy naruszyli przepisy antydopingowe reguluje art. 10 Światowego Kodeksu
Antydopingowego. Można unieważnić wyniki indywidualnych zawodników osiągniętych podczas wydarzeń sportowych, jeżeli stwierdzono że
zawodnik dopuścił się naruszenia przepisów antydopingowych. Efektem
unieważnienia wyników jest odebranie wszelkich nagród, pucharów i
punktów. Następną karą jest kara wykluczenia, przeważnie wymierzana
na cztery lata. Wykluczenie jest stosowane wobec sportowców, którym
udowodniono celowe naruszenie przepisów albo istnienie poważnego
ryzyka, że dojdzie do złamania przepisów. W innych przypadkach można skróci karę z lat czterech do lat dwóch.
Odmiennie została uregulowana kwestia karalności dla recydywistów
popełniających w ciągu 10 lat drugie lub kolejne naruszenie przepisów. Wobec każdej osoby, która trzeci raz naruszyła przepisy stosuję się karę dożywotniego wykluczenia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy zostały
spełnione warunki umożliwiające odstąpienie lub skrócenie kary lub było to
wykroczenie związane z dostępnością zawodnika do kontroli.
Przepisy antydopingowe regulują również odpowiedzialność zbiorową w trakcie trwania wydarzeń sportowych. Organ, który kieruje danym wydarzeniem ma obowiązek przeprowadzenia badania ukierunkowanego na określona drużynę, jeżeli w trakcie imprezy sportowej wobec
więcej niż jeden członek zespołu zostanie stwierdzone naruszenie przepisów antydopingowych. Nadto organ zarządzający wydarzeniem ma
prawo nałożyć na dany zespół odpowiedzialność karną, m.in. utratę
punktów lub wykluczenie z zawodów w sytuacji, gdy wobec więcej niż
dwóch członków drużyny zostanie stwierdzone naruszenie przepisów
antydopingowych. Kary te można stosować niezależnie od nakładanych
20 D. Jagiełło, Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem stosowania dopingu w sporcie,
https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13248problemy-prawne-na-styku-sportu-i-medycyny-teresa-gardocka-darmowyfragment.pdf (dnia 2019-5-30).
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indywidualnie kar na poszczególnych zawodników. Argumentem przemawiającym za taką regulacją jest wspólne ponoszenie odpowiedzialności za ponoszone porażki oraz wspólna radość z odnoszonych sukcesów
w dyscyplinarnych rozgrywkach zespołu. Stąd niniejsze reguły są sprawiedliwe, zachowują odpowiednie stosunek ich surowości do ochrony
interesów innych zainteresowanych stron21.
Podsumowanie
Przedmiotem artykułu była prawna analiza krajowego, unijnego
oraz międzynarodowego rozwiązań mających za zadanie zapewnienie
skutecznej walki z dopingiem w sporcie.
Z powyżej przedstawionej charakterystyki prawnej systemu antydopingowego wynika, że nie sprowadza się do jednego aktu. Pomimo
tego Światowy Kodeks Antydopingowy nadal pozostaje najistotniejszą
regulacją w walce z dopingiem. Na rangę Światowego Kodeksu Antydopingowego w szczególności wpływa fakt, że regulację krajowe, międzynarodowe w znacznym zakresie implementują przepisy do porządku
prawnego. Należy jednak docenić osiągnięcia dokonane w zwalczaniu
zjawiska dopingu w sporcie.
Streszczenie:
W Polsce z dopingiem normuje zarówno regulacja międzynarodowe, jak i akty z poziomu ustawodawstwa krajowego. Do aktów o zasięgu
międzynarodowym należy Konwencja Antydopingowa Rady Europy
sporządzona 16 listopada 1989 roku, Światowy Kodeks Antydopingowy
z dnia 5 marca 2003 roku oraz Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu
dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 roku (tzw. Konwencja
UNESCO). Jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo to kluczowym aktem
będącym podwaliną dla zwalczania dopingu w sporcie jest ustawa o
zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r. Ustawa wprowadza definicję dopingu w sporcie, określającą zachowania, które w danych okolicznościach należy uznać za doping.
Światowy Kodeks Antydopingowy sam w sobie nie jest źródłem
prawa powszechnie obowiązującego bezpośrednio i nie wiąże państw.
Nie zmienia to jednak doniosłości Kodeksu jako aktu będącego kluczowym elementem tzw. Światowego Programu Zwalczania Dopingu, na
który składają się dodatkowo międzynarodowe standardy oraz modele
najlepszych praktyk. W Kodeksie szczegółowo zdefiniowano doping oraz
21
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naruszenie przepisów antydopingowych, wprowadzono katalog kar i
zasady ich wymierzania, uregulowano procedurę postępowań dyscyplinarnych.
Słowa kluczowe: doping, doping w sporcie, prawo antydopingowe, zwalczanie dopingu
Summary:
Legal regulations to combat doping in sport
In Poland, doping standards are regulated both by international
regulations and acts from the level of national legislation. The Council of
Europe Anti-Doping Convention on November 16, 1989, the World AntiDoping Code of March 5, 2003 and the International Convention on
combating doping in sport of October 19, 2005 (the so-called UNESCO
Convention) belong to international acts. As far as Polish legislation is
concerned, the Act on Combating Doping in Sport of April 21, 2017 is a
key act that is the foundation for combating doping in sport. The Act
introduces a definition of doping in sport that defines behaviors that
should be considered doping in given circumstances.
The World Anti-Doping Code itself is not a source of universally
binding law and does not bind states. However, this does not change the
significance of the Code as an act which is a key element of the so-called
The World Anti-Doping Program, which also includes international
standards and models of best practices. The Code defines doping and the
anti-doping rule violation in a detailed manner, introduces a catalog of
penalties and rules for their application, and regulates the procedure of
disciplinary proceedings.
Key words: doping, doping in sport, anti-doping law, combating
doping
Bibliografia:
Akty normatywne:
Traktat z dnia 25 marca 1957 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –
tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z
Lizbony (Dz. U. 2004 nr 90 poz. 864/2),
Konwencja Antydopingowa Rady Europy sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.(Dz. U. 2001 nr 15 poz. 149),
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Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej
Wstęp
Aktywność fizyczna towarzyszy człowiekowi od zawsze, w prehistorii ludzie wykazywali się nią, żeby się przemieszczać, zdobywać pokarm, budować schronienia, krótko mówiąc nie mogli zrobić niczego, co
nie byłoby związane z aktywnością fizyczną. Przetrwanie ludzi pierwotnych zależało od ich sprawności, wytrzymałości, a także ogromnej siły.
Mówiąc o prehistorii nie możemy jeszcze użyć pojęcia “sport”, ponieważ
przyjmuje się, że sport powstał w momencie, kiedy człowiek zaczął używać sprawności fizycznej nie tylko do zdobywania pożywienia, lecz zyskał świadomość, że aktywność fizyczna podnosi ogólną sprawność fizyczną, a także ma pozytywny wpływ na zdrowie. Nie można oczywiście
określić dokładnej daty powstania sportu, lecz przyjmuje się, że istniał on
już w starożytności1. Na przestrzeni wieków można zaobserwować szereg przemian dotyczących znaczenia sportu i tego co jest w nim istotne
dla społeczeństwa. Rzymianie, podobnie jak i Grecy traktowali wysiłek
fizyczny jako zupełnie naturalny element życia człowieka. Widowiska
sportowe traktowano jako ucztę dla duszy, a pielęgnowanie swojego
rozwoju fizycznego uważano za obowiązek wolnego człowieka.
Współcześnie znaczenie sportu zmieniło się i ewoluowało, jest on
teraz bardzo rozbudowaną formą aktywności człowieka i elementem
kultury, a także stanowi szczególnie ważny element dla społeczeństw
oraz poszczególnych jednostek. Obecnie sport nie jest już tylko rozrywką
oprócz formy rekreacyjnej posiada drugie oblicze, którym jest jego zawodowo – wyczynowy wymiar, ten z kolei przybrał postać masowego widowiska, które łączy się z biznesem2.
Rozwój, popularność i duże pieniądze związane ze sportem, nasuwają pytania o to, czym on tak naprawdę jest i co jest jego celem. Są różne
koncepcje i sposoby definiowania sportu, zgodnie z koncepcją ludyczną
sport jest przede wszystkim zabawą, grą (łac. ludo — grać, bawić się),
1 A. Myszkowska, Historia sportu i kultury fizycznej [online:]
http://www.edukacja.edux.pl/p-547-historia-sportu-i-kultury-fizycznej.php
2 F. Adamczuk, Promocja sportu przez jednostki samorządu terytorialnego – zakres i
formy, [w:] Finansowanie sportu ze środków publicznych, red: A. Babczuk, A. Talik,
wyd. C. H. Beck 2014, s.11
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jeżeli mówimy o grze lub zabawie to mamy na myśli czynność dobrowolną, opartą na zasadzie dobrego współzawodnictwa, która nie przynosi zysków w sensie ekonomicznym. Według koncepcji agonistycznej (gr.
agon — walka) sport jest przedstawiony jako walka – elementy rywalizacji z innymi ludźmi w rywalizacji o zwycięstwo, nie ma ona na celu
zniszczenia przeciwnika, ponieważ wszystkie czynności podejmowane są
zgodnie z obowiązującymi regułami i w duchu fair play, zachęcając do
poszanowania przeciwnika. Kolejna interpretacja, mówiąca o tym, czym
jest sport wskazuje, iż jest on aktywnością fizyczną człowieka, poprzez
którą kształtujemy pozytywne cechy naszego charakteru takie jak: samodyscyplina, wytrwałość w dążeniu do celu, uczciwość, szacunek do drugiego człowieka. Powyższe interpretacje tego czym jest sport, wskazują
na wychowawczą rolę sportu w procesie socjalizacji jednostek.
Po przybliżeniu nieco historii i ewolucji sportu, a także omówieniu jego znaczenia według różnych źródeł i definicji należy w tym miejscu przybliżyć, czym jest sport w znaczeniu ustawowym. Zgodnie z definicją legalną
zawartą w Ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263, 1669.) “sportem są 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”.
Ponadto “Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”.
Powyższa ustawa określa również, że na kulturę fizyczną składa się sport
wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową3. Jak można zauważyć sposób zdefiniowania sportu w wyżej wymienionej ustawie połączył pojęcie sportu, sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej, a także rehabilitacji ruchowej. To z kolei ma wpływ na sposób finansowania sportu,
obecnie może on być finansowany na podstawie przepisów zawartych w
Ustawie o sporcie, Ustawie o sporcie kwalifikowanym, a także tych, które
regulują sposób finansowania kultury fizycznej.
1. Wspieranie sportu jako zadanie własne jednostek samorządu
terytorialnego
Za stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego, które w art. 166 Konstytucji RP zobowiązane zostały do wykonywania zadań własnych i zadań zleconych. Przez realizację zadań własnych rozumie się wszystkie te,
3
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Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 art. 2

które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz zapewniają rozwój
danego obszaru. Zadania zlecone mogą być określone w ustawach, regulacje w tym zakresie są zawarte m.in. w:
• Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506.)
• Ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511.)
• Ustawie o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512.)
oraz w ustawach szczegółowych, które przypisane zadania różnicują i określają czy ich charakter ma wymiar obligatoryjny czy fakultatywny. Zgodnie z ujętą w art. 164 Konstytucji RP zasadą domniemania właściwości gminy, przyjmuje się, że jako podstawowa jednostka samorządu
terytorialnego wykonuje wszystkie zadania dla niego przeznaczone, z
wyjątkiem tych, które są przypisane innym jednostkom samorządu terytorialnego. Oznacza to również, że wykonuje ona te zadania, które nie
zostały przypisane innym jednostkom. Zasada legalizmu ujęta w art. 7
Konstytucji RP podkreśla, że działania organów władzy publicznej muszą mieścić się w granicach prawa, a także muszą mieć podstawę prawną,
dotyczy to również dokonywania wydatków na podstawie i w granicach
prawa. Ustawy normując zasady i formy wykonywania zadań publicznych oraz ich finansowania, niekiedy odsyłają do uregulowań pewnych
kwestii z tego zakresu w aktach prawa miejscowego4. Ustawa o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.) tworzy podstawę prawną do możliwości wspierania ze środków jednostek samorządu terytorialnego klubów
sportowych, jednocześnie wskazuje, że organ stanowiący tej jednostki na
drodze uchwały określa warunki i tryb finansowania sportu. Uchwała
jasno musi wskazywać cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta
zamierza osiągnąć. Przepisy ustawy o sporcie nie wyłączają innych przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o samorządzie gminnym, które mówią o zasadach przyznawania dotacji i finansowaniu klubów sportowych. Finansowanie klubów sportowych określają przepisy art. 28 ustawy o sporcie, które przewidują możliwość otrzymania dofinansowania przez klub sportowy działający na obszarze danej
jednostki samorządu terytorialnego, musi on jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze nie może on działać w celu osiągnięcia zysku oraz musi
K. Sawicka, Podstawy prawne finansowania sportu z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, [w:] Finansowanie sportu ze środków publicznych, red: A. Babczuk, A.
Talik, wyd. C. H. Beck 2014, s.32
4
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być osobą prawną (może być zarejestrowany jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie), które
mogą być zawiązane w każdym celu przez prawo dopuszczane. Ta dość
szeroka dyspozycja pozwala dużej grupie podmiotów funkcjonujących
jako kluby sportowe starać się o dofinansowanie swojej działalności. Wyżej wymieniona dotacja może być udzielona wyłącznie z zastosowaniem
przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji
celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku5. Przedmiotowa dotacja
musi być spożytkowana na konkretny cel publiczny przewidziany w
omawianej ustawie, może to być w szczególności:
• realizacja programów szkolenia sportowego,
• zakup sprzętu sportowego,
• pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
• pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego,
• sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej
– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej
przez ten klub6. Jak można zauważyć są trzy warunki, które muszą zostać
spełnione, aby jednostka samorządu terytorialnego mogła udzielić dotacji
klubowi sportowemu działającemu na terenie jej właściwości. Dotacja
zatem musi:
• służyć wyłącznie realizacji celu społecznego uwzględnionego w
art. 27 ust.2 ustawy o sporcie
• być przeznaczona w szczególności na jedno z działań przewidzianych w art. 28 ust.2 wyżej omawianej ustawy
• wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej
przez ten klub.
Jak widać, ustawodawca za pomocą alternatywy w trzecim punkcie
zostawia pewną możliwość wyboru, spełnienie dwóch pierwszych punktów i jednego wariantu punktu ostatniego decyduje o przyznaniu dotacji.
5
6
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Wspieranie sportu może odbywać się poprzez utworzenie tzw. rady sportu, które są powoływane przez właściwe organy wykonawcze.
Rady sportu są ciałami doradczymi i opiniodawczymi organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Organami wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego są:
• na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta
• na poziomie powiatu – zarząd powiatu (składający się ze starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu)
• na poziomie województwa – zarząd województwa (składający
się z marszałka województwa, wicemarszałka lub 2 wicemarszałków i
członków zarządu województwa)7.
W skład rad sportu mogą wchodzić wyłącznie przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
które co do zasady, będą funkcjonowały na danym terenie (właściwości
konkretnej jednostki samorządu terytorialnego). Ustawa pozostawia szerokie pole do interpretacji, kto może być członkiem rady, ponieważ zwrot
“przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie
kultury fizycznej” w połączeniu z pojęciem sportu, który w definicji legalnej zalicza się do kultury fizycznej otwiera cały wachlarz potencjalnych członków, którzy wystarczy, że będą przedstawicielami organizacji
i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Członkowie rady sportu wykonują swoje zadania społecznie, a więc nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia. Ustawa wskazuje przykładowe zadania, którymi powinna zajmować się rada sportu, należy do niej między
innymi opiniowanie:
• strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie
kultury fizycznej
• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej
• programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym
w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej8.
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) zostały ustawowo upoważnione do ustanawiania i finansowania
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za
osiągane wyniki sportowe (ustawa o sporcie art. 31 ust. 1). Świadczenia te
mogą pobierać tylko osoby fizyczne, a zatem nie mogą one przysługiwać
7
8
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osobom prawnym (kluby sportowe, związki sportowe). Warto zaznaczyć,
iż po raz kolejny ustawodawca nie dookreślił znaczenia użytych słów,
tym samym pozostawia szerokie pole do interpretacji przepisów. W
ustawie mowa jest o “osiągniętych wynikach sportowych” nie jest jednak
powiedziane na jakim poziomie te wyniki mają być. Oznacza to, że samorządy mogą przyznawać wyżej wymienione świadczenia za jakiekolwiek
osiągnięte wyniki, ograniczone jedynie przez swój zdrowy rozsądek. O
stypendia i nagrody mogą również ubiegać się trenerzy, jednak w ich
przypadku ustawa określa, że ich podopieczni muszą osiągać “wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym”. W tym przypadku
pojawia się kwestia tego, jaki wynik można uznać za wysoki. Jeden organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uznać, iż są to miejsca na podium, a inny stwierdzi, że jest to “pierwsza dziesiątka” najlepszych zawodników klasyfikacji. Nietrudno zauważyć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju niesprawiedliwością, ponieważ na sukces zawodnika duży wpływ ma nie tyle on sam, co również jego trener. Tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na drodze uchwały, biorąc przy tym pod uwagę
znaczenie danego sportu dla właściwej mu jednostki oraz osiągnięty wynik sportowy9.
2. Wspieranie sportu przez naczelne organy władzy państwowej
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, który zgodnie z
ustawą o sporcie jest upoważniony przez art. 29 do dofinansowywania
każdego aspektu związanego ze sportem, który polegać będzie na jego
uprawianiu, organizowaniu oraz promocji. Termin “promocja” w znaczeniu ustawowym oznacza każde działanie zmierzające do zwiększenia
popularności jakiegoś sportu ogólnie, w szczególności organizowania
imprez sportowych itp. Wcześniej wspomniane dofinansowywanie może
być doraźne np. jedno konkretne wydarzenie sportowe lub może mieć
charakter trwały np. cykliczne inicjatywy związane z promocją sportu. W
tym miejscu należy również nadmienić, iż minister ma jedynie “dołożyć”
część pieniędzy, lecz nie może sfinansować 100% kosztów planowanego
przedsięwzięcia związanego z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w zakresie
obejmującym bieżące utrzymanie obiektów sportowych i zarządzanie
9
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nimi, przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach
świata lub mistrzostwach Europy10. Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim. Wynika z tego, iż ministrowie właściwi
do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego – mogą, lecz
nie muszą, wspierać – w każdy prawem przewidziany sposób, w tym
również finansowy – rozwój sportu w środowiskach właściwych dla zakresu ich działalności. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – w środowisku szkolnym, a minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego – w środowisku akademickim. Podobnie sytuacja wygląda w
przypadku Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Właściwego do
spraw wewnętrznych, którzy mogą wspierać i promować rozwój sportu,
w tym finansowo. Podkreślenia wymaga fakt, iż mogą to robić jedynie w
jednostkach organizacyjnych służb im podległych lub nadzorowanych
przez nich. Należy tutaj zwrócić uwagę na aspekt zastosowanej terminologii „podległość” konkretnej jednostki organizacyjnej danemu ministrowi jest pojęciem zdecydowanie bardziej ścisłym niż jedynie sprawowany
„nadzór” nad działalnością jednostki.
Wspieranie zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o sporcie może przybrać
różne przejawy. Może być to wsparcie finansowe, lecz również organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne itp.11 W ramach wspierania sportu z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw zdrowia, są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich,
paraolimpijskich i igrzysk głuchych. W aktualnym stanie prawnym,
wszelkie koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi
do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich są finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Dodać należy, iż terminy
„sporty olimpijskie” oraz „sporty paraolimpijskie” są terminami otwartymi i praktycznie co cztery lata, przy okazji kolejnych igrzysk olimpijskich oraz igrzysk paraolimpijskich, ich zakres znaczeniowy ulega zmianie (jedne sporty otrzymują, a inne tracą status „sportów olimpijskich”).
Zatem zmianie ulegać będzie także zakres znaczeniowy tych pojęć12.

W. Cajsel, jw. s.238
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. 2010, Nr 127 poz. 857, art.29
12 W. Cajsel, jw. s.238
10
11
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3. Stypendium przyznawane przez ministra
Z treści art. 32 ustawy o sporcie wynika, że minister właściwy do
spraw kultury fizycznej może (nie musi) przyznać stypendium sportowe
członkowi kadry narodowej, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Istnieją jednak warunki, które sportowiec musi spełnić, należy do nich między innymi pisemne zobowiązanie się do realizacji programu przygotowań do
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo
programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,
opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału
w tych zawodach. Ten sam minister decyduje o przyznaniu, wstrzymaniu, bądź odebraniu stypendium sportowego na wniosek polskiego
związku sportowego. Wysokość przyznanego stypendium może wynosić
maksymalnie 5,5- krotność kwoty podstawowej, czyli 2300 zł i jest ono
przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: seniorach, młodzieżowcach i
juniorach. Ustawa zastrzega, że można pobierać tylko jedno stypendium
w danym okresie czasu. Stypendium sportowe może być przyznane
członkowi kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie
sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
• w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął miejsce od pierwszego do ósmego
• w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od
pierwszego do ósmego
• w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od
pierwszego do ósmego
• uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk
głuchych;
•
w mistrzostwach świata, w kategorii młodzieżowców, zajął
miejsce od pierwszego do szóstego
• w mistrzostwach Europy, w kategorii młodzieżowców, zajął
miejsce od pierwszego do szóstego
• w mistrzostwach świata, w kategorii juniorów, zajął miejsce od
pierwszego do trzeciego;
• w mistrzostwach Europy, w kategorii juniorów, zajął miejsce od
pierwszego do trzeciego.
Ponadto zgodnie z ustawą stypendium sportowe może być
przyznane członkowi kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
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• w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od
pierwszego do trzeciego
• w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od
pierwszego do trzeciego13.
Jednak istnieją jeszcze inne zasady określające przyznawanie stypendium, odnoszą się one do rodzaju zawodów sportowych i ilości zawodników biorących w nich udział, są szczegółowo omówione w art. 32
ust. 1h. – 1k ustawy o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.). Członkowie kadry narodowej mogą mieć wstrzymaną wypłatę stypendium,
jeśli zaniedbują realizację programu przygotowań, a nawet mogą być
pozbawieni stypendium w sytuacji, gdy nie realizuje programu przygotowań lub utracił zdolność do uprawiania sportu na dłużej niż 6 miesięcy,
co musi zostać potwierdzone orzeczeniem lekarskim, przez lekarza posiadającego odpowiednią kwalifikację. Sportowiec zostaje pozbawiony
stypendium w przypadku, kiedy odmówi udziału w zawodach. Od zasad tych wyjątek stanowi okres ciąży, w tym przypadku członkini kadry
narodowej otrzymuje pełną kwotę stypendium, natomiast przez 6 miesięcy po urodzeniu dziecka otrzymuje 50% uposażenia14.
4. Pomoc publiczna w finansowaniu sportu
Współczesne państwo dzięki stosowaniu dostępnych instrumentów
prawnych i finansowych, stymuluje lub wymusza pewne zachowania
obywateli i podmiotów gospodarczych. Jego ingerencja w sferę gospodarki, faworyzująca określone grono przedsiębiorstw względem innych
przedsiębiorstw, jest groźna i powinna być ściśle kontrolowana15. Czym
jest pomoc publiczna? Definiuje się ją jako ingerencję instytucji państwowych poprzez przyznanie pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu,
bądź grupie podmiotów wsparcia w jakiejkolwiek formie, dotyczy to
również uprzywilejowania pewnego podmiotu przez instytucje prawne
względem innych podmiotów w szczególności mogą być to: indywidualne zwolnienia podatkowe, gwarancje rządowe, monopol, itp.). W Polsce
jak i w całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz udzielania pomocy publicznej, lecz istnieje szereg wyjątków od zakazu jej stosowania. Jednym z
takich wyjątków jest pomoc finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 art. 32
Ibidem.
15 A. Koza, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw prywatnych, [w:] M. Brol (red.),
Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010, s.158
13
14
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sportu w ramach realizacji zadania własnego, wynikającego z art. 27
ustawy o sporcie. Istnieją inne wyłączenia z zakazu pomocy publicznej,
należą do nich między innymi te, które służą realizacji celów ukierunkowanych na realizację pomocy regionalnej, horyzontalnej i sektorowej.
Pomoc regionalna przede wszystkim służy zniwelowaniu różnic i nierówności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego w różnych obszarach kraju. Pomoc horyzontalna jest skierowana głównie do przedsiębiorców, przesłanką do jej udzielenia jest wsparcie finansowe działań istotnych z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego lub kulturowego w
celu rozwoju lub ratowania przedsiębiorstw oraz stworzenia nowych
miejsc pracy. Jednym z celów pomocy sektorowej jest przywrócenie konkurencyjności w niektórych sektorach gospodarczych kraju, nie może to
jednak zachwiać konkurencyjności na jednolitym rynku unijnym16.
W przypadku sportu zasady udzielania pomocy publicznej zawarte
są w omawianej ustawie o sporcie, przepisy tego aktu wskazują, kto i na
jakich zasadach może ów pomoc otrzymać mowa tu o podmiotach będących osobami prawnymi (czyli kluby sportowe i instytucje zarządzające
infrastrukturą sportową). Środki na te cele finansowane są ze środków
centralnych (ministra sportu, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, ministra finansów) oraz środków organów administracji samorządowej z podziałem na szczeble takie jak: wojewódzki, marszałka, powiatowy, gminny. Działalność sportową klubów sportowych mogą też
wspierać przedsiębiorstwa i inne instytucje niepubliczne.
Streszczenie:
Na przestrzeni wieków można zaobserwować szereg przemian dotyczących znaczenia sportu i tego co jest w nim istotne dla społeczeństwa.
Współcześnie znaczenie sportu zmieniło się i ewoluowało, jest on teraz
bardzo rozbudowaną formą aktywności człowieka i elementem kultury, a
także stanowi szczególnie ważny element dla społeczeństw oraz poszczególnych jednostek. Zgodnie z definicją legalną zawartą w Ustawie o
sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.)
“sportem są 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”. Ponadto
“Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności
A. Koza, Pomoc publiczna w finansowaniu sportu, [w:] Finansowanie sportu ze
środków publicznych, red: A. Babczuk, A. Talik, wyd. C. H. Beck 2014, s.245
16
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intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”. Ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.) tworzy podstawę prawną
do możliwości wspierania ze środków jednostek samorządu terytorialnego klubów sportowych, jednocześnie wskazując, że organ stanowiący tej
jednostki na drodze uchwały określa warunki i tryb finansowania sportu.
Kolejnym z organów upoważnionych do wspierania i promocji sportu
jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, który zgodnie z ustawą o sporcie jest upoważniony przez art. 29 do dofinansowywania każdego aspektu związanego ze sportem, który polegać będzie na jego
uprawianiu, organizowaniu oraz promocji. Termin “promocja” w znaczeniu ustawowym oznacza każde działanie zmierzające do zwiększenia
popularności jakiegoś sportu ogólnie, w szczególności organizowania
imprez sportowych itp., wcześniej wspomniane dofinansowywanie może
być doraźne np. jedno konkretne wydarzenie sportowe lub może mieć
charakter trwały np. cykliczne inicjatywy związane z promocją sportu. Z
treści art. 32 ustawy o sporcie wynika, że minister właściwy do spraw
kultury fizycznej może (nie musi) przyznać stypendium sportowe członkowi kadry narodowej, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Dopuszcza się również udzielanie pomocy publicznej w celu finansowania sportu ze środków publicznych.
Słowa kluczowe: sport, istota sportu, finansowanie sportu, sport
zawodowy
Summary:
Supporting sport by public authorities
Over the centuries, a number of changes can be observed regarding
the importance of sport and what is important for society in it. Nowadays, the importance of sport has changed and evolved, it is now a very
complex form of human activity and an element of culture, and is also a
particularly important element for societies and individuals. According to
the legal definition included in the Sport Act of June 25, 2010 (Journal of
Laws of 2018, item 1263, 1669.) "sport is any form of physical activity that,
through ad hoc or organized participation, influences the development or
improvement of physical and mental condition, development of social
relations or achieving sports results at all levels". In addition, "competition is also considered a competition based on intellectual activity, the
aim of which is to achieve a sports result." The Sport Act (Journal of Laws
of 2018, item 1263, 1669) creates a legal basis for the possibility of supporting sports clubs from local government funds, at the same time indi-
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cating that the body constituting the unit determines the conditions and
mode of financing sport. Another of the bodies authorized to support and
promote sport is the minister competent for physical culture, who in accordance with the Sport Act is authorized by art. 29 to finance any aspect
related to sport, which will involve cultivating, organizing and promoting it. The term "promotion" in the statutory meaning means any action
aimed at increasing the popularity of a sport in general, in particular organizing sports events, etc., the previously mentioned funding may be
temporary eg one specific sporting event or it may be permanent eg. Cyclical initiatives related to promotion sport. From the content of art. 32 of
the Sporting Act, it follows that the minister competent for physical culture may (does not have to) grant a sports scholarship to a member of the
national team for international sports results achieved in the international
competition for a period up to 24 months. It is also allowed to provide
public assistance to finance sports from public funds.
Keywords: sport, the essence of sport, sports financing, professional
sport
Bibliografia:
Babczuk A., Talik A., Finansowanie sportu ze środków publicznych,
red:, wyd. C. H. Beck 2014,
Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010,
Cajsel W., Ustawa o sporcie, Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2011
Judycki S., Filozofia sportu, [online:]
http://knpz.student.kul.lublin.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sport
u.pdf
Myszkowska A., Historia sportu i kultury fizycznej [online:]
http://www.edukacja.edux.pl/p-547-historia-sportu-i-kulturyfizycznej.php
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857

292

Artur Lis

„Alena Dvctrix” – Helena księżna regentka
Aktywność kobiet w sferze polityki to z jednej strony spektakularne
przykłady samodzielnego sprawowania przez nie władzy, z drugiej strony jednak składają się na nią liczne w źródłach przykłady wpływania
przez kobiety na bieg wydarzeń politycznych poprzez rolę, jaka pełniły u
boku swoich mężów. Istotnym elementem, a jednocześnie wprost wskazywanym przez kronikarzy jako wiążący się z cechami ich osobowości,
jest udział kobiet jako mediatorek1.
Helena, księżniczka znojemska, wywodziła się z czeskiej dynastii
Przemyślidów2. Jej ojcem był Konrad II, dzielnicowy książę znojemski,
matką była Maria, córka wielkiego żupana serbskiego Urosza. Bratem
Heleny był Konrad III Otto, książę Brna i Ołomuńca, w latach 1189-1191
książę zwierzchni Czech. Rodzina czeska skoligacona była również z węgierskimi Arpadami3. Helena i Kazimierz byli głęboko włączeni w krąg
kultury zachodniej, księżna poprzez swoje więzy rodzinne, a Kazimierz
poprzez sześcioletni pobyt na dworze cesarza Niemiec4. Kazimierz, żeniąc się z Heleną i nawiązując sojusz z władcą znojemskim, dążył do niezależności od swoich starszych braci. Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego Helena wraz z wojewodą Mikołajem i biskupem Pełką sprawowała
regencję nad synem Leszkiem Białym do czasu osiągnięcia przez niego
pełnoletności5. Bitwa nad Mozgawą nie rozstrzygnęła, kto będzie zasiadał

1 Por. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, red. J. Dowiat, Warszawa
1985; J. Ptaśnik, Kultura wieków średnich, Warszawa 1925.
2 T. Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza II Sprawiedliwego.
Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII-XIII w., „Przegląd Historyczny” 69(1978), z. 1, s. 115-120.
3 A. Paner, Przemyślidzi. Od Borzywoja i do Przemysła II Otokara. Ludzie i wydarzenia w latach 874-1278, Gdańsk 2008, s. 199-203.
4 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław 1991, s. 266-267; tenże, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001; M. Smoliński,
„Piąte koło u wozu”, czyli ile razy Kazimierz Sprawiedliwy był niemieckim zakładnikiem, [w:] Caesar et duce poloniae. Szkice z dziejów stosunków polsko- niemieckich w
drugiej połowie XII wieku (1146-1191), Gdańsk 2006, s. 23-52.
5 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 2(1949), s. 227-353.
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na tronie krakowskim, Mieszko Stary czy Leszek Biały6. Helena jako regentka miała za zadanie zarówno opiekę nad Leszkiem, jak i sprawowanie władzy państwowej w jego zastępstwie7.
Helena - żona Kazimierza Sprawiedliwego została przedstawiona
w kronice biskupa Wincentego, jako szlachetna matrona o nadzwyczajnych zaletach umysłu, zdolna do sterowania państwem: „I oto matka
chłopców ponad płeć niewieścią bardzo roztropna, tak w radach przemyślnych, jak i w rzeczy przewidywaniu, podejmuje opiekę nad sierotami, dopóki nie dorośnie starszy, który był bardzo bliski dojrzałości. Z
rozkazania tej niewiasty rozdzielone zostają odznaki godności według
zasług każdego: jednych się usuwa, drugich wyznacza się na ich miejsce,
tak że bez jej woli nie przyznaje się ani godności trybunatu, ani nawet
niższych urzędów. Wszyscy okazywali jej tak wielki szacunek, że dostojnicy zapomniawszy o swojej godności woleli słuchać niewiasty i przemilczeć czy znosić jej wprawdzie nie haniebne, ale niewieście nieobycie, niż
opuszczać pacholęta. Albowiem nawet ktoś bardzo roztropny nie może
niekiedy uniknąć nierozważnego błędu, dlatego nieroztropność łatwiej
znajduje przebaczenie w oczach ludzi roztropnych niż w oczach ludzi
niedoświadczonych”8.
Jest to obraz władczyni wzorowej, która jest roztropna, poważna i
posiada wielki autorytet. Kadłubek znał księżną osobiście, mógł zatem
B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006, s. 115.
M. Smoliński, Okoliczności i cel polityczny małżeństwa Kazimierza Sprawiedliwego z Heleną Znojemską, [w:] Caesar et duces Poloniae. Szkice z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146- 1191), Gdańsk 2006, s. 53-78; T.
Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza Sprawiedliwego, „Przegląd Historyczny” 69(1978), s. 115-120.
8 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. B. Kürbis, wstęp M.
Matla-Kozłowska, Wrocław 2009, ks. IV, rozdz. 23, s. 250; „Itaque mater puerorum
tam in consiliorum industria, quam rerum prouidentia mulier super muliebrem
sexum prudentissima, legitimam pupillorum in se tutelam suscipit, donec maior
adolescat, qui proximus erat pubertati. Ad huius mulieris nutum pro meritis
cuiusque fasces distribuuntur dignitatum, hii submouentur, illi substituuntur, ut
nec tribunicie sine ipsius arbitrio nec minime omnino concederentur potestates.
Tanta omnibus erga illam reuerentia, ut sue proceres obliti dignitatis, obsecundare
mulieri ac muliebres, non turpes tamen, dissimulare uel ferre mallent ineptias,
quam pueros deserere. Non potest enim quantumlibet prudentissimus esse
quandoque sine lapsu inprudentie, unde inprudentia facilius aput prudentes
ueniam inpetrat quam aput inperitosi”, za: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
Kronika Polska, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t.
XI, Kraków 1994, Liber qvartvs 23, s. 182-183.
6
7
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sam docenić jej zalety. Należy postawić pytanie, czy ten wyidealizowany
wizerunek nie jest przeniesieniem cech Kazimierza, który był protektorem kronikarza. Helena obejmuje rządy w imieniu synów po to, by zachować dla nich tron krakowski. Jak zaznacza Wincenty, jest to okres
przejściowy do czasu ich pełnoletniości. Księżna utrzymuje dobre stosunki z elitą polityczną, która wspiera jej działania. Próbę usamodzielnienia się od magnatów poprzez zawarcie układu z Mieszkiem Starym
tłumaczy kronikarz podstępnym jego charakterem oraz kobiecą uległością. Helena rządzi jako matka, kierująca się radami dostojników, nigdy
zaś samodzielnie9. Jako idealna, w opinii mistrza Wincentego, władczyni
była ona także wspaniałą matką. Przejęła regencję nie z chęci objęcia
władzy, ale po to by zapewnić synom tron. Idąc za Bogdanem Lesińskim,
wydaje się, że mimo panowania stosunków patriarchalnych w rodzinie,
stanowisko kobiety, zwłaszcza jako matki i wdowy, było w dużym stopniu równorzędne ze stanowiskiem mężczyzny10.
Najpewniej wojewoda sandomierski Goworek, obok matki Leszka,
był jego najbliższym opiekunem, natomiast wojewoda krakowski Mikołaj
i biskup Pełka zajmowali się sprawami państwowymi. Leszek prawdopodobnie przebywał wraz z bratem Konradem, matką Heleną i Goworkiem w Sandomierzu. Tutaj też pełnił funkcję prepozyta sandomierskiego, drugi mentor księcia Leszka, Wincenty Kadłubek. W zakres zadań
opieki wchodziła sprawa wychowania i wykształcenia księcia, którą powierzono właśnie Wincentemu. Bezpośredni wpływ ojca na edukację
syna zakończył się oczywiście wraz ze śmiercią Kazimierza, ale prawdopodobnie pewna linia postępowania została zachowana przez otoczenie
Heleny i Leszka. Jak zauważa badacz panowania Leszka Białego, Marek
Chrzanowski, wykształceniem władcy kierował późniejszy biskup krakowski Wincenty Kadłubek, zaufany Kazimierza Sprawiedliwego. Mógł
uczyć księcia historii swojego kraju, budzić w nim patriotyzm i opowiadać o jego dzielnych przodkach11. Wychowanie pod okiem matki, uczonego duchownego i możnowładcy miało swoje - na owe czasy - specyficzne cechy. Można zauważyć pozytywny wpływ Heleny na syna, gdy
chcąc zapewnić panowanie Leszka w Krakowie uczyła go polityki opartej
na cierpliwości. Jednocześnie książę posiadał dar zjednywania sobie wy9 M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae. Ok. 1188- 23/24 listopada 1227, Kraków 2013.
10 B. Lesiński, Stanowisko kobiety..., s. 28.
11 M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae. Ok. 1188- 23/24 listopada 1227, Kraków 2013, s. 32.
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bitnych ludzi. Nie ma drugiego takiego władcy w XIII wieku, który posiadałby tak znakomitych współpracowników. Na początku księcia
wspomagali Wincenty Kadłubek, Pełka, Goworek, Krystyn, potem Pakosław, Henryk Kietlicz, Iwo Odrowąż12. Mimo że Leszek dochodził już w
tym czasie do pełnoletności i mógł przejąć samodzielne rządy w Krakowie w roku 1198, losy obsady tronu krakowskiego potoczyły się zupełnie
inaczej. Mieszko Stary po nieudanej wyprawie na Kraków i osobistej porażce nad Mozgawą w 1195 roku, nie zaniechał wcale pozyskania dla
siebie tronu krakowskiego.13 Helena zdawała sobie sprawę, że wraz ze
wzrostem pozycji możnych spada pozycja samego księcia. Jeszcze w 1198
lub 1199 roku księżna w oparciu o opozycyjne wobec Mikołaja z rodu
Lisów stronnictwo, w którym był bez wątpienia Goworek z rodu Rawiczów, zgodziła się powierzyć opiekę nad Leszkiem i tron krakowski
Mieszkowi Staremu. Właściwie trudno tu mówić o rządach opiekuńczych, gdy w 1199 roku Leszek mógł już samodzielnie objąć rządy.
Świadczy to tylko o trosce Heleny, aby władza księcia krakowskiego,
którą miał w przyszłości samodzielnie dzierżyć jej syn, nie była tylko reprezentacyjna14. Mieszko Stary miał w oczekiwaniu księżnej przywrócić
pozycji księcia krakowskiego jej dawne znaczenie. Warunkiem ugody
było przywrócenie przez Mieszka zwierzchności rządów księcia krakowskiego nad całą Polską i przekazanie ich po jego śmierci nie innemu seniorowi, ani też swojemu synowi, lecz Leszkowi Białemu, którego adoptuje na swego syna. Ponadto Mieszko Stary zobowiązał się pasować
Leszka na rycerza i uroczystym aktem uznać i ustanowić go swoim dziedzicem i następcą. Zgadzał się również na dziedziczenie w linii Kazimierza Sprawiedliwego15.
W 1199 roku powrócił więc na tron krakowski ostatni żyjący syn
Krzywoustego na mocy zawartej z księżną Heleną umowy, której warunki zobowiązał się wypełnić pod groźbą klątwy ze strony arcybiskupa
gnieźnieńskiego i wszystkich innych biskupów16. Możni zarzucając księciu wielkopolskiemu niespełnienie warunków umowy, podczas nieobecności Mieszka w Krakowie, podnieśli bunt przeciw niemu i z powrotem
B. Włodarski, Polityka ruska Leszka Białego, Lwów 1925, s. 7-27; tenże, Polska i
Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.
13 S. Smolka, Henryk Brodaty. Ustęp z dziejów Polski piastowskiej, Lwów 1872;
tenże, Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 2009, s. 377-379.
14 Kronika wielkopolska, opr. K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa 1965, s. 179.
15 R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 171; tenże, Dzieje polityczne
Śląska do 1290, [w:] Historia Śląska, t. 1, Kraków 1933, s. 155-326.
16 S. Smolka, Mieszko Stary..., s. 380.
12
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osadzili Leszka na tronie. Księżna Helena wraz z synami Leszkiem i Konradem powróciła do Krakowa. Wtedy to dokonał się podział ziem odziedziczonych po Kazimierzu Sprawiedliwym między dwóch braci. Leszek
Biały otrzymał ziemię sandomierską oraz zwierzchnictwo nad Pomorzem
Gdańskim, Konrad otrzymał zaś Mazowsze zajęte w 1186 roku przez
Mieszka Starego17. Książę wielkopolski zaczął domagać się od księżnej
Heleny dotrzymania zawartego z nim układu18. Mikołaj zerwał przyjazne
stosunki z Heleną, prawdopodobnie za sprawą wojewody sandomierskiego Goworka, który zyskiwał coraz większą pozycję na dworze książęcym. Księżna zgodziła się na żądanie Mieszka i zawarto nowy układ.
Książę wielkopolski zwrócił Kujawy, które objął młodszy brat Leszka,
Konrad i zajął tron krakowski w dożywocie. Po jego śmierci dzielnica ta
miała przejść już bez problemów w posiadanie Leszka Białego. Za to
wszystko miał wojewoda Mikołaj przypłacić wygnaniem. Udał się do
Mieszka, aby go przejednać, najpewniej rozmawiano o następstwie tronu
po śmierci Mieszka dla jego jedynego żyjącego syna Władysława Laskonogiego19. Senior dynastii przyjął propozycję Mikołaja i pozostawił go na
starym stanowisku wojewody krakowskiego. Tym sposobem Mieszko
Stary w 1201 roku ponownie wrócił na tron krakowski. Objął zarazem
opiekę nad swymi bratankami Leszkiem i Konradem, jako stryj i zarazem
senior dynastii. Doszło jednak wkrótce między nimi do konfliktu, gdyż
Mieszko nie uczynił Leszka swoim spadkobiercą, a nawet zajął bratankowi Wiślicę i trzy inne grody. Dopiero za wstawiennictwem panów krakowskich oddał je z powrotem Leszkowi i Konradowi20. Mieszko Stary
zmarł 13 lub 14 marca 1202 roku w Kaliszu, przeżywszy około 80 lat.21
Jego nieprzejednany stosunek do Leszka Białego związany był z tym, że
syn Sprawiedliwego wysuwany był przez możnych na kontrkandydata
starego księcia do tronu krakowskiego.
Sprawa następstwa tronu w Krakowie po śmierci Mieszka Starego
wydawać by się mogła prosta, bo według niedawno zawartego układu
Leszek Biały był prawowitym następcą22. Zadanie miał ułatwione, poB. Włodarski, Polityczne plany..., s. 7.
Szerzej: M. Chrzanowski, Leszek Biały..., s. 32 i nn.
19 S. Smolka, Mieszko Stary..., s. 381.
20 J. Wyrozumski, Leszek Biały, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, 1972, s.
155-157; T. Wojciechowski, Szkice historyczne z XI wieku, Warszawa 1925, s. 313.
21 K. Jasiński, Rodowód pierwszych..., s. 235.
22 Zob. O. Balzer., Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210/11, „Rozprawy
Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny” 30(1894), s. 293–350; tenże,
Studium o Kadłubku, cz. 1–2, [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I-II, Lwów 1934–1935.
17
18
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nieważ zaraz po śmierci ojca był uznawany księciem krakowskim, choć
sprawującym rządy pod okiem regencji. Leszek miał już około 18 lat i w
chwili śmierci Mieszka Starego obejść się mógł bez opieki. Tymczasem po
śmierci Mieszka Starego, panowie krakowscy wysłali poselstwo do Sandomierza, do Leszka Białego, zapraszając go do Krakowa. Jednak potężny wojewoda krakowski Mikołaj, w zamian za możliwość objęcia tronu
postawił księciu jeden warunek. Żądał usunięcia i skazania na wygnanie
wojewody sandomierskiego Goworka, swojego osobistego nieprzyjaciela,
a wiernego i wpływowego doradcę księcia Leszka23. Był to fakt zdumiewający i nieznany dotychczas w dziejach. Jak wskazał Roman Grodecki,
były to pierwsze w naszych dziejach „pacta conventa”24. Odbiciem rywalizacji możnych rodów w Polsce w tych czasach jest bajka zamieszczona
w kronice Wincentego o Gryfie, Liszce i „Reptiliach”25.
Gdy Leszek Biały wysłuchał w Sandomierzu warunku, jaki mu postawiono, postanowił zwołać naradę. Książę nie chciał sam pośpiesznie
podejmować decyzji wagi państwowej. Nie jest znany przebieg samej
narady. Goworek zgłosił swoją gotowość pójścia na wygnanie, byle nie
pozbawiać Leszka tronu krakowskiego i nie przeciwdziałać połączeniu
się dwóch wielkich dzielnic: krakowskiej i sandomierskiej26. Odmowa
dana poselstwu krakowskiemu przez księcia z Sandomierza była ewenementem w tych czasach. Ani wcześniej, ani potem nie było wypadku,
aby proponowano księciu tron wielkoksiążęcy, a ten dobrowolnie się go
zrzekł. Leszek Biały postąpił mądrze i szlachetnie odrzucając propozycję
objęcia tronu krakowskiego i nie stosując się do warunku postawionego
przez możnowładztwo krakowskie27. Decyzja ta miała wbrew pozorom
również uzasadnienie polityczne, pozbywając się i skazując na wygnanie
Goworka, wszedłby niewątpliwie pod wpływ wojewody Mikołaja. Leszek w 1202 roku wrócił do stolicy po śmierci Mikołaja. Wraz z nim wygrał Goworek, umacniając swoją wpływową pozycję przy księciu. Na
J. Wyrozumski, Goworek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, 1960, s. 389390; T. Giergiel, Goworek a „odrzucenie korony” przez Leszka Białego, „Zeszyty Sandomierskie” 25(2007), s. 2-5; tenże, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004.
24 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 175.
25 K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 8(1928), s. 69-71.
26 T. Giergiel, Rycerstwo ziemi sandomierskiej..., s. 151 i n.
27 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 178-179. Zob. H.Samsonowicz H., Sytuacja
polityczna Polski w czasach Wincentego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką
biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 29-38.
23
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roku 1202 urywa się kronika Wincentego28. Nie ma w niej już wzmianki o
ponownym objęciu rządów w Krakowie przez Leszka Białego. Początkowe lata jego panowania (1202-1205) są trudne do zbadania, wiadomości na ich temat w źródłach bardzo skąpe, wiedza historyczna oparta w
dużej mierze na przypuszczeniach29. Około 1206 roku zmarła księżna
Helena, kobieta która odegrała znaczącą rolę polityczną końca XII i początku XIII wieku, obrończyni interesów swoich synów, mająca na nich
wielki wpływ30.
Józef Dobosz w biografii poświęconej Kazimierzowi II Sprawiedliwemu zauważa: „Można wnosić, że za życia męża Helena odgrywała
istotną rolę w działaniach na rzecz Kościoła, być może była inspiratorką
wielu jego fundacji i donacji. O jej samodzielnej działalności fundacyjnej
nic nie wiemy, ale znamienne jest, że niemal wszystkie odnoszące się do
niej w źródłach wzmianki pochodzą z instytucji kościelnych (bożogrobcy,
norbertanki, kapituła krakowska). Przypisuje się jej istotną rolę w rozbudowaniu wiślickiej siedziby księcia Kazimierza, na podstawie analogii
malowideł z rotundy w Znojmie na Morawach i rytowanej posadzki z
krypty dwunastowiecznej kolegiaty w Wiślicy. W Rocznikach Jana Długosza znajduje się też trudna do zweryfikowania informacja, że po objęciu
przez Leszka samodzielnych rządów Helena osiadła w Sandomierzu. Być
może posiadała w okolicach jakieś dobra, podobnie jak na Kujawach”31.
Mistrz Wincenty w charakterystyce Heleny usprawiedliwia jej
„niewieście nieobycie”, gdyż było jedyną skazą na jej wizerunku. Podobnie jak Kazimierz, Helena posiadała zalecaną u władcy cechę – roztropność32.
Zob. O. Balzer, Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210/11, „Rozprawy
Wydziału Humanistyczno-Filozoficznego” 30(1894), s. 293-350; G. Labuda, Dwa
zamach stanu w Polsce 1177-79 i 1202-06, „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1969, s. 102-104.
29 B. Włodarski, Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego, „Roczniki Towarzystwa Nauk w Toruniu”, 76(1971), z. 1, s. 8.
30 Z. Kozłowska-Budkowa, Z. Perzanowski, Helena (zm. przed 1206), żona Kazimierza Sprawiedliwego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław 1960-1961, s. 358359. Zob. A. Pieniądz, Wdowieństwo kobiet we wczesnym średniowieczu. Między swobodą
a wykluczniem, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół
interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006
[„Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2966 „Historia” CLXXV, s. 63-78].
31 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 209-210.
32 Historia życia prywatnego, t. II: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby,
Wrocław 2005.
28
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Warto zasygnalizować wyniki badań numizmatycznych Borysa
Paszkiewicza nad brakteatami odnalezionymi w tzw. skarbie krakowskim odkrytym w końcu lat 90-tych XX wieku. Oprócz monet polskich w
skład skarbu wchodziły też monety obce, głównie z terenu Niemiec. Na
naszą uwagę zasługuje moneta Hacz. 25 która przedstawia: czwórlistną
rozetę, wewnętrzną obwódkę ciągłą, w otoku w lustrzanym odbiciu
ALENA DVCTRIX. Ze względu na inskrypcje monetę przypisuje się
księżnej Helenie, która sprawowała rządy w okresie małoletniości swoich
synów - Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego w latach 1194-1198. Jej
władza regencyjna w Krakowie po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego
była na tyle suwerenna, że władczyni ta biła monety z własnym
imieniem33.
Streszczenie:
Księżna Helena znojemska była żoną Kazimierza II Sprawiedliwego. Po przedwczesnej śmierci męża 5 maja 1194, Helena razem z biskupem krakowskim Pełką i wojewodą krakowskim Mikołajem objęła rządy
regencyjne nad małoletnimi synami Leszkiem Białym i Konradem Mazowieckim. Rządy Heleny nie należały do spokojnych, gdyż władzy małoletnich książąt zagrażał walczący o tron krakowski Mieszko III Stary.
Kronikarz mistrz Wincenty napisał w swej kronice o księżnej, że była
„kobietą mądrą ponad mądrość kobiecą”. Księżna Helena biła własne
monety z legendą ALENA DVCTRIX. Zmarła około roku 1206.
Słowa klucze: Helena znojemska, regencja, Leszek Biały,
Summary:
Helena znojemska was the wife of Casimir II the Just. After the untimely death of her husband on May 5, 1194, Helena, together with the
Krakow bishop Pełka and the voivode of Kraków, Mikołaj, took over the
regency rule over the minor sons Leszek Biały and Konrad Mazowiecki.
Helena's rule was not peaceful, because the authority of minor princes
was threatened by the Mieszko III Stary fighting for the throne of
Kraków. The chronicler Wincenty wrote in her chronicle about the princess that she was „a wise woman over women's wisdom”. Helena beat
her own coins with the legend ALENA DVCTRIX. She died about 1206.
Key words: Helena Znojemska, regency, Leszek Biały,
33 Paszkiewicz B., Alena Dvctrix – brakteat księżnej Heleny, „Wiadomości Numizmatyczne” R. XLIV, 2000, z. 1, s. 55-62; Haczewska B., Paszkiewicz B., Skarb z
XII-XIII wieku z Krakowa – drugie zbliżenie (nieznane brakteaty polskie), „Zapiski
Numizmatyczne”, t. V, Kraków 2004, s. 83-116.
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