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Wstęp
Sport to zdrowie zapamiętaj to sobie. Czy masz więcej czy masz
mniej ty się zawsze z tego śmiej. Umieć zwyciężać to sztuka. Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Jeśli więc chcemy biegać winniśmy
to czynić każdego dnia, ale jeśli chcemy zmienić swoje życie musimy
przebiec maraton. Warto pamiętać, że każdy rodzaj sportu niesie ze sobą
bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i
solidarności, wierność obowiązkom. To tylko przykładowy owoc sportu. Jest ich więcej. Sport ma ogromną moc i może być źródłem energii do
pozytywnych przemian także duchowych.
Chyba nie ma lepszych przygotowań człowieka do życia niż rywalizacja z najlepszymi. To daje największą lekcję, poczucie własnej wartości i prowadzi do pracy nad sobą. Ale takich, co mają chęci i talent jest
wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To
tylko punkt wyjścia, by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest
jak siła dla sportowca. Można urodzić się z większymi lub mniejszymi
zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego,
że urodził się wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem
lub artystą, jest jego wola, ciężka praca, systematyczna praktyka i dobra
technika. Każdy sport wymaga żelaznej woli, samo chcenie nie wystarcza. Do niczego samo chcenie nie wystarcza. Bo w sporcie jest tak, jak w
małżeństwie – trzeba mieć zaufanie. Jeśli nie masz zaufania do żony, to
zostaje ci tylko detektyw i rozwód. Zaufanie i wytrwanie do wartości
tak bliskie obu rzeczywistością. Nigdy nie należy rezygnować z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Przecież
czas i tak upłynie. Tak jak w wielu życiowych sytuacjach to miłość prowadzi do jakiegoś celu tak i w sporcie. Aby osiągnąć sukces pierwsze co
należy zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy opartej na wytrwałości i
zaufaniu sobie. Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w
siebie. Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w Ciebie nie wierzy – to czyni Cię wygranym juz na początku. Owszem wielokrotnie
próbujemy zrozumieć tych, którzy nazwani są sportowcami. Ale trzeba
nam pamiętać, że zrozumieć przeżycie jakim jest maraton komuś, kto
nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto
urodził się ślepy.
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Inną, ale jakże ważną kwestią jest motywacja uprawiania sportu.
Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala
nam wytrwać. Na początku trudno zrozumieć, że cała idea sportu nie
polega na wygrywaniu z innymi sportowcami. W końcu przyjdzie czas i
zrozumiemy, że rywalizacja sprzeciwia się naszemu cichemu głosikowi,
który namawia, abyśmy zrezygnowali. Ale często gdzieś w sercu czujemy nutę piosenki i powtarzamy sobie: „Nie poddaj sie, bierz życie jakim
jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres, myślisz, że nie
masz nic, każdy ma - nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć: miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart? Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj sie, bierz
życie jakim jest i pomyśl, ze na drugie nie masz szans (…). Odetchnij
wiec, zastanów się, znajdź jego sens. Bierz życie takim jakie jest i ciągle
szarp i zmieniaj je, przed siebie idź. Bierz życie takim jakie jest i zmieniaj
je i ciągle walcz, przed siebie idź”.
Znamy jednego z wiernych kibiców, który kochał sport i sportowców a oni Jego kochali – to Jan Paweł II. Podczas pobytu w Polsce w
1999 roku spotkał się w Elblągu z polskimi sportowcami. Zwrócił się do
nich tymi słowy: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec
wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności,
wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami
tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi
i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję”. Na sportowcach spoczywa wielka odpowiedzialność. Są powołani by uczynić ze
sportu okazję do współpracy i dialogu, przełamywać bariery językowe,
rasowe i kulturowe, przyczyniać się do rozwoju cywilizacji miłości nauczał Jan Paweł II, apelując, by nie poprzestawać w staraniach, aby
sport stał się czynnikiem emancypacji najbiedniejszych krajów, by nikogo nie wykluczał, by promował tolerancję i solidarne braterstwo. Sport
ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego
zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i
wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać
swe oblicze. Oto dlaczego prawdziwy sportowiec nie powinien dopuszczać do tego, aby kierowało nim wyłącznie obsesyjne dążenie do doskonałości fizycznej, ani podporządkować się bezwzględnym prawom produkcji i konsumpcji czy też celom wyłącznie utylitarnym i hedonistycznym. Sport zajmuje dzisiaj znaczącą pozycję zarówno na poziomie oso-
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bistym, jak i globalnym. Jest systemem nerwowym współczesnego świata i nowym polem działania dla Kościoła. Kościół, który zawsze wykazywał zainteresowanie ważnymi aspektami ludzkiej koegzystencji, bez
wątpienia musi zwrócić się także ku sportowi, który jest polem dla nowej ewangelizacji”.
Mądry, zatroskany o swe zdrowie, rozumiejący znaczenie sportu
dla dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i duchowej, nie będzie podważał tezy, że sport sam w sobie jest piękny. Wielu ludzi kocha fizyczną
rywalizację, jednocześnie obawiając się o własne życie i zdrowie. Wielu
woli też nie opuszczać delikatnych objęć kanapy. W końcu nie każdy z
nas został stworzony do walki z lwami na arenie. Na szczęście wiele
satysfakcji możemy odnaleźć również w podziwianiu zmagań ulubionych herosów. Dyscypliny sportowe rozwijały się i zmieniały wraz z
rozwojem cywilizacji. Duch rywalizacji nadal pozostaje jednak żywy i
tak samo mocny, jak w czasach starożytnych. Sport potrafi być zjawiskiem silnie integrującym i zbliżającym ludzi do siebie. Znaczenie sportu dla naszej cywilizacji było wielokrotnie podkreślane przez wybitnych
myślicieli i twórców kultury.
Doskonale zdajemy sibie spreawę jak wielką rolę odgrywa sport.
Nie bez znaczenia na kartach historii odnajdujemy wiele słów uznania
wobec tych, którzy krzewili sport. On zawsze odgrywał istotną rolę w
życiu społeczeństw, grup i każdej jednostki. Jego rola to głównie zdrowotna, ale tez i wychowawcza, jest nośnikiem wielu wspaniałych wartości, kształtuje pozytywne postawy, uczy odpowiedzialności, systematyczności, poszanowania przepisów i drugiego człowieka, pełni funkcję
stymulatora między jednostkami, grupami, narodami a nawet państwami. Ponadto pełni niezawodną rolę dydaktyczną ucząc kogoś i czegoś, tak więc był, jest i pozostanie szkołą życia. Jak już wyżej zaznaczono, nie bez znaczenia pozostaje jego rola zdrowotna bowiem wpływa na
wypracowanie kondycji i zdrowia człowieka. Ponadto wyrabia takie
cechy osobowościowe jak: odwaga, bojowość, zapał, poświęcenie, umiejętności organizacyjne, uczy współzawodnictwa. I chociaż nie jest
wprost dziedziną zycia ekonomicznego to i w tym zakresie odgrywa
swoją istotną rolę. No i oczywiście jest drogą do zrozumienia i wdrożenia w życiu, relacje ludzkie zasady fair play.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zasada fair play oznacza więcej niż proste przestrzeganie reguł gry; termin ten obejmuje pojęcia
przyjaźni, poszanowania drugiej osoby oraz ducha sportowego. Jest to
sposób myślenia, a nie tylko sposób zachowania. Obejmuje problematy-
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kę walki z oszustwem, podstępu przy poszanowaniu reguł, środków
dopingujących, przemocy (zarówno fizycznej, jak i werbalnej), wyzysku,
nierówności szans, nadmiernej komercjalizacji i korupcji. Fair play jest
pojęciem pozytywnym. Sport jest działalnością kulturalną, która wzbogaca społeczeństwo i przyjaźń między narodami. Jednocześnie jest uważany za działalność, która gdy jest uprawiana uczciwie, pozwala jednostce lepiej się poznać, wyrazić swą osobowość spełnić się i rozwinąć,
zdobyć umiejętności i pokazać swoje zdolności.
Fair play stanowi więc fundament potencjalnego sukcesu w promowaniu oraz rozwijaniu sportu i zaangażowania sportowego. Uczciwość w sporcie jest korzystna zarówno dla jednostki, organizacji sportowych, jak i dla całego społeczeństwa. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za promowanie takiego sposobu myślenia. Fair play to sposób
na prawdziwe zwycięstwo.
Ponadto sport umożliwia zaistnienie pewnych interakcji społecznych, jest źródłem przyjemności, dobrego samopoczucia i zdrowia.
Dzięki szerokiej gamie klubów i społeczników, sport stwarza okazję
uczestnictwa w życiu społecznym i przyjęcia odpowiedzialności w jego
ramach. Poza tym, odpowiedzialne zaangażowanie w działalność sportową może przyczynić się do rozwoju wrażliwości wobec środowiska.
Inną kwestią, która ma związek między innymi ze sportem jest doping. Jak wiemy każda gra opiera się na określonych zasadach, które muszą wykluczać łajdactwo i kłamstwo. Z faktu, że inni oszukują, nie wynika, że ja jestem usprawiedliwiony. Doping jest sprzeczny z podstawowymi zasadami etyki i deontologii lekarskiej. Udział lekarzy w dostarczaniu sportowcom środków dopingu oraz w nadzorowaniu ich stosowania jest wyrazem głębokiego kryzysu moralnego w świecie lekarskim.
W odbywającym się w listopadzie 1989 r. w Rzymie kongresie pod
hasłom "Sport, etyka i władza na rzecz społeczeństwa włoskiego" Papież
Jan Paweł II powiedział do zebranych: "Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni
degeneracją sportu, hańbiącą wzniosłe ideały, których on może być nośnikiem i które pasjonuj miliony ludzi. Sport nie może być celem samym
w sobie i sprowadzać sit jedynie do pogoni za osiągnięciami wyników,
gdyż straci się wówczas z oczu prawdziwe dobro człowieka".
Trzeba jasno i stanowczo podkreślić, że doping jest sprzeczny z
regulaminem MKOL, z przepisami federacji sportowych, jest zwyczajnym oszustwem, łamaniem podstawowych zasad etycznych sportu i
walki FAIR-PLAY, jest okłamywaniem samego siebie i innych, fałszowaniem wyników sportowych, zniewagą wobec innych zawodników,
sprzeniewierzeniem zaufania rodziny, przyjaciół, klubu i kraju, rzuce-
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niem hańby na cały związek sportowy i na jego członków, czynnikiem
demoralizującym i pozbawiającym sport funkcji wychowawczej,
sprzeczny z kodeksem cywilnym, może więc pociągać sankcje karne.
Doping niszczy istotę sportu, to jest współzawodnictwo na równych
zasadach i przy równych szansach. Jest również szkodliwy dla zdrowia
stosujących go osób, prowadząc do kalectwa, a nawet do śmierci. Dlatego osoby stosujące doping bądź uczestniczące w tej procederze są wykluczane ze sportu poprzez czasową lub dożywotnią dyskwalifikację.
Obowiązek walki z dopingiem mają wszystkie instytucje i organizacje sportowe oraz wszystkie osoby ze sportem związane. Istnieją też
powołane w tym celu specjalistyczne organizacje: Światowa Agencja
Antydopingowa WADA, a w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu w
Sporcie. Przy UCI i PZKol działają również zajmujące się tymi sprawami
Komisje Antydopingowe. Prócz tego doping i handel środkami dopingowymi jest przestępstwem według prawa większości krajów (można
nawet pójść do więzienia).
Warto podkreślić, że chrześcijański model wychowania człowieka
nie pomija roli sportu, ale kładzie na niego wielki akcent. Łączy z nim
wielką rolę dla permanentnego rozwoju człowieka wraz z afirmacją wielu dyscyplin w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Sport może
być twórczy w życiu społecznym, o ile zostaje odpowiednio podjęty i
uszanowany. Tak jak bieganie nire zmieni przeszłości lecz może ukształtować przyszłośc, podobnie i sport, buduje wewnętrzne wartości, wzmacnia, uczy szacunku i wiary we własne możliwości. Uważam, że w sporcie
nie można niczego rozpatrywać pod kątem: zasłużył - nie zasłużył. Za zasługi to można dostać krzyż albo medal. W sporcie zwycięstwo należy
podnieść z boiska.
Niniejsza publikacja podejmuej istotną kwestię dotyczącą sportu
jako sposobu na zdrowie, długie i pożyteczne życie. O popularnośc tej
dyscypliny i przykład uprawiania sportu dawał nam Jan Paweł II dając
temu wyraz podczas swoich wakacji nawet wówczas gdy był papieżem.
Podejmował on szereg działań, które miały przwrócić w Europie i w
świecie godnośc dla sportu i szacunek dla tych, którzy go uprawiają.
Rozdział pierwszy zatytułowany „Sport a rozwój duchowy człowieka” ukazuje wartość sportu w procesie kształtowania sumienia, postawy
moralnej, przestrzegania zasad katolickich i wynikających z wiary katolickiej norm, wartości, form zachowania i życia. Natomiast rozdział drugi
zatytułowany „Sport a rozwój człowieka” przede wszystkim podejmuje
kwestię wpływu sportu na kondycję zdrowia od strony fizycznej. Wiemy,
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że dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje welu różnych form podtrzymywania swej kondycji z racji na styl życia jaki obecnie zapanował w naszej cywilizacji. Ponadto średnia wieku wyraźnie się zwiększyła stąd istnieje potrzeba większej dbałości o kondycję fizyczną starszego pokolenia dla którego
organizowane są specjalne formy zajęć sportowych. Z kolei rozdział trzeci
„Sport a kultura zdrowotna” przedstawia bardziej wyspecjalizowane
formy dbałośi o człowieka jako element szeroko pojętej kultury naszego
zachowania, życia. Rozdział zaś czwarty zatytułowany „Sport a prawo”
zawiera normy, przepisy, ustawy i inne akty prawne bezpośrednio
związane ze sportem. Ponadto wszelkiego rodzaju patologie jakie w
ostatnim czasie dały o sobie znać wymagają szerszego potraktowania
prawa w odniesieniu do sportu. Materiał zawarty w tym rodziale właśnie podejmuje te aspekty w sposób konkretny i bardzo wymierny.
Tak więc możemy powiedzieć, że struktura monografia jest w
sposób logiczny przedstawiona ukazując najistotniejsze aspekty sportu
w relacji to tych kwestii, które ze sportem są hermetycznie powiązane.
Jan Paweł II wielokrotnie sportowców określał jako ludzi ze specjalną misją i świadectwem. W dniu 29.10.2000 w Rzymie na na zakończenie Mszy św. na stadionie olimpijskim w wygłoszonym słowie do
sportowców powiedział wówczas między innymi: „Wasz wytrwały wysiłek i radość ze zwycięstw nabiera znaczenia symbolu, do którego może
odwołać się każdy człowiek pragnący duchowo wzrastać, a szczególnie
chrześcijanin, który - jak pisze św. Paweł - w „dobrych zawodach występuje”, aby ukończywszy bieg życia, otrzymać z rąk Chrystusa „wieniec sprawiedliwości” (por. 2 Tm 4, 6-7). Niech Bóg wam błogosławi w
tym niezwykłym dawaniu świadectwa!”1.
Ks. Jan Zimny

1

Jan Paweł II, Słowo na zakończenie Mszy św. na stadionie olimpijskim w Rzymie,
29.10.2000
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Rozdział I
Sport a rozwój duchowy

ks. Władysław Kądziołka

Sport nośnikiem wartości autotelicznych w wychowaniu
Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk,
zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości
językiem powszechnie zrozumiałym.
Jan Paweł II1

Wprowadzenie
Jan Paweł II podczas audiencji w 1980 roku2, tak mówił, iż każdy
rodzaj sportu nosi w sobie bogate dziedzictwo wartości, które powinny
być zawsze na porządku dziennym, by można było je realizować: trenowanie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych energii,
kształtowanie dobrej woli3, kontrola wrażliwości, przygotowanie metodyczne, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i niewygód, panowanie nad własnymi władzami, poczucie lojalności, umiejętność
podporządkowania się zasadom, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność zobowiązaniom, wspaniałomyślność wobec pokonanych, pokój
ducha po porażce, cierpliwość wobec wszystkich4. Dobre zdrowie psyJan Paweł II, Oblicze i dusza sportu. Jubileusz Sportowców, Watykan - Aula Pawła
VI, 28.10.2000, [w:]
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sport_2810
2000.html, (dostęp: 10.05.2020).
2 Jan Paweł II, Audiencja dla działaczy, trenerów i zawodników Pisa Sporting Club,
14.12.1980, [w:] http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Sport, (dostęp: 10.05.2020).
3 I. Kant mówił, iż nigdzie w świecie, ani nawet w ogóle poza jego obrębem,
niepodobna sobie pomyśleć żadnej rzeczy, którą bez ograniczenia można by
uważać za dobrą, oprócz jedynie dobrej woli. Czego dotyczy dobra wola? Według Kanta jest to wola spełniania obowiązku. Jak go rozpoznać? Obowiązek,
będący źródłem prawa, jawi się w naszym umyśle jako konieczny i powszechny. Jest on czymś powszechnym i uniwersalnym, niezależnym od czasu i miejsca, podlegać mu więc mają wszyscy i wszędzie. Obowiązek znaczy tym samym – być podporządkowanym obiektywnemu prawu, które z mocy ludzkiej
natury każdy może odnaleźć w sobie. Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, M. Wartenberg (tł.), Warszawa 1984, s. 11-12.
4 Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym
1
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chiczne i sprawność fizyczna traktowane są dzisiaj jako warunek podstawowych kompetencji zawodowych i społecznych, a także środek do
osiągnięcia lepszej jakości życia.
Mówiąc o aksjologii w odniesieniu do aktywności sportowej człowieka5, należy ukazać te wartości6, które są rozwijane i utrwalane w

w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa,
wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała – stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie
wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą
konfrontację. Tak pojmowany sport nie jest celem, ale środkiem, może się stać
czynnikiem współtworzącym cywilizację i służącym prawdziwej rozrywce,
pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony, a unikali wszystkiego, co może im zagrażać lub wyrządzać poważne szkody im samym lub innym.
(Por. Jan Paweł II, Oblicze i dusza…, dz. cyt.). Człowiek może odgrywać w ten
sposób (sport) kreacyjną rolę wobec świata, nie tylko poprzez prokreację ludzkiego gatunku, ale także poprzez budowanie cywilizacji braterstwa, społeczeństwa pokoju, a więc przez uczestnictwo w akcie odkupienia i zmartwychwstania. Dzięki ciału, które jest tu łącznikiem między tym co materialne i duchowe –
człowiek jawi się jako ten obdarowany światem, a świat człowiekiem. Zob. Jan
Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008.
5 Szerzej: H. Świda, Młodzież a wartości, Warszawa 1979, s. 18-35; S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006; S. Jałowiecki, Wartości jako kategoria socjologiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 4(1976); J. Szymczyk, Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 4(2010), s. 3-22; J. Szymczyk,
Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, [w:] Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, P. Kawalec, A. Blachut (red.), Lublin 2011, s. 299-319; J. Smolicz, Wartości rdzenne i tożsamość kulturowa, „Kultura i
Społeczeństwo” 1(1987), s. 59-75; A. Tyszka, Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna - studia i szkice, Lublin 1993; J. Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993; Ch. Dawson, Istota kultury, [w:] Człowiek
- wychowanie - kultura, F. Adamski (red.), Kraków 1993, s. 177-185; P. Rybicki,
Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979; Z. i R. Żukowscy, Wychowawcze funkcje idei fair play w sporcie dzieci i młodzieży, [w:] Fair
play - Sport - Edukacja, Z. Żukowska (red.), Warszawa 1996; K. Zuchora, Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu, Warszawa 2009; Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, J. Nowocień, J. Chełmecki
(red.), Warszawa 2010.
6 J. Bilski wymienia następujące kategorie wartości:
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drodze systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wartości są filarami, na których opiera się życie osobiste, wspólnotowe i społeczne.
Stanowią podstawowy element ludzkich postaw i przyjmowanego stanowiska. Wartości wyrażają to, co być powinno, wpisują w rzeczywistość pewien sens ostateczny i ukazują to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Człowiek w ogóle doznaje potrzeby, a nawet odczuwa
konieczność posiadania i poznawania wartości, tudzież ich realizowania, o ile jest to możliwe w ogóle i w szczególności w otaczającym świecie7. Najogólniej można stwierdzić, że wartością jest to, co jest ważne i
• wartości poznawcze: uczestnicy sportu szkolnego poznają zasady, reguły,
przepisy występujące w konkurencjach indywidualnych i zespołowych, nabywają podstawową wiedzę z zakresu rozwoju fizycznego i motorycznego, hartowania organizmu, zachowania się poszczególnych układów pod wpływem
wysiłku fizycznego, itp.;
• wartości estetyczno-artystyczne: sport szkolny poprzez specyficzne ćwiczenia przyczynia się do rozwijania poczucia piękna, harmonii, rytmu, dokładności, tempa;
• wartości społeczne: grupa, drużyna, zespół sportowy to doskonały teren występowania różnorodnych procesów, więzi i relacji społecznych zachodzących
pomiędzy jednostką a zbiorowością. Sport szkolny w tym przypadku będzie
procesem inkulturacji i wychowania do życia społecznego;
• wartości moralne: poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, udział w rozgrywkach
i zawodach sportowych należy dążyć do rozwoju takich cech, jak: braterstwo, honor, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość. Należy w tym miejscu podkreślić szczególną rolę i odpowiedzialność, jaka spoczywa na nauczycielach
wychowania fizycznego, instruktorach, trenerach, sędziach, organizatorach i działaczach sportowych. Wszelkie błędy, wypaczenia i zachowania pozostające w
sprzeczności z przyjętymi normami moralnymi mogą prowadzić do bardzo negatywnych skutków wychowawczych;
• wartości witalne: sport szkolny przyczynia się do pomnażania dóbr związanych z rozwojem fizycznym, motorycznym i zdrowiem człowieka;
• wartości pragmatyczne: systematyczne zajęcia sportowe, udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych, indywidualny trening mogą przygotowywać do rzetelnej i solidnej pracy, pozwalają rozwijać talent, uczą zaradności;
• wartości materialne: sport szkolny traktowany jako zaplecze i podłoże sportu wyczynowego czy zawodowego może być szansą dla wielu osób do zrobienia kariery, sławy i majątku;
• wartości hedonistyczne: sport szkolny zaspokaja potrzeby związane z rozrywką, zabawą i radością. Por. J. Bielski, Wartości źródłem celów wychowania fizycznego, [w:] www.lider.szs.pl, (dostęp: 10.05.2020).
7 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972, s. 22-23.
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cenne dla człowieka i społeczeństwa, co jest godne pożądania i może
stanowić cel ludzkich dążeń8. Jan Paweł II głosił, że wartość oznacza
wszystko to, ku czemu człowiek się otwiera swym życiem wewnętrznym, do czego dąży w swym działaniu9.
Po krótkim omówieniu ogólnych wartości jakim cechuje się sport10
i jego aksjologicznego wymiaru, przejdę teraz do omówienia jego wartości autotelicznych. Czym one są? Wartość autoteliczna, czyli wartość
sama w sobie, naczelna, centralna, zajmująca najważniejsze miejsce w
hierarchii wartości. Realizacja tych wartości jest dobrem samym w sobie.
Wartości autotelicznej nie ocenia się z punktu widzenia prakseologii,
ponieważ jest ona już wartością z powodu swego istnienia11.
Z. Żukowska12 pisze, iż sport stanowi niepodważalne wartości autoteliczne. Aby mogły one stać się wartościami instrumentalnymi, to
znaczy nadawać sens życia jednostce i społeczeństwu zgodny z elementarnymi kanonami współżycia ludzkiego i obyczajowego konsensusu
społecznego, muszą przebiegać w klimacie świadomych wyborów moralnych. Postawy i motywacje moralne są sprawą szeroko pojętego wychowania, w omawianym przypadku wychowania poprzez sport i wartości, których nośnikiem jest olimpizm. Wobec licznych zagrożeń we
współczesnym sporcie i igrzyskach olimpijskich, wychowanie jest i pozostaje pierwszą i ostateczną „humanistyczną nadzieją” na zachowanie
tych wartości instrumentalnych sportu, które może mieć wpływ na jakość i sens życia ludzi uprawiających sport na wszystkich jego poziomach – od szkolnego do olimpijskiego.

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 393.
9 K. Wrońska, O możliwości budowania teorii wychowania personalistycznego Karola Wojtyły, [w:] Poza kryzysem tożsamości, F. Adamski (red.), Kraków 1993, s. 19.
10 Sport to świadoma i dobrowolna działalność człowieka, podejmowana
głównie dla zaspokojenia potrzeb zabawy, popisu i walki, a także wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych. Zob. Z. Waśkowski, Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Poznań 2007, s. 16.
11 I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. E. Nowak, Warszawa 2005, s. 23-24.
Zob. szerzej: A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005; M.
Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
12 Z. Żukowska, Sport i olimpizm a wartości i jakość życia, [w:] Społecznoedukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, J. Nowocień (red.), T. I. Warszawa 2007, s. 29.
8
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Mówiąc o sporcie jako nośniku autotelicznych wartości w wychowaniu według Z. Żukowskiej13 i J. Czechowskiego14 trzeba określić go, jako:
1. Trwały element zdrowego stylu życia
Zdrowy styl życia oznacza uwzględnianie w postępowaniu podmiotu aspektów zdrowotnych, co przywołuje dwa pojęcia: zdrowie i styl
życia, w wyniku styczności których koncept ten powstaje. W świadomości społecznej oraz praktyce badawczej oba te pojęcia pozornie niezależnie od siebie również zyskują współcześnie na znaczeniu. Jeśli prześledzimy odpowiadające za to procesy, odkryjemy, że oba pojęcia znajdują
się w samym centrum dzisiejszych zmian społecznych i odgrywają w
nich kluczowe role; stanowią swego rodzaju symptomy tych zmian odzwierciedlają reprezentacje kierunków zmian systemu społecznego i
zarazem mechanizmy ich rozwoju są elementami za pomocą których
zmiany społeczne są implementowane. Ta podwójna rola symptomu/mechanizmu jest zresztą łatwa do zlokalizowania w samej koncepcji zdrowego stylu życia. Poziom zdrowotności stylu życia nie tylko
mówi nam, jakich konsekwencji zdrowotnych należy się spodziewać, ale
również staje się przedmiotem działania15.
2. Szansa na samorealizację
Aktywność rozumiana jest tutaj jako zarówno indywidualna potrzeba rozwojowa, jak i jako naturalny rodzaj relacji jednostki ze światem zewnętrznym. Szczególnie interesująca wydaje się humanistyczna
wersja aktywności sportowej człowieka, według której wielostronna
oraz autentyczna aktywność optymalizująca rozwój rozumiana jest jako
objaw psychofizycznego zdrowia (zdrowa aktywność) oraz wskaźnik
twórczej samorealizacji16.
Z. Żukowska, Zdrowie i sport w perspektywie edukacji globalnej, [w:]
Zdrowie i sport w edukacji globalnej, Z. Żukowska, R. Żukowska (red.), Warszawa 2002, s. 13-17.
14 J. Czechowski, Sport w perspektywie procesu wychowawczego, „Przegląd Pedagogiczny” 2(2015), s. 174-175.
15 J. Kłos, Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim,
[w:] http://www.wbc.poznan.pl/Content/33 7834/ PDF/index.pdf, (dostęp:
10.05.2020).
16 A. Olubiński, Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej), [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, 2(2016), s. 33-47.
13
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3. Ukierunkowanie na właściwą komunikację społeczną
Wiele wartości, które w pedagogice traktowane są jako cele i zadania, możliwe są do przekazania i realizowania właśnie w oparciu o
przekaz słowny czy przykład, który ze względu na swą atrakcyjność i
sugestywność oddziaływania zawsze skutecznie pociąga ku działaniu17.
Uzasadnienie obecności podejścia moralnego sportu w komunikacji społecznej rozróżniamy następująco:
• walory moralne komunikacji społecznej są wyznacznikiem
ludzkich właściwości, głównie podmiotowości i indywidualności człowieka, co stanowi o uniwersum osobowościowym;
• istnienie komunikacji społecznej jako nauki uzasadnia człowiek
w sensie rozumienia siebie i innych;
• procesami komunikacji społecznej rządzą prawidłowości, które
pozwalają przewidywać zachowania i mają wpływ na postawy jednostki i grupy;
• autentyczność i urzeczywistnianie potencjału człowieka tkwi w
każdym człowieku, a także budowanie właściwych stosunków międzyludzkich to atrybucje, które są egzemplifikowane zwłaszcza w procesie
wychowania.
4. Podmiotowość w podejściu do wychowania
Zgodnie z myślą personalistyczną bycie wychowankiem oznacza
bycie podmiotem wychowania. Podmiotem, czyli autorem własnych
działań. Ponadto rozwój osoby poprzez aktywność, uczestnictwo i
współdziałanie wychowanka ma prowadzić do samowychowania, do
ciągłego rozwoju. Wśród przesłanek składających się na personalistyczne podejście do człowieka w wychowaniu B. Śliwerski18 wymienia:
• uznanie autonomii każdej osoby jako tej wartości podstawowej i
immanentnej, widocznej w niepowtarzalności i wolności człowieka;
• przyjęcie podmiotowości człowieka, w myśl której żadna osoba,
bez względu na wiek, płeć, rasę czy wyznanie, nie może być kiedykolwiek traktowana jako przedmiot, narzędzie lub środek do celu;
• podmiotowość prawna, której podstawą jest prawo naturalne i
godność osoby ludzkiej;

J. Czechowski, Rola autorytetu i dialogu w sporcie, [w:] „Kultura - Media Teologia” 24(2016), s. 56-73.
18 B. Śliwerski, Z perspektywy pedagogiki personalistycznej, „Edukacja i Dialog”,
6(1996), s. 13-18.
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• przyjęcie prymatu życia duchowego osoby w stosunku do innych dziedzin życia i do społeczności;
• uznanie społecznej natury człowieka, opartej na dialogu i
wspólnocie.
5. Odwołanie się do szacunku zaufania i dialogu
W ty miejscu należy podkreśli, iż znaczenie sportu dla wychowania nie traci na swej ważności, lecz ciągle jest zauważane przez osoby
odpowiedzialne za rozwój człowieka. Warto podkreślić, iż sport w świetle edukacji globalnej traktuje jako nośnik wartości, które mogą stać się
źródłem radości życia, na samorealizację w udanej komunikacji społecznej. Sport może realizować przesłanki procesów wychowania w sytuacji,
gdy wystąpi podmiotowe traktowanie wychowanka, oparte na szacunku, zaufaniu i dialogu, komunikacja uczuć i rygor odpowiedzialności
będzie dominował nad komunikacją interpersonalną19.
6. Symbol rozwoju i życia
Istnieje potrzeba wygospodarowania miejsca dla wychowania, a
także samowychowania w takich przestrzeniach aktywności człowieka,
jak rekreacja ruchowa czy sport, jeśli na poważnie traktuje się rozwój
osoby we wszystkich jej wymiarach. Można z całą stanowczością
stwierdzić, iż dziedziny wychowania są obecne i łatwo dostrzegalne w
sporcie. Wychowanie społeczne poprzez kultywowanie zasad fair play,
przestrzeganie regulaminu, uczciwą grę zaznacza swą obecność w świecie sportu. Podobnie towarzyszy sportowcom wychowanie estetyczne,
rozbudzając ich do umiłowania rzeczy pięknych i twórczych. Sport pomaga także w odreagowaniu wszelkich napięć i bolesnych przeżyć. Nacisk na dbałość o zdrowie i higienę, a także ruch i rozwój umysłowy
wraz z rozwojem pasji poznawczych i zamiłowań jest domeną środowisk sportowych20.
Społeczno-aksjologiczny sens sportu znajduje swe uzasadnienie w
optyce definiowania człowieka w jego wielowymiarowości i permanentnym trudzie na rzecz swego rozwoju. Aktywność fizyczna staje się
wówczas miejscem i sposobem kultywowania wartości nie tylko witalnych i przyjemnościowych, które wynikają z natury tzw. sportowania
się, ale wartości moralnych, społecznych i obyczajowych, a także duJ. Czechowski, Sport w perspektywie…, dz. cyt., s. 174.
Zob. J. Czechowicz, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, [w:] „Społeczeństwo i Ekonomia. Society and Economics” 1(1)2014, s. 7-14.
19
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chowych. Rozwój osobowy we wszystkich sferach życia jest zadany
każdemu z nas. Może on dokonywać się na wiele sposobów. Sport bowiem jest jedną z możliwości, która rozwój człowieka w wymiarze społecznym uobecnia i ukierunkowuje. Obszary kształtowania pod względem społecznym zawodników sportowych, uczniów w ramach sportu
szkolnego i wszystkich zainteresowanych uprawianiem sportu tzw. masowego stanowią dogodne i właściwe miejsce rozwoju człowieka w jego
wymiarze socjologicznym21.
7. Dążenie do panowania nad swoim ciałem
Rozpoczynając aktywność fizyczną, zwykle wyznaczamy sobie
cel, zasięg, ramy czasowe i sposoby weryfikacji. W efekcie uczymy się
dyscypliny, konsekwencji i wytrwałości. Sport pokazuje, że nie tylko cel
ma znaczenie, ale także droga do niego.
Sport uczy pokory i radzenia sobie z czynnikami zewnętrznymi,
na które nie mamy wpływu, pomaga pozbyć się chorobliwego perfekcjonizmu. Pozwala zwiększyć świadomość ciała, co ułatwia prawidłowe
czytanie jego reakcji, ale i panowanie nad nim w sytuacjach stresowych.
Rozwój i osiągnięcia sportowe podnoszą wiarę we własne siły, uczą
koncentracji, ale także poszukiwania rozwiązań, kreatywności i dystansu do siebie oraz otoczenia22.
8. Stan dobrego samopoczucia i szansa na bycie z innymi w wypoczynku
Podejmując regularną aktywność fizyczną wspieramy prawidłowe
działanie organizmu, a w konsekwencji możemy zapobiegać rozmaitym
chorobom. Zwiększając ruchomość w stawach wspomagamy utrzymanie odpowiedniej masy kości oraz poprawiamy ich elastyczność, dzięki
czemu kości te są mniej narażone na odwapnienie i stają się bardziej
odporne na złamania. Regularna, indywidualnie dostosowana aktywność fizyczna poprawia również ukrwienie narządów (mózgu, serca,
płuc, wątroby itp.), dlatego pomaga chronić się przed chorobą wieńcową serca, nadciśnieniem, miażdżycą tętnic, a także udarami mózgu i
powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Dodatkowo przyczynia się ona

Tamże, s. 9.
N. Doraczyńska, Po co nam sport? Jakie cechy rozwija?, [w:]
https://zwierciadlo.pl/psychologia/po-co-nam-sport-jakie-cechy-rozwija,
(dostęp: 10.05.2020).
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do pohamowania regresji poziomu motoryki, czy też inwolucji starczej,
co skutkuje spowolnieniem umieralności23.
9. Źródło radości życia
Jako jedną z wielu zmian metabolicznych inicjowanych przez wysiłek fizyczny należy również wskazać wzmożone wydzielanie się endorfin. Hormony te, zwane „hormonami szczęścia”, wywołują poprawę
nastroju oraz posiadają działanie silnie znieczulające. Aktywność ruchowa powodując lepsze ukrwienie mózgu, skutkuje polepszeniem
koncentracji uwagi oraz procesów intelektualnych, przyczynia się do
poprawy samopoczucia, uspokojenia organizmu i wpływa pozytywnie
na układ nerwowy, podnosząc jego odporność. Właśnie dlatego regularne ćwiczenia są jedną z metod walki z depresją oraz niwelowania
stanów lękowych24.
Podsumowanie
Papież Jan Paweł II podkreślał, iż potencjał ukryty w sporcie
sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie
budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa,
wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała – stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do
budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa
rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację. Tak pojmowany sport nie jest
celem, ale środkiem: może się stać czynnikiem współtworzącym cywilizację i służącym prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony, a unikali wszystkiego, co może im zagrażać
lub wyrządzać poważne szkody im samym lub innym25. J. Nowocień26
dodaje, iż sport jest w stanie wyzwolić w człowieku ogromną energię,
czynić go zdolnym do pokonania własnych słabości i ułomności; poprzez zdolność „otwierania się” na życie społeczne może przyczyniać
Zob. N. Adamczak¸ Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, [w:] https://www.myfitnessplace.pl/wplyw-aktywnosci-fizycznej-nazdrowie-fizyczne-i-psychiczne-natalia-adamczak/, (dostęp: 10.05.2020).
24 Tamże.
25 Jan Paweł II, Oblicze i dusza sportu…, dz. cyt.
26 J. Nowocień, Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, Warszawa 2001, s. 24-26.
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się do propagowania poprawnych wzorców osobowych, eliminować złe
nawyki, niehigieniczny tryb życia, inspirować do pozytywnych działań;
potrafi pobudzać aktywność jednostki, pozwala jej zrozumieć siebie i
żyć w wolności oraz podejmować śmiałe decyzje; może swymi wartościami oddziaływać pozytywnie nie tylko na rozwój i wychowanie młodego pokolenia, ale równie dobrze może stymulować stosunki między
jednostkami, grupami społecznymi, a nawet narodami i państwami;
odgrywa istotną rolę w kształtowaniu płaszczyzny porozumienia między ludźmi, zrównuje wszystkich, bez względu na rasę, wyznanie religijne oraz polityczną orientację.
Sport jest dobrem społecznym i dzięki wszystkim formom aktywności społecznej sprzyja tworzeniu związków społecznych, dobremu
samopoczuciu psychicznemu i poprawie sprawności fizycznej. W sport
– kreatywną aktywność człowieka – wpisany jest cel osiągania doskonałości psychofizycznej oraz wszechstronny rozwój, obejmujący życie indywidualne i społeczne. Wymiar społeczny sportu wyraża się między
innymi w życzliwości między osobami, drużynami, towarzystwami,
podporządkowaniu się zasadom fair play, obiektywnej ocenie siebie i
innych, unikaniu aspołecznych zachowań. Sam sportowiec winien ze
szczególną odpowiedzialnością chronić wartość zdrowia psychicznego,
fizycznego oraz duchowego, a także kierować się w swym postępowaniu, zwłaszcza w stosunku do innych zawodników, wartościami nieprzemijającymi, tj. uczciwością, sprawiedliwością, prawdomównością.
W granicach sportu mieszczą się dziedziny wychowania, które określić
można jako charakterystyczne obszary dla procesów prowadzenia
człowieka ku rozwojowi27.
Streszczenie:
Sport wraz z wychowaniem jako dziedziny aktywności ludzkiej
posiadają tożsame wartości, wartości autoteliczne, które prowadzą
człowieka, budując w nim między innymi takie cechy, jak: wytrwałość,
samodyscyplina, cierpliwość, opanowanie, wierność zasadom itp. Sport
bez wymiaru wychowawczego stałby się bezduszną maszyną do bicia
rekordów, ustanawiania wyników, tworzenia wielkiego show medialnego, pozyskiwania pieniędzy i sławy. Sport w rozwoju ludzkości XXI
wieku nabiera szczególnego znaczenia. Powszechne zainteresowanie nie
ma jedynie charakteru biernego, ale coraz częściej przejawia się w systematycznym uprawianiu jakiejś dyscypliny sportowej, regularnym
27
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uczestniczeniu w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych. Należy
zatem poświęcić więcej uwagi owemu fenomenowi cywilizacyjnemu,
jakim jest sport który jest nośnikiem autotelicznych wartości w wychowaniu każdego człowieka.
Słowa kluczowe: pedagogika sportu, wartości autoteliczne, kultura fizyczna
Summary:
Sport together with upbringing as a field of human activity have
the same values, autotelic values that guide man, building in him,
among others, such qualities as: perseverance, self-discipline, patience,
composure, faithfulness to principles, etc. Sport without an educational
dimension would become a heartless machine for breaking records, establishing results, creating a great media show, winning money and
fame. Sport is becoming particularly important in the development of
21st century humanity. Common interest is not only passive, but increasingly manifests itself in the systematic practice of some sport, regular
participation in various physical activities. Therefore, more attention
should be paid to this civilisational phenomenon of sport, which is a
carrier of autotelic values in the upbringing of every person.
Key words: sports pedagogy, autotelic values, physical culture
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Karol Łukowski

Zdolności ruchowe odnoszące się do formowania sfery duchowej
Wprowadzenie
Człowiek wspierany siłami wewnętrznymi w przybiera rolę kompozytora, który zaprowadza określony ład wokół siebie. Stan fizycznej egzystencji człowieka na ziemi ograniczony jest czasem, a życie to przebiega w
następujących po sobie zdarzeniach i zmianach. Człowiek wyróżnia się od
innych istot żyjących na ziemi umiejętnościami, które pozwalają mu wzrastać w różnych obszarach rozwoju życia duchowego, aktywności ruchowej
i społecznej. Osiągnięcie kolejnego stopnia rozwoju wymaga predyspozycji
do opanowania pewnych zdolności, które wymagają systematyczności,
wyrzeczeń, dyscypliny oraz regularnych ćwiczeń. Rozwijając się w obszarze ruchowym i duchowym często mamy takie przekonanie, że robimy coś
dla siebie i uważamy to za słuszne, jednak czasami by cokolwiek osiągnąć
musimy się do tego przymusić. Podejmowanie starań z zakresu aktywności
ruchowej i wzrostu duchowego pozwala zwiększyć uważność na reakcje
do działania, które wymagają impulsu. Ćwiczenia ruchowe mogą krzewić
wśród ludzi różnorakie zamiłowania, które skłaniają do wzrastania na wielu płaszczyznach życia. Dużo się mówi w psychologii sportu o tym, że
czynności ruchowe rozwijają cechy osobowości i kształtują bodźce do działania, takie jak, zdecydowanie, systematyczność, motywacje, samodyscyplinę i siłę woli, które wspomagają odporność człowieka. Przyglądając się
właściwością terapeutycznym i wychowawczym zajęć ruchowych, aktywność ruchową oraz cechy duchowe, mają zastosowanie, jako narzędzia służące do wspomagania rozwoju wychowanka na różnych płaszczyznach.
1. Aktywność ruchowa, a sfera duchowa
Nadając znaczenia terapeutycznego aktywności ruchowej, można
powiedzieć, że ma właściwości ukierunkowane na zmianę, jest najpiękniejszą chorobą i najzdrowszym uzależnieniem. W nabywaniu sprawności fizycznej, aspekt wychowawczy związany jest ze współdziałaniem w
grupie, uczeniem się wzajemnego wspomagania, budowaniem relacji
między ludzkich i nabywaniem zachowań zdrowotnych. Dyspozycje
ruchowe odnoszące się do formowania sfery duchowej, to wydobywanie i odkrywanie z człowieka posiadanych zdolności. W książce pod
tytułem, ,,Święty Charbel Orędzia z Nieba”, spisanej przez Raymonda

Nadera, zapisane zostało, że życie odnosi się do sfery duchowej, natomiast człowiek jest istotą obdarzoną ruchem. Raymond Nadera przekazał w swoim świadectwie, że istnieje wielka różnica między ruchem, a
życiem. Ktoś może być w ruchu, a nie ma w sobie życia, może też być
pełen życia, a się nie poruszać. Człowiek jest ruchem i życiem, nie
wszystko co we wszechświecie jest życiem, może być w ruchu. Człowiek
ma w sobie ruch i życie, ruch jest ograniczony przez przestrzeń i czas, a
życie nie jest ograniczone, ani czasem, ani przestrzenią. Każdy ruch we
wszechświecie skazany jest na śmierć, a życie jest wieczne. Każdy ruch
ma swój koniec, a życie nie ma końca. Chrystus obdarza życiem wiecznym, ponieważ On jest Synem Boga, a życie pochodzi od Boga. Nie szukaj nieśmiertelności tego świata, przez rozciąganie działania w czasie,
ponieważ czas przeminie oraz się skończy.
Ćwiczyć oznacza doskonalić się w czymś, poprzez powtarzanie
określonych czynności, które wymagają własnej inicjatywy, czasu i regularnych treningów. Zasada ta dotyczy zarówno wzrostu duchowego,
jak i ruchowego. Święty Ignacy Loyola, zapisał swoje rozważania w
książce, pt. „Ćwiczenia duchowe”, na temat systematycznych praktyk
duchowych, które dotyczą podstawowych zasad postępowania, rachunku sumienia i przyglądania się własnym myślą. Ignacy Loyola opisuje
to, co dzieje się w ludzkiej duszy, odwołuje się do działania duchów
dobrych i złych, które wywołują w ludziach różne poruszenia. Ćwiczenia duchowe służą do przezwyciężania samego siebie, poukładania
swego życia i usunięcia wszystkich rzeczy nieuporządkowanych. Ćwiczenia duchowe ukazują, że człowiek jest stworzony po to, by chwalił
Boga, czcił Pana naszego i Jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę.
Człowiek musi potrafić wybierać to, co mu pomaga uzyskać cel dla którego jest stworzony, poprzez porządkowanie swoich spraw duchowych
i bez kierowania się jakimkolwiek przywiązaniem do tego świata. Ignacy Loyola, pokazuje w jaki sposób ćwiczenia duchowe służą do uporządkowania własnego życia i odsuwają człowieka od przywiązania do
grzechu. Loyola porównuje obszar duchowy do skupienia się na swoich
wewnętrznych rozważaniach, co zostało sformułowane jako kontemplacja duchowa, która służy do wglądu w postępowanie człowieka i porządkowania własnych myśli1.
Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ćwicząc ciało, ćwiczymy swojego ducha. Ćwiczenie duchowości, to osiąganie zdolności do zrozumienia samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim
1
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jest człowiek, skąd się wziął, dokąd zmierza i jaki jest cel życia człowieka.
Do obszarów duchowych człowieka należą nasze zmysły, uczucia, myśli i
relacje z innymi ludźmi, są to też zarówno wartości duchowe, jako nasze
postanowienia i cechy wewnętrzne. Książeczka Tomasza Kempisa, „O naśladowaniu Chrystusa”, opisuje ćwiczenia duchowe, że są po to, aby chwalić Boga na różne sposoby i stawiać przeszkody starodawnemu nieprzyjacielowi, które rozwijają pragnienie do czynienia dobra, oddawania czci
Świętym i by pamiętać mękę Jezusa Chrystusa. Służą do wypracowania
pożytecznego wspominania grzechów, strzeżenia swojego serca i do duchowych postanowień, które rozwijają cnoty2.
Poszukiwanie środków zaradczych w obszarach duchowości, z
punktu widzenia człowieka przekonanego o istnieniu Boga, może się
wydawać na jawną receptą, patrząc przez pryzmat ludzi kierujących się
zdrowym rozsądkiem. Zbiór przedstawionych twierdzeń dąży do osiągnięcia pewnych zdolności ludzkich, do odbierania bodźców wewnętrznych, które są też nawiązaniem do wiary kojarzonej z przestrzenią psychologiczną i intelektualną, czyli co jest nienamacalne, ale widoczne w zachowaniu i oczywiste dla człowieka, jak temperament,
skłonności i usposobienie. Wchodząc w zagadnienia duchowe, które są
wywoływane przez czynności ruchowe, nawiąże do znaczenia łacińskich słów, spiritus movens, co oznacza duch inspirator i duch sprawczy
do działań. Mieć ducha sportowca, oznacza grać i postępować uczciwie
w stosunku do innych, szanować ich i postępować zgodnie z przyjętymi
zasadami. Potrzeby duchowe, związane są z tendencjami człowieka do
określonych skłonności, predyspozycji psychicznych i intencji. Skłonności u ludzi powstają przez całe ich życie, może to być wewnętrzna potrzeba, pragnienie lub impuls. Skłonności można zdefiniować, jako wewnętrzne dążenia człowieka do posiadania określonych cech charakteru,
które ujawniają trwałe upodobania, sposób bycia, przekonania i przyzwyczajenia. Mamy do czegoś skłonność, ale skąd się to bierze? Wyjaśniając skłonności warto skupić się na specyfice duchowości, która wynika z ćwiczeń ruchowych. Artykułując potencjalne właściwości wewnętrzne człowieka, takie jak, podatność, co oznacza mieć określone
cechy oraz predyspozycje, czyli wrodzone skłonności i zdolności, które
zmierzają do zrealizowania określonego celu. Zarys drogi do świętości
przedstawiony przez Świętego Bonawenturę, jest drogą wzajemnych
zależności między poszczególnymi czynnikami i szczeblami rozwoju, a
zasadnicze postępowanie na tej ścieżce zaczyna się od dobrej woli, przez
2
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stanu łaski uświęcającej, gorliwą pracę nad zdobywaniem poszczególnych cnót, poprzez doskonałość, aż do świętości i kończąc na zjednoczeniu mistycznym, czyli przystosowaniem się pod każdym względem3.
2. Zdolności ruchowe odnoszące się do sfery duchowej
Oddziaływania poprzez zajęcia ruchowe stosowane w działalności
wychowawczej, są czynnościami ukierunkowanymi na potrzebę dokonywania pozytywnych zmian w młodym człowieku, które zaszczepiają
pragnienie pracy nad sobą, poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie i innych. Zajęcia ruchowe wywołują w młodych ludziach
poczucie stawiania, dążenia i osiągania postawionych przez siebie określonych celów, przekonanie o tym, że napotkane w życiu przeszkody
można rozwiązać, wzmacniając wiarę we własne możliwości. Droga
zawodnika do wypracowania przez niego umiejętności, które pozwalają
jemu na osiągnięcie pewnego poziomu funkcjonowania w sporcie, ma
swoje etapy. Wewnętrzne kompetencje człowieka są podstawą do osiągania sukcesu, wzmacniają przekonanie o docenieniu siebie i uświadamiają o potrzebie dokonania zmian w swoim życiu. Poprzez zajęcia ruchowe młodzi ludzie odkrywają w sobie potrzebę ambicji, wzmacniają
w sobie dyscyplinę, wytrwałość i motywację do działania. Zajęcia ruchowe zwiększają odporność psychiczną, która powoduje zdolność
człowieka do radzenia sobie z kryzysem społecznym, umysłowym i
emocjonalnym. Odporność psychiczna jest umiejętnością prospołeczną,
która zapobiega sytuacją stresowym i chroni nas przed różnymi stanami
zagrażającymi kondycji psychicznej. Odporność psychiczna związana
jest z naszymi predyspozycjami, które mogą wpływać na przebieg wykonywanych przez nas czynności w niedogodnych sytuacjach. Odporność organizmu ludzkiego wraz z wiekiem spada, natomiast aparat duchowy, może być doskonalony przez całe życie. Odporność psychiczna
nie zakryje naszych krzywd, doświadczenia niesprawiedliwości, bólu i
cierpienia. Uodporniając się, nie sprawimy, że nasze problemy znikną,
natomiast autentyczne przeżycie własnej niedoli bardziej nas wzmocni.
Uczenie się odporności jest umiejętnością zwracania się o pomoc i
przyjmowania pomocy, ponieważ dzięki pomocy innych ludzi uczymy
się podnosić głowę i znajdujemy sposoby zaradcze. W pogoni za naszym szczęściem dużo razy tego nie dostrzegamy i zaprzeczamy oczywistym faktom, że to my tylko mamy wpływ na swoje życie. Jednak to
dzięki innym ludziom wzmacniamy się psychicznie, wzrastamy du3
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chowo i możemy się rozwijać społecznie. Człowiek rozumny wie, że
żyjemy nie przez przypadek, ponieważ Bóg chciał abyśmy istnieli, by
nasze życie miało sens i cel. Nasze powołanie jest wyrazem mądrości,
sposobem na osiągnięcie pełni życia, kluczem do zbudowania głębokich
więzi z innymi ludźmi, najpewniejszą drogą do zrozumienia samego
siebie, pasjonującym sposobem życia i szansą na optymalne wykorzystanie czasu, który został nam dany w doczesności.
Świat duchowy człowieka odwołujący się do wewnętrznych przeżyć, to zdolność oceny własnego postępowania i świadomej odpowiedzialności moralnej za własne czyny. Mehmet Kucukdurmus, turecki piłkarz w swoim wywiadzie odwołał się do sumienia, który celowo nie
strzelił gola i wykopnął piłkę na aut, kiedy zobaczył kontuzjowanego rywala. Drużyna Mehmeta wygrała ten mecz, jednak on sam zrezygnował z
okazji strzelenia dziesiątej bramki w sezonie, stwierdzając publicznie
podczas wywiadu, że nie pozwoliło mu na to sumienie. Dla Mahmeta
okazała się ważniejsza zdolność oceny moralnej swojego postępowania,
niż korzyść osobista. Ksiądz Marek Dziewiecki, nawiązując do poglądów
na temat wartości sumienia, zaakcentował, że należy ono do istoty moralnej człowieka i wyraża świadomość do uczciwych przekonań, które nie
jest wytworem socjalizacji lub wychowania, a wrodzoną wrażliwością
moralną i naturalną zdolnością do odróżniania dobra od zła. Kardynał
Stefan Wyszyński, wyraził następujące słowa na temat sumienia, że najtrudniej jest oddziaływać na formację sumienia narodowego, ponieważ
wymaga to wspólnego działania i ogromnego wysiłku, przy odmiennych
poglądach na obowiązki indywidualne, rodzinne, społeczne i zawodowe.
Polacy mają wyrobione sumienie narodowe, umieją walczyć o ład w swojej Ojczyźnie, o obowiązkowość, o pokój Boży i możność korzystania z
wolności, która nam się wszystkim należy. Im więcej mamy prawa do
korzystania z wolności, tym bardziej kierujemy się sumieniem obywatelskim, rodzinnym, narodowym i publicznym4.
Formowanie sfery duchowej człowieka, odnosi się do obszaru życia wewnętrznego, który jest wytwarzany poprzez oddziaływania ruchowe, kształtując w człowieku pewne cechy, postawy i system wartości. Zajęcia ruchowe wprowadzają nasz organizm w stan dobrego samopoczucia, który ma wpływ na nasilenie myślenia w kategorii dbania
o zdrowie, podejmowania świadomych działań w celu ochrony zdrowia
i zapobieganie chorobotwórczych stanów. Tworzenie optymalnych waS. Wyszyński, „Myśląc z Wyszyńskim”: Kim jest człowiek: mężczyzna i kobieta?,
WAW, Warszawa 1987, s. 243
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runków do życia dla zachowania zdrowia, to działania ukierunkowane
na prawidłowy sposób konsumpcji, aktywność fizyczną, odpowiedni
dobór ilości czasu poświęconego na pracę i wypoczynek. Aktywność
ruchowa w nauczaniu moralnym Jana Pawła II, obsadza istotne miejsce.
Papież uważał, że sport jest zdolnością przekazywania głębokich wartości i językiem powszechnie zrozumiałym. Sport staje się przekaźnikiem
wzniosłych wzorów humanistycznych i duchowych, jeżeli jest praktykowany w duchu pełnego poszanowania reguł. Sport występuje jako
globalne zjawisko, które niesie w sobie prawdę o bogatych możliwościach fizycznych człowieka, o jego zdolnościach intelektualnych i duchowych. Papież nawiązał do tego, że sport jest bardzo ważnym wymiarem życiu człowieka, integrującym ducha i ciało, a niewłaściwie wykorzystany, może stać się drogą do degradacji i dehumanizacji człowieka.
Społeczeństwo, które utraciło zasady religijne i moralne, staje się łatwo
przedmiotem manipulacji i dominacji ze strony sił, które pod pretekstem
większej wolności, zniewalają jeszcze bardziej5.
Rozwijanie w dzieciach i młodzieży większej sprawności fizycznej,
ma swoje odniesienie do sfery duchowej człowieka. Istotną sprawą dla
aktywności sportowej, która traktowana jest, jako wartość sama w sobie
i jako pożyteczny cel, jest dobrowolność i dostarczanie przyjemnych
doznań. W pracy profilaktycznej z młodzieżą warto przyjrzeć się właściwościom, jakie mają w sobie zajęcia ruchowe. Zajęcia ruchowe uczą
życia we wspólnocie i zasad postępowania z innymi, a podczas gier zespołowych doświadcza się pozytywnych emocji, wyrażane jako poczucie radości i zadowolenie z życia. Człowiek aktywny ruchowo promuje
zdrowy styl życia, dba o utrzymanie kondycji fizycznej i przestrzega
zasad prawidłowego odżywiania. Rekreacja ruchowa obejmuje zajęcia
turystyczne, którym człowiek oddaje się z własnej chęci, szczególnie w
czasie wolnym, dla wypoczynku i przyjemności. W profilaktyce zastosowanie zajęć ruchowych, ma na celu podjęcie działań do osiągnięcia
zamierzonych rezultatów, do których należą zdolności do zachowania
moralnej oceny sytuacji, podejmowanie mądrych dla siebie decyzji i wyznaczenie sobie norm postępowania. Wiedza nabyta podczas zajęć ruchowych, jest umiejętnością oraz doświadczeniem, które można stosować w życiu codziennym i propaguje ustalone zasady zachowania. Aktywność fizyczna wyzwala poruszenie w człowieku, które związane jest
z dążeniem do osiągnięcia zamierzonego celu, poprzez uzyskanie jak
Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978 – 1979. Tom II, Wyd. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982, s. 285.
5
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najlepszych wyników, co można przyrównać do apetytu i zaspakajania
go. W języku Świętego Jana od Krzyża, istota sprawy zarówno w odniesieniu do grzechu, jak i oczyszczenia wyrażona została hiszpańskim
terminem, apetito, przetłumaczonym na język polski, oznacza uczucie
głodu i nabieranie apetytu. Podążanie polegające na odczuwaniu pragnienia do zjednoczenia się z Bogiem, poprzez naśladowanie i upodobnienie się do Chrystusa. W ćwiczeniu duchowości pochylając się nad
zagadnieniem zniewolenia od grzechu, a następnie wyzwolenia się od
niego, nie można ograniczać się do zatrzymania na płaszczyźnie czynów, a trzeba dotrzeć do ukrytych skłonności od złego6.
Sfera duchowa jest obszarem człowieka, który powinien być w
odpowiedni sposób pielęgnowany. Obszar duchowości dostarcza zrozumienia samego siebie, otwiera nas na świat i uczy podejmowania nowych doświadczeń. Treningi sportowe uczą nas wglądu w siebie, oceny
własnych możliwości i obserwacji postępów. Poznając samego siebie
odwołam się do introspekcji, która pochodzi z łacińskiego słowa introspectio, co znaczy zaglądanie do wnętrza. Proces introspekcji dotyczy
obserwacji, analizy swoich stanów, myśli, emocji oraz przeżyć, który ma
swoje zastosowanie w psychoterapii i psychologii. Introspekcja określa
zdolność do analizowania własnych przeżyć, do której przeprowadzenia
potrzebujemy ciszy, skupienia i spokoju. Samoobserwacja siebie u człowieka pojawia się w okresie dojrzewania, a od najmłodszych lat istota
ludzka uczy się określonych form postępowania. Istnienie człowieka,
przybliżają rozważania na temat talentów, Księdza Jana Pietraszko, który skomponował je w następujący sposób. Bóg stwarzając człowieka
obdarzył go pełną ludzką naturą duchową i materialną. Wspaniałość
człowieka otwartego na prawdę, szczęście i dobro, występuje dopiero w
chwili uświadomienia sobie tego. Ciało i duch ludzki, wyposażony jest
możliwością rozwoju w wielorakich dziedzinach i kierunkach, stanowiąc talent, którego Bóg nikomu nie odmawia. Człowiek został obdarowany istotnym człowieczeństwem otwartym na wartości świata stworzonego. Bóg postawił człowieka w takiej sytuacji, że musi on chłonąć ze
świata, nieustannie pokarm dla ducha i ciała, dopełniając swojego istnienia na ziemi i w sobie7.
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T. Sankowski, J. Gracz., Psychologia sportu, Wyd. AWF., Poznań. 2007, s. 79.
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3. Czynniki kształtujące zdolności ruchowe i duchowe
Wiara jest silnym motywatorem do działania, wiara w to, że się uda
osiągnąć postawione cele, powiedzie się w życiu lub zmieni życie na lepsze.
Wierzyć, to znaczy pokładać ufność do siebie, innych ludzi i we własne
zdolności. Wiara pozwala na budowanie swojego życia, dąży do realizacji
postawionych przez siebie planów i pozwala wzrastać człowiekowi na
różnych płaszczyznach. Wiara jest wynikiem nabywania przez nas umiejętności i zdolności, które pozwalają nam osiągać zamierzone rezultaty i
spełniać się w różnych rolach społecznych. Wiara w rozwoju duchowym i
osiąganiu zdolności fizycznych, jest bardzo ważnym elementem, ponieważ
kształtuje przekonania, buduje postawy i daje nadzieję na przetrwanie
trudnych sytuacji. Młodzi ludzie potrzebują wzmocnień, które będą im
dostarczać animuszu do formowania ich życia wewnętrznego. Duchowe
stawanie się odbywa się na zasadzie nieprzerywalnego tworzenia i
twórczego działania bez określonego zamiaru. Dobre impulsy rodzą się w
szczególności z gotowości ducha, a dla gotowego ducha nie ma zadnych
ograniczeń i kłopotliwych niespodzianek, bo składa się na nią żywy temperament i wigor. Szybkie działanie wzbudza uznanie i aprobatę, ponieważ
pokazuje wspaniały talent, subtelność myślenia i rozwagę w czynach. Pokonane trudności wydobywają z ludzi to co najlepsze, a kolejne przeszkody
popychają do dalszego działania.
Najważniejszym środowiskiem wychowawczym w kształtowaniu
postaw prospołecznych, jest środowisko rodzinne, które odpowiada za
zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka i za jego proces zmian psychologicznych, takich jak, potrzeba miłości, bezpieczeństwa, bliskości,
przynależności, szacunku i godności ludzkiej. Zasadnicza rola wychowawcza rodziny wiąże sięz przygotowaniem dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie i ukształtowaniem jego osobowości, poprzez przekazywanie nawyków, postaw zdrowotnych, wartości, norm postępowania i tradycji. Człowiekowi dana jest zdolność do działania, wedle swojego indywidualnego rozeznania, zdolności poznawania i oceny rzeczywistości. Wychowanie społeczne związane jest z tworzeniem wspólnych zadań i celów, które dokonuje się w społeczeństwie i odnosi się do
dorobku kulturowego, wzorów wartości i zachowań oraz doskonalenia
umiejętności fizycznych i duchowych. Wychowanie fizyczne, jest częścią
procesu wychowania, kształtuje charakter i ułatwia zidentyfikować stosunek człowieka do świata. Ksiądz Marek Dziewiecki w książce, pt. „Od
urwisa do bohatera. Wychowanie duchowe, moralne, religijne chłopców”, przedstawia cele i metody wychowawcze dla chłopców. Swoje
rozważania odnosi do serca, umysłu i ambicji, pokazuje solidną prace na
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rzecz wychowania, poprzez realistyczne myślenie i odpowiedzialne
kochanie. Propozycja Dziewieckiego, nakreśla w jaki sposób posłużyć
się wiedzą i inteligencją w formowaniu dojrzałych postaw duchowych,
określając odpowiedzialność moralną za swoje czyny i zdolności do
oceny własnego postępowania8.
Nigdy nie mamy gwarancji na wykluczenie ze swojego życia negatywnych czynników środowiskowych, które na nas wpływają. Czasami znienacka spotyka nas coś przykrego, a my zupełnie nie jesteśmy
na to przygotowani. Jednak możemy uodpornić się na różne niekorzystne sytuację, stosując działania zapobiegawcze. Doświadczenie życiowe określa nasze umiejętności, sprawność, nawyki, indywidualne
cechy osobowości, prezentowane postawy, przekonania i wartości, które
umożliwiają nam wpływać na środowisko rodzinne, wychowawcze i
społeczne. Wartości służą dla dobra rozwoju człowieka, przyczyniają się
do wzrostu duchowego, wewnętrznej spójności człowieka oraz zjednoczenia z ludźmi i Bogiem. Lekceważenie podstawowych wartości dotyczących życia ludzkiego, prowadzi do niszczenia człowieka. Nasze zachowania wynikają z pewnych norm, zasad etycznych i kulturowych.
System społeczny nieustannie rozbudza w człowieku jego potrzeby i
wyolbrzymia je, natomiast rozwój technologii pokazuje ludziom ciągle
nowe standardy życia, do których człowiek permanentnie podąża. Zatem ważna jest efektywność odróżnienia wartości od pseudowartości,
które proponuje nam świat.
Zachowanie ludzkie zwykle sprowadza się do realizacji jakiegoś
celu, zaspokajania potrzeb, osiągania określonych efektów i jest związane z adaptacją do ludzi i środowiska, czyli uczeniem się, kształtowaniem i przystosowaniem. Często zdarza się tak, że mamy osłabioną
czujność poznawczą, ponieważ jesteśmy zapatrzeni w siebie i na korzyści jakie możemy uzyskać, nie dostrzegając kryzysu duchowego. Ludzie
zapominają o tym, że sfera duchowa, jest nieoderwalnym obszarem egzystencji człowieka, którego zaniedbanie powoduje gorszą jakość życia.
Duchowość można porównać do Boskiego ognia, o którym Platon pisał,
że człowiek został nim obdarzony, a przychodząc na świat, zdobywa
umiejętności jak ma się z nim obchodzić. Ogień ten popycha człowieka
do pracy nad sobą, jednak nie jesteśmy w stanie kontrolować duchowości, ale możemy wpływać na swoje życie (Muller, s. 15).Na temat pozyskiwania dusz, Ignacy Loyola pisał następująco, że nagłe przemiany są
M. Dziewiecki, Od urwisa do bohatera Wychowanie duchowe, moralne i religijne
chłopców, Wyd. es pe, Kraków 2013, s.53).
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dziełem Boga, a nie ludzi, doświadczenie i natura uczy nas, abyśmy
działali wolno i stopniowo, po przyjacielsku będąc przychylnym i
wspaniałomyślnym, by nakłaniać od rzeczy ziemskich, do zamiłowania
ku dobremu postępowaniu. Ludzie, którzy są zajęci czymś innym, nie
należy im od razu mówić na temat duszy, bo to by znaczyło zarzucenie
wędki bez przynęty. Drzewo mokre nie będzie się palić, najpierw trzeba
je wysłużyć, następnie ogrzać i przygotować do przyjęcia ognia, któremu będąc mokre, całą swoją siłą się opierało. Podobnie trzeba zachować
się z umysłem człowieka, aby nakłonić go do tego, na co wcześniej niechętnie patrzył9.
Świat ukierunkował ludzi na posiadanie produktów, które tak naprawdę nie są nam potrzebne, do tego aby przeżyć i można się bez nich
obejść, a każdy człowiek jest tym, co sam bierze z tego świata. Ludzie
mają wolną wole, którą dostali od Boga, a dobrze użyta wolność prowadzi człowieka do rozwoju. Człowiek jest narzędziem wyposażonym w
zdolności ruchowe i duchowe. Zastanawiając się głębiej nad narządem
ruchowym człowieka, można powiedzieć, że jest istotą duchową, ponieważ poznanie siebie wewnętrznie, swoich zdolności, słabości i możliwości, daję wgląd w sferę duchową. Ignacy Loyola mówi na temat duchowości, że jest to trudna ścieżka cnoty, ale ważniejsze jest zrównoważone myślenie, by nie upaść, niż iść za postępem tego świata. Zarówno
oziębłość, jak i zbytnia gorliwość są chorobami, które pochodzą z umysłu. Reguła ta potrzebna jest dla zachowania zdrowego ciała i ducha,
aby zasługę miało i nie upadało10.
Podsumowanie
Zarówno podejmowanie aktywności ruchowej, jak i kształtowanie
sfery duchowej, przekłada się na inne płaszczyzny rozwoju człowieka,
co w dalszej kolejności stanowi jego sposób postępowania i jest wyznacznikiem dokonywanych wyborów życiowych. Opisane ćwiczenia
duchowe, są źródłem informacji o samym człowieku, dostarczają korzystnej wiedzy jak uzyskać postępy w działaniu, uczą nas jak obchodzić się z samym sobą i jak postępować w stosunku do innych ludzi.
Człowiek ma swoje ograniczenia, jak również zdolności, jednak swoich
możliwości nie może stawiać na równi z Bogiem. Człowiek jest napełnionym bytem psychofizycznym i ma możliwości do poznania treści
swojej wewnętrznej natury. Rozwój ruchowy, w podobny sposób jak i
9

I. Loyola., Ćwiczenia duchowe. Wyd. WAM, Kraków 2002, s.279.
I. Loyola, Maksymy Świętego Ignacego, Wyd. WAM, Kraków 2014, s.308.
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duchowy, determinuje proces przechodzenia do stanów zdolności
wglądu i oceny siebie, sytuacji i otoczenia oraz wpływa na rozwój zdarzeń i czynności, w których bierzemy udział. Zdolności ruchowe człowieka, a także formowanie sfery duchowej dostarcza ludziom wiedzy
na temat odkrywania własnego człowieczeństwa, pomaga w rozwiązywaniu problemów życiowych i wytwarza sprawność naszej wyobraźni.
Wymiar duchowy i aktywność ruchowa rozwijają nasze wewnętrzne
cechy, postawę do życia i charakter. Ćwiczenia sprawnościowe prawidłowo ukierunkowane, mogą stać się ważnym elementem w rozwoju
duchowym młodego człowieka, szczególnie w procesie dojrzewania i
poznawania świata. W aktywności fizycznej, jaki w życiu duchowym
najważniejsze jest to, kim się stajemy, o życiu duchowym mówi się, że
odnajdujemy się w życiu, poznajemy Boga i poznajemy siebie, a aktywność ruchowa hartuje naszego ducha.
Streszczenie:
Człowiek jako istota żyjąca wyróżnia się najwyższym stopniem
rozwoju wśród wszystkich stworzeń i posiada w sobie elementy wzrostu. Wspólnymi cechami rozwoju do treningu ducha i ciała, jest powtarzanie określonych czynności w sposób uporządkowany oraz przestrzeganie ustalonych zasad postępowania. Sfera ruchowa i duchowa człowieka, jest układem zsynchronizowanych ze sobą elementów i wpływających na siebie nawzajem. Artykuł ma na celu przyjrzenie się wpływowi ćwiczeń ruchowych na formowanie sfery duchowej oraz w jaki sposób człowiek nabywa praktyczne umiejętności zakresie rozwoju ruchowego i duchowości. Źródła dotyczące psychologii sportu, mówią nam
na temat aktywności fizycznej, że stała się środkiem na budowanie odporności psychicznej, która dotyczy radzenia sobie z trudnymi zadaniami, czynnikami wywołującymi stres i presją. Aktywność ruchowa
może służyć jako narzędzie do pracy terapeutycznej, w radzeniu sobie z
zaburzeniami emocjonalnymi, będąc sposobem służącym do adaptacji
środowiskowej człowieka, która powoduje optymistyczne spojrzenie na
otaczający świat i zachęca do moralnie zdrowego życia.
Słowa kluczowe: zdolność, ruchowe, formowanie, sfera, duchowa
Summary:
Movement abilities relating to the formation of the spiritual sphere
Human as a living being is distinguished by the highest degree of
development among all creatures and possesses elements of growth.
Common features of development for body and soul training are repeti-
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tion of specific activities in an orderly manner and compliance with established rules of conduct. Human's motor and spiritual sphere is a system of elements synchronized with each other and affecting each other.
The article aims to look at the impact of physical exercises on the formation of the spiritual sphere and how man acquires practical skills in the
field of motor development and spirituality. Sources about the psychology of sport tell us about physical activity that it has become a means of
building mental resilience, which deals with coping with difficult tasks,
factors causing stress and pressure. Physical activity can be used as a
tool for therapeutic work in dealing with emotional disorders, being a
way of serving human environmental adaptation, which causes an optimistic view of the surrounding world and encourages a morally
healthy life.
Keywords: ability, movement, formation, sphere, spiritual
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Dawid Niewiadomski

Teologiczna wizja kultury fizycznej
Wstęp
Kultura fizyczna oraz jej bezpośrednia postać – sport, stanowi
przedmiot zainteresowania teologii. Bóg bowiem w akcie stwórczym,
opisanym w Księdze Rodzaju, uczynił na swój obraz i podobieństwo
człowieka (por. Rdz 1, 26), nadając mu niezbywalną godność. Stwórca
wyposażył człowieka w duszę i ciało. Cielesność zatem jest dziełem Boga, a troska o nie stanowi naturalne prawo i obowiązek człowieka, który
realizuje się między innymi poprzez kulturę fizyczną czy ściślej – uprawianie sportu. Niniejsze przedłożenie dotyczy teologicznych odniesień
w obrębie szeroko pojętej kultury fizycznej przejawiającej się w sporcie.
1. Definicja i cele kultury fizycznej w świetle nauki św. Tomasza
z Akwinu
Na samym początku należy zapytać się: czym jest sport? co stanowi jego istotę? By odpowiedzieć na pytanie dotyczące definicji sportu
odwołajmy się do wielkiego filozofa i teologa XIII w., mianowicie św.
Tomasza z Akwinu. Według tego wielkiego Doktora Kościoła, sport nie
jest jakąś rzeczą czy zbiorem rzeczy, ani jakąkolwiek formą bezczynności, lecz zespołem pewnych czynności, i to czynności ludzkich, odpowiednio uporządkowanych i skierowanych ku określonemu celowi1.
Cóż jest tym celem sportu?
Nadrzędnym i ostatecznym celem kultury fizycznej jest tworzenie
kultury duchowej. Celem zaś bezpośrednim są te wartości i dobra, na
których kultura fizyczna polega, a więc pewne przymioty ciała i ducha,
doskonalące naturę i działanie człowieka, tak by posługiwał się członkami ciała w sposób jak najbardziej rozsądny i zgodnie z potrzebami
ducha2. Skoro tak, to tworzenie kultury fizycznej ma sens o tyle, o ile
służy do osiągnięcia kultury duchowej. Święty Tomasz zauważa, iż ciało
może służyć duchowi i jego kulturze, tylko wówczas, gdy duch nad nim
panuje, czyli posługuje się nim zgodnie z jego naturą i zdrowymi zasaPor. F. W. Bednarski, Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z
Akwinu, Wyd. Veritas, Londyn 1962, s. 18.
2 Por. Tamże, s. 27.
1

dami rozumu; rozumne więc opanowanie ciała i jego czynności jest istotą kultury fizycznej3.
Z powyższych rozważań można wyprowadzić następującą definicję: kultura fizyczna jest to organiczny zespół przymiotów i sprawności,
wytworzonych pracą człowieka, a doskonalących ciało ludzkie przez
jego opanowanie celem usprawnienia go w służbie dla kultury duchowej4. Akwinata dopowiada dalej, że sport w chrześcijańskim ujęciu jest
skuteczną szkołą walki, jaką staczamy w ziemskim życiu, walki, dla której metą jest doskonałość duszy, nagrodą szczęśliwość i wieczna chwała
świętych5. Sport jest tylko bladym obrazem tej wzniosłej walki i jakżeż różni
się od niej! Jeśli ćwiczenia sportowe są dobrowolne, to udział i wytrwanie w
duchowej walce są konieczne; w walce duchowej wszyscy są powołani do zwycięstwa i wszystkich współzawodników zwycięstwo może uwieńczyć; a przede
wszystkim, gdy w sporcie zabraknie energii, trzeba wycofać się i przyznać do
klęski, w walce duchowej moc samego Boga jest zawsze do dyspozycji, by podnieść i wzmocnić słabnące siły – dodaje św. Tomasz.
Tyle o celu nadrzędnym kultury fizycznej. Doktor Kościoła przywołuje także cele pośrednie, do których dążą sportowcy. Są nimi m.in.
zarobek (wówczas mowa jest o sporcie zawodowym), sława z powodu
zdobytych rekordów (sport wyczynowy), przyjemność i wypoczynek
(sport rozrywkowy), a także zdrowie, zwinność i sprawność cielesna w
służbie wartości duchowych (sport samowychowawczy)6. Kultura fizyczna zatem pozostaje pewną koniecznością w procesie integralnym
rozwoju człowieka.
2. Konieczność kultury fizycznej
Święty Tomasz uznając konieczność kultury fizycznej w życiu
człowieka pisze: Słusznienikt nie gani za brzydotę tych, którzy ją mają z natury. Słusznie jednak gani się tych, którzy brzydotę swą zawdzięczają własnemu niedbalstwu o właściwe pielęgnowanie ciała. Nikt nie będzie robił wyrzutów
za ślepotę temu, kto się ślepym urodził albo stał się wskutek choroby lub innego
niezawinionego nieszczęścia. Owszem nad takimi kalekami ludzie zwykli się
litować. Tak więc tylko takie braki i niedomagania cielesne są godne nagany,
które zależą od nas7. Widać zatem wyraźnie jak wielką wartość przypisuje
Akwinata szeroko pojmowanej kulturze fizycznej. Interesującym wydaje
Por. Tamże, s. 28
Tamże.
5 Tamże, s. 27
6 Zob. Tamże, s. 18.
7 Tamże, s. 38.
3
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się być stwierdzenie Tomasza, który podkreśla, iż kultura fizyczna konieczna jest także dla moralnej kultury człowieka. Pisze: Jest rzeczą oczywistą, że brak zdrowia cielesnego może człowiekowi przeszkodzić w spełnianiu
zadań jakiekolwiek cnoty (…). Pozostaje zasadniczo prawdą, że zaniedbanie
kultury ciała rozleniwia jego członki, prowadzi do opieszałości, wytwarza duchową ospałość i paraliżuje działanie moralnych hamulców, gdyż człowiek w
stanie rozleniwienia i gnuśności staje się skłonny do oddawania się biernie temu, co mu wyobraźnia ponętnie przedstawi. Doświadczenie wychowawców
młodzieży mówi, że chłopcy i dziewczęta, stroniące od ruchu i zabaw, łatwiej
popadają w różne nałogi aniżeli ich koledzy i koleżanki, rozmiłowaniu w ruchu i
sporcie8. Czy potrzeba nam więcej argumentów, by przekonać się, że
sport stanowi rzeczywistą wartość? Nie raz może stać się nawet sposobem na życie – czemu nie?
3. Biblijne metafory sportowe
Pismo Święte, a szczególnie Nowy Testament zawiera liczne odniesienia do sportu. Nazwanie ciała świątynią Ducha Świętego przez św.
Pawła stanowi nobilitację dla ciała, a z teologicznego punktu widzenia
jest doskonałym uzasadnieniem potrzeby uczestnictwa w sporcie jako
trosce o mieszkanie Boga. Z tej biblijnej proklamacji sportu wypływa sakralna wartość ciała ludzkiego, będąca konsekwencją chrześcijańskiego
uświęcenia.
Święty Paweł obserwując współczesną mu kulturę, zauważył, że
sport odgrywał ważną rolę w życiu społeczeństwa9. Dlatego też, by wyjaśniać prawdy związane z głoszeniem Ewangelii Chrystusa używał obrazów, które przemawiały do jemu współczesnych słuchaczy. Niezwykle
trafne są jego wypowiedzi, w których porównuje trud fizyczny sportowców z moralnym wysiłkiem chrześcijan10. Dość przywołać znany passus z
Pierwszego Listu do Koryntian:Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę? Przeto tak
biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie
odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą (1Kor 9,
24-26). Autor wskazuje wyraźnie, że w życie należy włożyć maksimum

Por. Tamże, s. 42.
Por. Z. Dziubiński, Koncepcja sportu Kościoła rzymskokatolickiego, [w:] Z.
Dziubiński, Sport i turystyka w Kościele Rzymskokatolickim, Monografie Salos RP,
Warszawa 2015, s. 27.
10 Por. Tamże, s. 28.
8
9
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wysiłku, tak, jakbyśmy walczyli o jedną nagrodę. Wysiłkiem dla nas jest
wysiłek duchowy, a nagrodą – życie wieczne11.
Pod koniec swojej ziemskiej walki, którą stoczył Apostoł, zbliżając
się do śmierci, podsumowuje swoją życiową drogę: W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego
(2Tym 4, 6-8). Użycie przez św. Pawła metafor sportowych może świadczyć o pozytywnym i życzliwym stosunku do sportu12. Jak zauważa
Zbigniew Dziubiński, z takiego usytuowania sportu wynika również, że
nie powinien być on jedynym i ostatecznym celem życia13. Może stanowić ważny czy konieczny element filozofii życia, jednak nie może być
nią samą14.
Autor stwierdza ostatecznie, iż przesłanie biblijne niesprzeczne z
humanistycznymi naukami o sporcie, jest ponadto czymś więcej, gdyż
dodatkowo, a może przede wszystkim, uzasadnia i zobowiązuje ludzi
do szacunku dla ciała i dbałości o zdrowie15. Przedstawia tym samym argumentację teologiczną i normatywną nie tylko wynikającą z analizy rzeczywistości tego świata, ale wychodzi daleko poza nią i znajduje uzasadnienie w argumentacji teologiczno-nadprzyrodzonej16 – puentuje.
4. Papieskie spojrzenie na tematykę sportu
Temat sportu obecny jest w nauczaniu obecnego Ojca Świętego
Franciszka oraz Jego Emerytowanego Poprzednika Benedykta XVI. Papież Franciszek podkreśla szczególną więź, która łączy Kościół i sport.
W przemówieniu do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Komitetu Olimpijskiego mówił, iż wspólnota kościelna dostrzega
w sporcie ważne narzędzie integralnego rozwoju osoby ludzkiej17.
Uprawianie sportu – mówił Papież – pobudza do zdrowego przezwyciężania
samych siebie i własnego egoizmu, ćwiczy ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze
zorganizowane, sprzyja koleżeństwu w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i
poszanowania zasad. Ważne jest, by ci, którzy zajmują się sportem na różnych
szczeblach, wspierali te wartości ludzkie i religijne, które stoją u podstaw społePor. Tamże.
Por. Tamże, s. 29.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Por. Tamże, s. 75.
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czeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Jest to możliwe, gdyż sport jest
uniwersalnym sposobem porozumiewania się ponad granicami, językami, rasami, religiami i ideologiami18. Ojciec Święty przestrzegł wówczas przed
nadmierną komercjalizacją sportu, która deprecjonuje wychowawczą
wartość sportu i czynienie z niego bezpardonowej walki. Mówił: Kiedy
sport traktuje się jedynie z punktu widzenia współczynników ekonomicznych
lub w kategoriach zwycięstwa za wszelką cenę, popada się w niebezpieczeństwo
potraktowania zawodników jako towaru na sprzedaż, dla zysku (…). Sport jest
harmonią, lecz jeśli przeważy w nim nieumiarkowana pogoń za pieniądzem i
sukcesem, ta harmonia pęka19.
Święty Jan Paweł II uważany jest za twórcę swoistych subdyscyplin
teologicznych, takich jak teologia ciała, teologia sportu i teologia turystyki. Kontynuatorem dowartościowania sportu jest Papież Emeryt Benedykt XVI, niegdyś najbliższy współpracownik Jana Pawła II. Koncepcja
sportu przyjęta przez Benedykta XVI odnosi się przede wszystkim do
sportu jako narzędzia, dzięki któremu dokonuje się proces wychowania.
Podczas spotkania w Castel Gandolfo z uczestnikami i organizatorami
Mistrzostw Świata w pływaniu mówił: Sport praktykowany z pasją i dużym
wyczuciem etycznym jest, zwłaszcza dla młodzieży, szkołą współzawodnictwa i
fizycznego doskonalenia się, miejscem formacji do wartości humanistycznych i
duchowych, szczególnym środkiem osobistego rozwoju oraz kontaktu ze społeczeństwem20. Bawarski Teolog przestrzegał także przed instrumentalnym
traktowaniem ciała człowieka. Poprzez aktywność sportową – mówił – osoba
lepiej pojmuje, że jej ciało nie może być traktowane jako przedmiot, ale że poprzez
cielesność wyraża samą siebie i nawiązuje relacje z innymi. Dzięki temu równowaga między wymiarem fizycznym a duchowym prowadzi do uniknięcia idolatrii
ciała, a wręcz przeciwnie, do jego poszanowania21.
Benedykt XVI, podobnie jak Jan Paweł II, dostrzega w sporcie
liczne zalety i walory, nie tylko wynikające z możliwości jego wykorzyPor. Franciszek, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Komitetu Olimpijskiego,
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/november/doc
uments/papa-francesco_20131123_delegati-comitati-olimpici-europei.html
[dostęp: 10 maja 2020].
19 Tamże.
20 Benedykt XVI, Pływacy u Benedykta. Sport a formacja duchowa, Niedziela, nr
33(2009).
21 Benedykt XVI, Benedykt XVI o wychowawczej roli sportu,
https://deon.pl/kosciol/benedykt-xvi-o-wychowaczej-roli-sportu,81891 [dostęp: 10 maja 2020].
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stania do doskonalenia ciała i sprawności fizycznej, ale także do formowania go w wymiarze psychicznym, społecznym, kulturowym i duchowym. Papież widzi także zagrożenia wynikające z nieuprawnionym
stosowaniem środków wspomagających. Takie bowiem praktyki odzierają sport z najbardziej cennych wartości.
5. Sport w kontekście etyki
Katechizm Kościoła katolickiego podaje: Chociaż moralność wzywa
do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania kultu ciała,
do poświęcenia mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do sprawności
fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje się między silnym a słabym, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia
stosunków międzyludzkich22. Katechizm przedstawia pewne zagrożenia
wynikającego ze złego podejścia do rywalizacji sportowej. Jak pisze
prof. Janusz Pajewski obecnie ujawniają się pewne zjawiska, które budzą coraz większy niepokój Kościoła. Pojęcie sport używane jest bowiem dla sportu
wyczynowego, a nie rekreacyjnego. W dzisiejszej dobie sport nastawiony jest na
osiągnięcie maksymalnej sprawności. Chodzi tu o tego rodzaju sport, który tryb
życia sportowca podporządkowuje osiągnięciu maksymalnego wytrenowania23.
Zwiększa się również liczba dyscyplin sportowych niebezpiecznych dla
zdrowia i życia, np. boks, sporty motorowe i samochodowe itp.24.
W sporcie występuje również brutalizacja i niezdrowa rywalizacja.
Zauważa się coraz częściej „podwyższanie” wydolności wysiłkowej,
uznanej za doping. Doping stosowany jest we współczesnym sporcie
niemal we wszystkich dyscyplinach. Ma on za zadanie przesunąć granicę ludzkich możliwości25. W świetle tych niebezpieczeństw należałoby
afirmować te cechy sportowca, które stanowią prawdziwą i rzeczywistą
wartość.
Jak podkreśla Weronika Zaremba, autorka artykułu pt. Zdrowotne
oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II, dobrego
sportowca cechować musi uczciwość wobec siebie i innych, lojalność, siła moralna, wytrwałość, duch współpracy, wspaniałomyślność, szlachetność, otwar-

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2289.
J. Pajewski, Etyczne aspekty współczesnego sportu w świetle teologii moralnej,
Warszawa 1989, s. 17–27.
24 Tamże, s. 40-41.
25 Por. Tamże, s. 50-53.
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tość umysłu i serca, umiejętność współżycia z ludźmi i dzielenia się26. Sportowiec, który odznacza się przywołanymi wyżej cechami będzie w stanie
przezwyciężyć wszelkie pokusy niesprawiedliwej rywalizacji w uprawianym przez siebie sporcie.
Podsumowanie
Kultura fizyczna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu człowieczeństwa. Wynika to z chrześcijańskiej wizji, zgodnie z którą człowiek to
jednostka psychofizyczna składająca się z duszy i ciała. W konsekwencji
doskonalenie ciała, co jest pierwszorzędnym celem aktywności sportowej, ma pewien wpływ na rozwój życia duchowego. Dostrzega się bowiem liczne związki, jakie zachodzą między uprawianiem sportu a życiem duchowym. Sport poprawnie pojmowany ożywia dynamikę życia
nadprzyrodzonego człowieka, co doskonale obrazuje znane wszystkim
powiedzenie: W zdrowym ciele zdrowy duch.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na sport rozumiany jako kulturę fizyczną człowieka w perspektywie teologicznej. Uczestnictwo w kulturze fizycznej, a szczególnie bezpośrednie podejmowanie
działań sportowych jest wpisane w integralny rozwój osoby ludzkiej. Z
tego faktu wynika zainteresowanie teologii fenomenem sportu. Początek
referatu stanowi zarysowanie definicji sportu oraz przywołanie i omówienie celów wychowania fizycznego w świetle rozważań św. Tomasza
z Akwinu. Tutaj nastąpi przywołanie i wyjaśnienie passusów Akwinaty
mówiących o konieczności kultury fizycznej w życiu człowieka. Kolejno
zaprezentowane zostaną metafory sportowe obecne w Biblii, w sposób
szczególny w Nowym Testamencie służące m.in. do obrazowania, czym
jest głoszenie Chrystusowego przekazu ewangelicznego. W wypowiedziach obecnego Papieża, jak i jego Poprzednika można znaleźć liczne
odniesienia do zagadnień związanych ze sportem. Stąd następne zagadnienie poruszone w przedłożeniu dotyczyć będzie wychowawczej roli
sportu w koncepcji Papieża Emeryta Benedykta XVI oraz Franciszkowej
wizji sportu jako szkoły doskonalenia człowieka. Końcowy punkt niniejszej refleksji poświęcony zostanie stronie aksjologicznej przejawiającej
się w aktywności sportowej oraz temat związany z etyką sportu.
Słowa kluczowe: kultura, sport, wizja,
W. Zaremba, Zdrowotne oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II, Seminare, 24(2007), s. 305.
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Summary:
Theological vision of physical culture
This article is an attempt to look at sport understood as the
physical culture of man in a theological perspective. Participation in
physical culture, and especially the direct undertaking of sporting
activities, is inscribed in the integral development of the human person.
This fact shows that theology is interested in the phenomenon of sport.
The beginning of the paper is an outline of the definition of sport and
recalling and discussing the objectives of physical education in the light
of the considerations of St. Thomas Aquinas. Here we will recall and
explain the passages of Aquinas talking about the need for physical
culture in human life. Successively, the sports metaphors present in the
Bible will be presented, in a special way in the New Testament. to
illustrate what the proclamation of the Gospel of Christ is. In the
statements of the current Pope and his predecessor, one can find
numerous references to issues related to sport. Hence, the next issue
raised in the submission will concern the educational role of sport in the
concept of Pope Pensioner Benedict XVI and Francesco's vision of sport
as a school of human improvement. The final point of this reflection will
be devoted to the axiological side manifesting in sport activity and the
topic related to sport ethics
Keywords: culture, sport, vision,
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Wojciech Gil

Czy sportowy duch walki może pomagać przy rehabilitacji?
Wstęp
Psychika i podświadomość człowieka są narzędziem wykorzystywanym w leczeniu różnych schorzeń, praktycznie od początku istnienia medycyny. Placebo może przyspieszyć proces regeneracji pacjenta, natomiast gdy pacjent poddaje się w walce z chorobą, szanse na wyleczenie mogą znacznie zmaleć1. Wiedząc, jak potężną bronią jest ludzki
umysł, należy postawić sobie pytanie, czy osoby o silnych charakterach,
mogą łatwiej pokonywać przeciwności zdrowotne, przy wykorzystaniu
wrodzonego lub wyuczonego uporu. W celu lepszego poznania tematu
niniejsza praca przytoczy sylwetkę sportowca, który od młodych lat
musiał zmagać się z przeciwnościami losu, ale i problemami zdrowotnymi. Pomimo problemów osiągnął sukces i stał się wzorem dla wielu
chorych i niepełnosprawnych na całym świecie2. Wspomnianym sportsmenem jest Robert Kubica, polski kierowca wyścigowy, który przez
prawie 30 lat swojej kariery pokazał ducha walki i niezłomny charakter.
Niniejsza praca zawiera krótki opis kariery sportowej Roberta, a także
kontuzje i schorzenia, z którymi musiał się zmagać w jej trakcie.
1. Początki kariery
Robert Józef Kubica urodził się 7 grudnia 1984 roku w Krakowie i
od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie motoryzacją. Gdy miał
3 lata, poprosił on swojego ojca o zakup małego samochodziku elektrycznego, którym jeździł na torze stworzonym z ustawionych przez
tatę butelek. To tutaj pierwszy raz objawił się talent Kubicy, gdyż jak
wspomina jego ojciec, pojazd miał napęd tylko na jedno koło, przez co
wykonywanie slalomu między butelkami nie było proste. Robert jako 4latek zauważył, że może wykorzystać ten fakt na swoją korzyść i przejeżdżać trasę, regulując tor jazdy samym pedałem przyspieszenia, bez
wykonywania skrętu kierownicy. Co istotne, Artur Kubica, ojciec naszego sportowca, posiadał wiedzę o motosporcie, gdyż zajmował się wówCE. Kerr, I. Milne., William Cullen and a missing mind-body link in the early history
of placebos, „Journal of the Royal Society of Medicine”. 101 (2), s. 89–92, 2008.
2 Ł. Kuczera, Billy Monger niczym Robert Kubica. Chcę, aby coś po mnie pozostało,
Sportowe Fakty wp.pl, 15.12.2018.
1

czas organizacją wyjazdów z Polski na Grand Prix Węgier. Węgry były
wtedy jedynym państwem z tej strony „żelaznej kurtyny”, które organizowało wyścigi Formuły 1, stąd entuzjaści tego sportu, których było w
kraju niewielu, zbierali się w większe grupki i wspólnie jeździli na Węgry, kibicować takim legendom jak Ayrton Senna, czy Alain Prost. Pan
Artur, widząc potencjał w swoim synu, zdecydował się na zakup prawdziwego gokarta, którym Robert mógłby się w przyszłości ścigać. Tu
pojawił się problem, gdyż polskie przepisy dopuszczają starty w zawodach od 10. roku życia, natomiast Robert miał wówczas ok. 6 lat. Pasja
dziecka była jednak tak wielka, że pomimo zakazu rywalizacji, Robert
trenował na torze pod Częstochową. Wraz z ojcem ładowali gokart na
przyczepę i dwa razy w tygodniu udawali się na tor, by poćwiczyć3.
Pierwszym oficjalnym startem Roberta były zawody w Poznaniu w
roku 1994. Mimo debiutu Kubica wygrał wyścig, czym przykuł uwagę innych młodych kierowców i specjalistów. Przez 3 lata startów na polskiej
arenie kartingowej, zdobył tytuł mistrza Polski w 6 kategoriach wiekowych4, deklasując całą konkurencję. W wieku 13 lat był już niekwestionowanym liderem na krajowym podwórku i znalazł się w sytuacji nietypowej. Dalsza rywalizacja w Polsce nie dawało mu już szans na rozwój, natomiast wyjazd za granicę był bardzo kosztowny, ponadto żaden inny kierowca z Polski nie rozwijał jeszcze kariery juniorskiej za granicą. Poszukiwanie potencjalnych sponsorów okazało się bezowocne, mimo to, Artur
Kubica zdecydował o wysłaniu syna do Włoch, gdzie miał kontynuować
karierę. Włochy były naturalnym kierunkiem do dalszego rozwoju talentu,
gdyż tamtejsze młodzieżowe serie wyścigowe stoją na najwyższym światowym poziomie i nawet kierowcy z Niemiec lub Wielkiej Brytanii często
tam szlifują swój talent. Starty w nowym kraju Robert rozpoczął z przytupem, zdobywając pierwsze pole startowe w pierwszym wyścigu i kończąc
go na drugim miejscu5. W tym miejscu warto też przytoczyć świadków
tych wydarzeń, którzy przypominają, że zdziwienie wynikiem było tak
duże, że sędziowie zdecydowali o dodatkowym badaniu technicznym gokarta Kubicy. Niestety dobre wyniki nie przyniosły zastrzyku gotówki,
stąd po 3 wyścigach środki finansowe w rodzinie Kubiców były na wyczerpaniu. By dokończyć sezon, ojciec kierowcy postanowił wziąć kredyt
3 Opis początków kariery Roberta pochodzi z książki R. Pawłowski „Pierwszy Polak w Formule 1”, Videograf II, Katowice 2006, s. 14.
4 C. Gutowski, A. Marciniak, Niezniszczalny, Ringier Axel Springer Polska,
Warszawa 2019, s. 20-21.
5 C. Gutowski, A. Marciniak, Niezniszczalny, op. cit. s. 28-29.
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pod zastaw firmy, by umożliwić Robertowi dalsze starty. Na szczęście pojawił się sponsor, który umożliwił kontynuowanie kariery krakowianina.
Kolejne lata przyniosły sukcesy osiągnięte we włoskich mistrzostwach kartingowych, które ostatecznie doprowadziły do przenosin do wyższych serii
wyścigowych. Przez dwa lata jeździł w Formule 2000 (są to wyścigi jednomiejscowych bolidów, o rozbudowanej aerodynamice, seria stanowi przedsionek i jedną z juniorskich serii dla Formuły 1). Sukcesy w tej serii otworzyły mu drogę do Formuły 3 (kolejna juniorska seria wyścigowa, samochody są jednak znacznie mocniejsze i szybsze niż w Formule 2000)6.
2. I wypadek
W 2003 roku tuż przed debiutem w nowej serii wyścigowej, Robert podróżował jako pasażer samochodem. Niestety podróż zakończyła
się nieszczęśliwie i Kubica oraz jego kolega wypadli z drogi a krakowianin poważnie złamał rękę. Polscy lekarze zoperowali kierowcę, niestety
rokowania były bardzo złe. Wstępnie, wykluczono możliwość jakichkolwiek przyszłych startów w wyścigach samochodowych, a także zasugerowano, że Robert nie będzie w stanie poprowadzić zwykłego samochodu osobowego. Złamana w 5 miejscach ręka Kubicy była nieruchoma w łokciu, co czyniło z Roberta osobę trwale niepełnosprawną. W
tym przypadku dał o sobie znać sportowych charakter młodego kierowcy. Nie załamał się i zaczął szukać ratunku u włoskich medyków, którzy
stwierdzili, że dodatkowa, ale ryzykowna operacja może przywrócić
pełną sprawność kończyny. Kubica zdecydował się na zabieg jak najszybciej, argumentując, że chce wrócić do ścigania i stracić jak najmniej
wyścigów Formuły 3, której sezon już się rozpoczął. Operacja we Włoszech zakończyła się sukcesem, jednak jakikolwiek ruch ręki powodował straszny ból. Ponadto w rękę wkręcono 18 tytanowych śrub, które
utrzymywały kawałki kości na miejscu. Głodny rywalizacji Kubica już 3
tygodnie po operacji zdecydował się na start w wyścigu. Było to śmiałe
posunięcie, zważając na fakt, iż w jego ręce ciągle tkwiły wspomniane
śruby, a ręka ciągle nie odzyskała pełnej sprawności. Dodatkowo należy
pamiętać, iż miał to być jego debiut w nowej serii wyścigowej, a rywale
zdążyli się już „obyć” z jazdą. Wspomniany wyścig odbywał się na niemieckim torze Norisring. Debiutant Kubica zwyciężył w tym wyścigu, a
nazajutrz w drugim, zajął drugie miejsce7.

6
7

50

Tamże, s. 31.
L. Sagan, Największe wypadki Roberta Kubicy, Auto Świat, styczeń 2018.

Spróbujmy uporządkować te wydarzenia i spojrzeć na nie z perspektywy, o której mowa w temacie pracy. Mamy tu młodego, 18-letniego
chłopaka, który nie ze swojej winy zostaje ranny w wypadku. Pierwsze
opinie lekarzy skazują go na niepełnosprawność, która uniemożliwi mu
dalsze rozwijanie swojej pasji. Mimo to podejmuje się ciężkiej operacji za
granicą i już 3 tygodnie później zwycięża w wyścigu, w swoim debiucie.
W mojej opinii sportowy charakter miał tu decydujące znaczenie, gdyż
jego celem nie był stricte powrót do pełnej sprawności, tylko powrót do
ścigania, który mógł osiągnąć, tylko poprzez osiągnięcie dawnej formy.
Idąc dalej tym tokiem, można postawić tezę, że dla osób, które straciły
zdrowie w wypadkach, jest lepiej, jeśli posiadają jakiś cel, do którego dążą, by odzyskać sprawność, a nie tylko pełną rehabilitację samą w sobie.
Może to być chęć powrotu do sprawności dla kogoś (np. w celu opieki
nad dzieckiem) lub by realizować swoją pasję (tak jak sportowcy)8. W
mojej opinii powyższy przykład Kubicy, wracającego do wyścigów, mimo przeciwności, potwierdza tezę, iż sport i sportowych duch rywalizacji,
może być przydatny we wspieraniu rehabilitacji.
3. II wypadek
Dalsza kariera Roberta doprowadziła go do Formuły 1, czyli najwyższej i najszybszej serii wyścigów, gdzie zadebiutował jako pierwszy
Polak w historii 6 sierpnia 2006 roku. Nie skupiając się na sukcesach
sportowych, przeniesiemy się do 10 czerwca 2007, gdy Robert wystartował do wyścigu o Grand Prix Kanady. W trakcie tego wyścigu uczestniczył w wypadku, który początkowo wyglądał na śmiertelny. Auto
krakowianina wzbiło się w powietrze i z prędkością 230 km/h uderzyło
w betonową barierę, a następnie przekoziołkowało, zatrzymując się po
przeciwległej części toru. Lekarze obecni na torze, jadąc do rozbitego
samochodu, byli przekonani, że mają do czynienia z wypadkiem śmiertelnym. Jak się okazało, kierowca nie tylko przeżył, ale także nie odniósł
praktycznie żadnych obrażeń. Choć z zewnątrz wypadek wyglądał tragicznie, a zdaniem specjalistów motosportu i byłych kierowców, jeszcze
kilka lat wcześniej, kiedy nie obowiązywały tak surowe normy bezpieczeństwa, wypadek z całą pewnością zakończyłby się tragicznie9.
Dla osób postronnych wypadek mógł wyglądać tak przerażająco, że
będąc na miejscu Kubicy, zastanowiliby się przed jazdą w kolejnym wyE. Bolach, B. Bolach, J. Trzonkowski, Motywacja osób niepełnosprawnych do
uprawiania sportu,, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2007, s.3.
9 M. Brunner, E. Elizalde, Kubica’s Cash data disclosed, Autosport, czerwiec 2007.
8
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ścigu lub nawet potrzebna byłaby pomoc psychologa. Robert po wyjściu
ze szpitala zachował się odwrotnie: naciskał na zespół, by pozwolono mu
na start w wyścigu o Grand Prix USA, który odbywał się za tydzień. Mimo jego próśb nie otrzymał takowej zgody, co tylko podsyciło jego chęć
do wyścigów. Trzy tygodnie później, wrócił do tor, zdobywając w kwalifikacjach do Grand Prix Francji 4. pole startowe, co było dotychczas jego
najlepszym wynikiem. Wyścig ukończył na tej samej pozycji10.
Wypadek z Kanady był kolejnym testem charakteru dla sportowca. Ludzie uczestniczący w wypadkach samochodowych, często zmagają się z problemem powrotu za kierownicę, nawet gdy nie odnieśli większych obrażeń. Pojawia się zjawisko u nich zwanego stresu pourazowego. Tutaj, chęć ścigania znów przeważyła nad strachem i pozwoliła
szybko wrócić do codziennych obowiązków.
4. Wypadek, który prawie zakończył karierę
Robert Kubica oprócz ścigania się jednomiejscowymi bolidami,
okazjonalnie uczestniczył w rajdach samochodowych. Swoje starty motywował chęcią samodoskonalenia i rozwoju techniki jazdy autem. W
lutym 2011 roku Polak uczestniczył w pół-amatorskim włoskim rajdzie
Ronde di Andora. W trakcie jednego z przejazdów utracił on panowanie
nad samochodem i otarł się o barierę energochłonną, podobną do tej,
które montuje się przy autostradach. Niestety, feralna bariera była źle
przymocowana, przez co, zamiast zamortyzować uderzenie i „odbić”
samochód, złamała się i wpadła do wnętrza samochodu, raniąc ciało
Kubicy. Po przewiezieniu do szpitala lekarze ocenili stan kierowcy jako
krytyczny i poddali kilkugodzinnej, ratującej życie operacji. Kubica odniósł poważne obrażenia prawej strony ciała, jego prawa ręka została
zmiażdżona, a noga połamana w wielu miejscach. Pierwsze miesiące po
operacji, Robert spędził na wózku, z którego wstał i rozpoczął żmudny
proces rehabilitacji kończyny górnej, który przeplatany był kolejnymi
operacjami. Tu znowu objawiło się specyficzne sportowe podejście do
sprawy. Robert za najlepszy sposób rehabilitacji uznał ściganie się w
rajdach samochodowych, czyli w tej serii, w której odniósł prawie śmiertelny wypadek. Powrót do Formuły 1 był wówczas niemożliwy, ze
względu na ograniczenia w poruszaniu prawą ręką. Kubica nie ruszał
łokciem a nadgarstkiem tylko w ograniczony sposób. Kolejne lata przyniosły ponad 20 bolesnych operacji, które miały usprawnić mobilność
P. Kempiński, Kubica opuścił szpital i liczy na występ w GP USA, portal F1
Dziel pasję, 11.06.2007.
10

52

prawej ręki i przywrócić, choć część sprawności sprzed wypadku11. Kubica dzięki uporowi i ogromnej pracy część sprawności odzyskał, a ukoronowaniem jego rehabilitacji była możliwość testu bolidu Formuły 1 z
zespołem Renault. Polak wypadł w nim bardzo dobrze i już w następnym sezonie został rezerwowym kierowcą brytyjskiej ekipy Williams F1
Team, by w 2019 roku wrócić do ścigania i zostać podstawowym kierowcą tego zespołu12.
Tak historia rehabilitacji Roberta domknęła się klamrą: z powodu
wypadku stracił on możliwość ścigania się w najwyższej serii wyścigowej, do której zmierzał przez całe życie, ale dzięki rehabilitacji mógł do
niej powrócić po 8 latach od wypadku.
Podsumowanie
Znając już doświadczenia Kubicy związane zarówno z motosportem, jak i walką o zdrowie, spróbujmy odnieść to wszystko do hipotezy
postawionej na wstępie: „czy sportowy duch walki może pomagać przy
rehabilitacji?”. Patrząc na dotychczasowe zmagania Roberta z własnym
zdrowiem, hipoteza jest jak najbardziej prawdziwa. Człowiek chcący
dalej realizować pasję, wyznacza sobie cel, do którego pomostem jest
konieczność powrotu do zdrowia. Jak wspomniano wcześniej, takim
czynnikiem nie musi być sport, może nim być chęć powrotu do dawnego środowiska lub walka z samym sobą „dla kogoś”. W przypadku
sportu pojawia się jednak dodatkowy czynnik, tj. rywalizacja13. Szybki
powrót do samochodu przez Kubicę po wypadku w 2003 roku był spowodowany właśnie chęcią ponownej walki na torze. Rywale oddalali się
w klasyfikacji generalnej, stąd decyzja o szybkim powrocie.
Podobnie rzecz miała się z powrotem do ścigania w rajdach, które
służyły jako forma rehabilitacji, co przyznawał sam Kubica. Toczenie nierównej walki z własnymi ograniczeniami było łatwiejsze, gdy pojawiał się
cel w życiu w postaci rywalizacji sportowej. Historia Roberta, jak i wielu
innych niepełnosprawnych sportowców z całego świata, w tym para olimpijczyków, zdaje się potwierdzać początkową hipotezę. Tak, sport i zwiąC. Gutowski, A. Marciniak, Niezniszczalny, op. cit., s. 155-167.
M. Owczarek, Robert Kubica w Williamsie. Polak dołączył do legendarnej ekip.,
Sport.pl, 22.11.2018.
13 K. Rutkowska, „Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób z
niepełnosprawnością, ”Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, [w] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania,
Nr I/2014(10), Warszawa 2014, s. 113.
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zany z nim sportowy duch walki i rywalizacji, może przynieść niebywałe
korzyści przy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Streszczenie:
Praca poświęcona została znaczeniu motywacji w rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, ze skupieniem się na motywacji wynikającej z
uprawiania sportu. Przytoczona zostaje osoba Roberta Kubicy, polskiego kierowcy wyścigowego, niejednokrotnie uczestniczącego w poważnych wypadkach. Na podstawie jego doświadczeń, autor stara się potwierdzić założoną hipotezę, która pyta, „czy sportowy duch walki może pomagać przy rehabilitacji?”. Łącząc wydarzenia z życia Kubicy zestawia je z jego motywacją do odzyskania sprawności i potwierdza
przytoczoną wcześniej koncepcję.
Słowa kluczowe: rehabilitacja, niepełnosprawność, Kubica, powrót do zdrowia po wypadku.
Summary:
This thesis is about the meaning of rehabilitation of disabled
people, with focusing on sport-motivation. As the example was presented Robert Kubica, who is a polish racing driver, who has participated in a serious accidents many times. Basing on Kubica’s experiences,
the author tries to confirm the assumption “does sport-spirit can help
with rehabilitation of disabled people?”. Combines events from Kubica’s
live, compares them with motivation of trying to restore full functionality and confirming previous assumptions.
Key words: rehabilitation, disability, Kubica, recovery after an accident.
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Sport a rozwój człowieka
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Ks. Jan Zimny

Rola i znaczenie lidera w życiu młodego pokolenia
„Jeśli postawić lwa na czele stada baranów,
to sprawi, że barany dostaną „lwiego serca”,
gdy natomiast baran zostanie szefem stada lwów lwy zbaranieją”.
B.N.

Wstęp
W życiu każdego człowieka na poszczególnych etapach jego rozwoju jawią się różne osoby, które odgrywają istotne znaczenie dla kształtowania osobowości, charakteru, rozwoju religijnego, duchowego. Pewne
wzorce na określonym etapie pojawiają się a po jakimś czasie znikają zaś
w ich miejsce przychodzą nowe osoby. Zjawisko to nie jest czymś nowym, bowiem znani psychologowie, filozofowie, pedagodzy, teolodzy,
historycy zajmując się człowiekiem w różnym aspekcie jego życia zwracali uwagę na ten element. Były epoki w historii ludzkości, gdzie nadzwyczaj wielką rolę przywiązywano do różnych bohaterów, osób świętych, piastujących różne funkcje i role w życiu społecznym. Wielu z nich
do dziś pozostało na kartach historii jako wzorce w procesie edukacji,
formacji, kształtowania i wychowania młodego pokolenia. Każdy z nas
mógłby przytoczyć wiele pozytywnych przykładów takich postaci, które
wycisnęły piętno na życiu w określonym etapie rozwoju.
Pomimo zmieniających się elementów kultury, ich priorytetów w
danej cywilizacji to wciąż w większym bądź mniejszym stopniu zaznaczana jest rola „przewodników” życiowych dających wzór życia bądź
jego aspektu. W każdym wymiarze osobowości człowieka jest zapotrzebowanie na tego rodzaju odniesienia, przykłady, wzorce. Zapewne jedną
z takich postaci jest rola lidera w życiu człowieka, który posiada własną
specyfikę w zależności od rodzaju profesji, pełnionych funkcji, wykonywanych zadań.
1. Kim jest lider?
Pojęcie lidera można rozważać z punktu różnej dyscypliny naukowej. Mówiąc o liderze możemy mieć na uwadze, sportowca, producenta
rynkowego, muzycznego, ale też wielokrotnie określenie to spotykamy w
odniesieniu do nazw własnych, zjawisk, rzeczy, wydarzeń, opinii, uwiel-
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bienia itp. W naszym rozważaniu jednak skupimy się na liderze jako osobie – przewodniku, wzorcu dla innych, głównie na płaszczyźnie sportowej, chociaż nie tylko. Słownik Języka Polskiego mówiąc o liderze zamiennie używa tego pojęcia jako przywódca np. partii politycznej,
związku zawodowego lub innych organizacji społecznych, używa pojęcia
zawodnik lub zespół zawodników, który wysunął się na czoło wyścigu
lub tabeli rozgrywek, ale też mianem tym określa czołowego członka zespołu muzycznego, czy również przedsiębiorstwo zajmujące czołowe
miejsce w produkcji i sprzedaży wyrobów z danej dziedziny1.
Pojęcie lidera często zamiennie określanego jako przywódcę określa
się osobę, która ma za zadanie zarządzanie, przewodzenie pewną grupą
ludzi. Inaczej ów lider nazywany jest często przywódcą, wodzem, decydentem. Przypisuje się mu wiele praw i zadań. Wprost niektórzy twierdzą,
że jest to osoba, która ma on prawo do dominowania nad podwładnymi,
oceniania ich, a także ustalania składu zespołów którymi zarządza. Oczywiście literatura podejmując kwestię lidera w zespole podkreśla, że osoba
ta winna posiadać znaczące doświadczenie i wykazywać się mądrością2.
Do zadań lidera należą także motywowanie, inspirowanie oraz wyzwalanie energii w innych ludziach. Jedną w umiejętności takiego przywódcy
jest również dostosowanie przywództwa do zmiennych warunków, w
których organizacje funkcjonują, polega to na wykorzystaniu zachowań
specyficznych dla różnych typów przywódczych. Skuteczność w kierowaniu przez lidera, zależy w dużej mierze od tego czy dana osoba potrafi
stworzyć warunki, które zachęcą członków podlegającego mu zespołu do
angażowania się we wspólne osiąganie celów3. Dotychczas nie udało się
jednoznacznie określić zbioru obowiązkowych cech, które predysponują
daną osobę do pełnienia funkcji lidera4. Tak samo nie udało się wybrać
jednego stylu przywództwa, będącego skutecznym w każdej sytuacji5.
Mówiąc o roli lidera najczęściej w literaturze mówi się, że lider powinien spełniać dwie role, które są zasadnicze. Powinien on realizować
powierzone mu zadania w sposób odpowiedzialny, merytoryczny, a przy
tym musi dbać o realizację celu grupowego. Jeżeli nie uda się zrealizować
Por. Lider, [w:] Słownik Języka Polskiego, W. Doroszewski (red.), PWN,
Warszawa 1969
2 J. Jakubowski, Lider zmiany, Kraków 2012, s.1
3 M. Dźwigoł-Barosz, Role liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, R.2014, z.70, s.106
4 H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992, s.285
5 R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996, s.169
1
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zamierzonego celu organizacji, może to doprowadzić do dezintegracji
grupy, za co odpowiedzialność poniesie jej przywódca. Drugą jego rolą o
jakiej mowa w literaturze to utrzymywanie efektywnych stosunków z
członkami grupy a także pomiędzy nimi. Stosunki są efektywne wówczas, gdy przyczynią się do realizacji zamierzonego zadania czy celu.
Stosunki pomiędzy liderem a resztą grupy można podzielić na te dotyczące całego zespołu jak i te dotyczące relacji z poszczególnymi osobami6.
Istotnym jest również rodzaj lidera. Każdy z nich ma nieco odmienny charakter . I tak lider charyzmatyczny to przywódca, który potrafi oddziaływać na swój zespół dzięki swojej osobowości, inspirującym
cechom oraz przez własną aurę. Ten rodzaj przywódców bywa wizjonerem, zorientowanym na osiągnięcie celu, jest świadomy ryzyka oraz dobrze komunikuje się z ludzi w jego otoczeniu. Liderzy którzy są pozbawieni charyzmy, często opierają się na pewności siebie, na chłodnym podejściu do problemów na podstawie ich szczegółowej analizy, oraz na
wiedzy własnej.
Z kolei lider autokratyczny narzuca własne decyzje, wykorzystując
przy tym swoje stanowisko pracy, a oprócz tego zmusza podwładnych
do wykonywania poleceń. Przywódca demokratyczny zachęca ludzi do
pracy oraz współpracy, a także wspólnie z nimi podejmuje ważne decyzje. Wielu autorów podejmujących tematykę z tej dziedziny uważa, że na
uwagę zasługuje lider inspirujący, który objawia się tym, że próbuje on
zarazić innych własnymi wizjami dotyczącymi przyszłości, oraz dodaje
siły przy realizacji celów zespołowych. Przeciwieństwem tego typu lidera
to kontroler, który głównie manipuluje ludźmi, chcąc dzięki temu wymusić u nich posłuszeństwo.
Ponadto wśród rodzajów lidera mówi się o liderze transakcyjnym i
transformującym. Lider transakcyjny będzie próbował wymienić pieniądze, pracę oraz bezpieczeństwo na podporządkowanie jego władzy. Lider transformujący jest do niego przeciwieństwem, działa on w ten sposób, że motywuje ludzi do stawiania sobie bardziej ambitnych celów7.
Oprócz rodzajów lidera wiele uwagi poświęca się także stylom
przywództwa wśród liderów. Tutaj wśród specjalistów zajmujących się
tymi kwestiami możemy napotkać na pewne zróżnicowanie. W zależności od specjalisty, branży czy doświadczenia najczęściej mówi się o pięciu
stylach lidera. Pierwszy z nich to styl nakazowy polegający na tym, że
M. Dźwigoł-Barosz, jw. s.109
M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik menedżerów liniowych, REBIS, Poznań 2007, s.50
6
7
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lider wymaga całkowitego podporządkowania się mu według dość znanej zasady „Rób co ci każę”. W przestrzeni publicznej istnieje styl lidera
afiliacyjny, gdzie lider dąży do osiągania harmonii. Dla niego bardzo
ważnym czynnikiem są ludzie. Wśród liderów można napotkać na styl
autorytarny, gdzie lider stara się zmotywować podwładnych, przedstawia im pewną wizję oraz nakłania by do niej dążyli. Jego naczelną zasadą
jest iść razem i podejmować wspólnie wyzwania. Bardziej otwartym typem, ba może bardziej współczesnym stylem lidera odzwierciedlającym
współczesne systemy polityczne, to styl demokratyczny, w ramach którego lider szuka konsensusu i stawia innym pytanie: „co wy o tym sądzicie?”. Stylem odnoszącym się jako wzorca do siebie jest styl procesowy.
Lider o takim stylu narzuca konkretne tempo według siebie innym zaś
pracownicy popychani są przez przywódcę do osiągania wysokiej efektywności. W tym przypadku hasłem naczelnym tego stylu będzie zasada:
„Róbcie tak jak, ja robię teraz”8.
Co zatem sądzić o powyższych kwestiach dotyczących lidera. Wydaje
się, że czasy współczesne nie pozostawiają nam próżni. Nasze osobiste problemy, kompleksy, przejawiające się w obniżonym poczuciu własnej wartości każą walczyć o to, żeby być najlepszym. Nie dobrym, ale najlepszym.
Można i należy stwierdzić, że jest to ponura wizja świata. Dlaczego? - bo
daje miejsce na radość tylko jednej osobie –pierwszej, zaś reszta, mimo niewątpliwej klasy i sukcesów, musi zadowolić się następnymi numerkami,
pozycjami. Tworzy to taki pozorny, nic nie mający wspólnego z rzeczywistością, porządek. To ważne dla pracy nad rozwojem własnego stylu liderskiego. Los, lub nasza decyzja, może rzucić nas w różne miejsca w organizacji. Będzie liderem ten, kto więcej niż inni widzi, ma szerszą perspektywę,
jest inicjującym proces uczenia się. Być może jest tym, który stoi na przodzie,
jest świetnym facylitatorem, moderatorem, trenerem, coachem. Niezależnie
od roli, ma być tym, który zapewni, że zmiana się wydarzy. Nie musi koniecznie stać na jej czele. Musi za to umieć słuchać, być elastyczny, brać odpowiedzialność za to, że coś się zadzieje9.
2. Wielość dróg kształtowania liderów
Słusznie ktoś powiedział na bazie znanej maksymy, że tak jak
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak wszystkie drogi życia człowieka mogą prowadzić do bycia liderem. Czy rzeczywiście tak jest? Z taką
McBer Hay, Leadership That Gets Results, by Daniel Goleman. “Harvard Business Review”, 2000, s.81
9 D. Gach, A. Pietruszka-Ortyl, Przywództwo i style kierowania, [w:] A. Potocki
(red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005, s. 239.
8
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tezą zapewne nie wszyscy się zgodzą. Dlaczego? Bo od strony teoretycznej trudno tezie tej zaprzeczyć, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, by każdy z nas stał się liderem w taki rozumieniu jak mówi literatura
specjalistyczna. Bacząc na powyższą refleksję możemy już przyjąć, że
wprawdzie jest wiele możliwości tkwiących w nas i predysponujących
nas liderami, to w rozumieniu szerszym i naukowym, ale i praktycznym
nie możemy przypisywać sobie takiego określenia bez oceny obiektywnej. Tytuł lidera nie jest naszą własnością, lecz wypadkową szerszego
gremium, które może dokonać oceny i przyjąć wraz ze wskazaniem na
nas jako lidera.
W związku z tym liderzy przyszłości będą musieli mieć świadomość jakie to drogi, wartości, cechy, prowadzą do stania się liderem. Jakie
oczekiwania dziś stają się istotnymi i decydują o znaczeniu naszych walorów którymi dysponujemy. Zapewne aktualną rzeczą pozostaje fakt iż
kandydat na lidera odznaczać ma się wysokim poziomem percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości i samego siebie. Nie bez znaczenia
będzie wielka emocjonalna siła, aby móc stawiać czoło niepokojom własnym i innych w miarę, jak uczenie się i procesy przemian będą coraz
bardziej narzucały określony styl życia. Ważnym dla całości cech lidera
pozostaną umiejętności analizy przesłanek kulturowych, identyfikacji
tych założeń, które mają rację bytu i tych, które funkcjonują niewłaściwe
oraz analizy ewolucyjnych procesów rozwijających kulturę organizacji
pracy przez wykorzystywanie jej mocnych stron i elementów funkcjonalnych10. Cecha budowania integralności grupy, umiejętność angażowania
innych i pozyskiwania ich aktywnego udziału, to również istotna cecha
człowieka – lidera. Napływ informacji wymagać będzie zdolności i umiejętności rozwiązywania zbyt złożonych zagadnień z którymi liderzy będą
musieli sobie z nimi sami skutecznie radzić. Wreszcie wydaje się, że
umiejętność dzielenia się władzą i uprawnieniami do zgodnie z wiedzą i
umiejętnościami innych ludzki, czyli pozwalanie zespołowi na przejmowania wyznaczonych obszarów odpowiedzialności będzie przejawem
predyspozycji do bycia liderem11.
Powyższe uwagi są jedynie sygnałem by uświadomić sobie, że jawiące
się na horyzoncie współczesnej rzeczywistości nowe wyzwania, a tym samym i zadania, wymagać będą jeszcze wielu dodatkowych kwalifikacji w
10 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie –procesy –metody,
PWE, Warszawa 2007, s. 201
11 E. H. Schein, Przywództwo a kultura organizacji, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s. 89
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szerokim tego słowa znaczeniu. Kreowanie lidera będzie coraz trudniejszym
zjawiskiem podobnie jak to się stało w ostatnim czasie z autorytetem. Mówimy dziś o kryzysie autorytetu. Czy w niedalekiej przyszłości podobny
kryzys nie dosięgnie również i lidera? A może poprzez prowadzone na szeroką skalę badania okaże się, że kryzys lidera już nastąpił i jest w pełnym
rozkwicie. By taką tezę postawić w formie stwierdzenia należy podjąć w tym
kierunku badania ilościowe i jakościowe.
Wskazując na możliwości budowania postaw lidera musimy mieć
świadomość jego i tkwiących w nas predyspozycji. Lider bowiem może
podjąć się też roli moderatora, konsultanta, trenera. Może również koncentrować się na wypracowaniu konkretnych rozwiązań, albo na procesie
wyzwalania innowacyjności, albo na aktywizowaniu procesu uczenia się.
Możliwości jest szereg, czy jednak one wystarczą? Dobre chęci, samo
pragnienie, samoświadomość nie wystarczą nam do tego y stać się liderem. Za tym pojęciem kryje się jeszcze wiele innych walorów, cech, elementów i czynników by stać się racjonalnym liderem szczególnie w
oczach innych.
3. Oczekiwania młodego pokolenia
Nie jest rzeczą łatwą scharakteryzować współczesne młode pokolenie w zakresie oczekiwań dotyczących lidera. Zwykle bywa, że to młodzi
na pewnym etapie swego rodzaju stają się „burzycielami” dotychczasowej rzeczywistości i jednocześnie pragną być „odnowicielami – budowniczymi” nowej. Wiek ten nazywany przez psychologów wiekiem „burzy i
naporów” ma swoje uzasadnienie w rozwoju emocjonalnym, osobowym.
Formułowane krytyki, sądy, oceny wielokrotnie odbiegają od racjonalnej
rzeczywistości, a pozostają w sferze irracjonalnej. Nie można jednak pozostać tylko na tak dość krytycznej ocenie postaw młodego pokolenia.
Oceny generalne jakie pojawiają się wobec młodych są często uproszczone, powielane, schematyczne. Wystarczy przeprowadzić kilka szczerych i
bardziej analitycznych rozmów a przekonamy się, że nasz obraz o młodzieży jest nieco zaciemniony.
Przejdźmy jednak do oczekiwań ludzi młodych jakie są formułowane względem starszego pokolenia, które z reguły tworzą kręgi liderów. Po pierwsze chcąc być liderem trzeba mieć te cechy, ale one same
nie sprawią, że człowiek będzie postrzegany jako lider. Wielokrotnie
młodzi podkreślają, że lider to wizjoner, inicjator, który winien mieć dobrą orientację w najróżniejszych sprawach, odznaczać się talentami dyplomatycznymi, być dobrym komunikatorem, dysponować umiejętnością
tworzenia sieci kontaktów, występować w roli uczącego się i nauczyciela,
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wczuwać się w odmienną mentalność, być otwartym na spontaniczne
zmiany w zespole. Niezwykle istotny czynnik w rozwoju umiejętności
przywódczych stanowi osobowość. Dobry lider powinien kontrolować
swój postęp w miarę, jak proporcje mocnych i słabych punktów zaczną
się zmieniać na coraz lepsze. Lider powinien być otwarty na skutki swego
działania, niezależnie od tego jak będą one bolesne.
Młodzi będą sami entuzjastami zwracają uwagę, że lider to swoistego rodzaju entuzjasta, któremu nie może brakować entuzjazmu. Z
drugiej strony owy entuzjazm pozwoli mu na budowanie integralności w
stosunkach międzyludzkich, zarówno zawodowych jak i prywatnych.
Integralność to nie tylko wewnętrzna spójność osobowa, ale także przywiązanie do pewnych wartości zewnętrznych, jak dobroci i prawdy.
Te - nazwijmy – dość miękkie cechy nie powinny wykluczyć u lidera twardości, jako cechy odznaczającej się postawą wymagania, a szczególnie wobec tych z którymi niełatwo na co dzień wytrzymać, ponieważ
mają duże wymagania, i są uparci i nieustępliwi. Liderzy powinni cieszyć
się szacunkiem, a nie tylko popularnością. Lider to człowiek o nieskazitelnej uczciwości. Dobrzy liderzy podchodzą do ludzi w sposób zróżnicowany, ale wszystkich traktują jednakowo. Nikogo nie faworyzują. Są
bezstronni w wymierzaniu kar za złą pracę i rozdawaniu nagród za dobrą. Ta postawa nie powinna pozbawiać ich naturalnego ciepła, otwartości na drugiego człowieka. Sztywniacy nigdy nie zostają dobrymi przywódcami. Bycie dobrym liderem wymaga zaangażowania serca w takim
samym stopniu jak umysłu. Zamiłowanie do pracy i dbałość o ludzi są
jednakowo ważne.
Kolejną cechą to pokora, która jest rzadką cechą, ale charakteryzująca najlepszych liderów. Jej przeciwieństwem jest arogancja. Oznakami
dobrego lidera są chęć słuchania innych i brak dominującego ego. No i
nie bez znaczenia pozostaje wiara w siebie. Jest to jeden z najważniejszych atrybutów. Ludzie doskonale czują, gdy lider ja w sobie ma. Dlatego też rozwijanie wiary we własne możliwości pomaga w rozwoju umiejętności przywódczych. Uważać trzeba jednak by jej nadmiar nie przerodził się w arogancję. Ponadto wśród oczekiwań kierowanych pod adresem liderów jest także i to, że nie ukrywają oni przed otoczeniem niektórych swoich słabości, opierają się mocno na intuicji przy wyborze momentu i kierunku swoich działań. Przejawiają w stosunku do ludzi z którymi pracują tzw. twardą empatię. Ludzie oczekują od swych przywódców pomocy w wykonaniu wspólnego zadania, wypracowania zasad
współdziałania w zespole oraz reakcji na poszczególnych członków grupy i zaspokojenia ich potrzeb.
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4. O nowy model lidera
Powyższa refleksja oparta na obserwacji, badaniach, rozmowach, sondażach prowadzi nas do pewnej konkluzji. Jej wypadkową jest zasadnicze
pytanie: jaki model lidera ma dziś rację bytu, co należy czynić. aby on zaistniał. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta z wielu względów. Po pierwsze różne są oczekiwania. Po drugie zależy to od profesji,
branży, sektora w którym lider ma funkcjonować. Każdy obszar rzeczywistości jest inny. Przestrzeń jest tak szeroka i złożona, że nie jest rzeczą łatwą
doprecyzować strukturę takiego modelu lidera. Zróżnicowane zawodów,
funkcji, zadań jest dziś na tle rozczłonkowane, że postawienie jednej prostej
tezy i odpowiedzi na nią byłoby czymś nieodpowiedzialnym.
Doskonale też zdajemy sobie sprawę, że istnieją jakieś wspólne
cechy, elementy, które winny stać się wspólnym fundamentem dla
każdego rodzaju lidera pozytywnego. Niezależnie od profesji ów lider
winien odznaczać się pewną jakością cech osobowościowych,
merytorycznych bez których trudno sobie wyobrazić lidera. Nie będzie
nadużyciem jeśli powiemy, że lider powinien być należycie
przygotowany w zależności od sektora, zawodu, branży w której będzie
liderem. Wiele powinien próbować i ćwiczyć, co oznacza, zdobywać
doświadczenie. W swoich komunikatach winien wyrażać się jasno – dwa
razy sprawdzić, czy to co mówi, nie jest dwuznaczne, zagadkowe i
mętne. Musi pamiętać, że ma się wyrażać prosto zaś wszelkie
skomplikowane sprawy przedstawiać w najprostszej formie, ale bez
nadmiernych uproszczeń. Powinien unikać posługiwania się językiem
technicznym czy żargonem specjalistycznym, którego słuchacze nie będą
w stanie zrozumieć. Ceni się jeśli lider mówi ze swadą, czyli potrafi
ubarwiać swoje wystąpienia entuzjazmem, zaufaniem i humorem.
Sprawiać, by było żywe, ekscytujące, inspirujące i zabawne. Przede
wszystkim lider ma być człowiekiem naturalnym, co oznacza, że nie musi
być wielkim mówcą, po prostu być sobą – w najlepszym wydaniu.
Należy jednak pamiętać, że umiejętność słuchania innych jest
równie ważna. Każdy ma jakiś wkład do wspólnego planu i jego
realizacji: pomysły, sugestie czy informacje. Lider musi umieć słuchać. W
naturze lidera winno być poleganie w możliwie największym stopniu na
samokontroli i samodyscyplinie innych. Im lepszy jest zespól i
wchodzący w jego skład poszczególni członkowie, tym więcej lider może
zrobić. Istota samodyscypliny polega na tym, że jest to jedyny sposób
poddania się pewnej dyscyplinie lub kontroli przy jednoczesnym
zachowaniu wolności.

66

Tak więc możemy mówić o modelu lidera jako skutecznym
działaczu. A skuteczność jego kryje się między innymi w tym, że
skuteczni liderzy wiedzą, na czym schodzi im czas, skupiają się na
świecie zewnętrznym organizacji, budują na zaletach – na siłach swoich,
na siłach zwierzchników, kolegów i podwładnych; i to na zaletach dla
danej sytuacji, czyli na tym, co kto potrafi zrobić. Nie budują na
słabościach. Nie zaczynają od rzeczy, których zrobić nie mogą. Skuteczni
liderzy koncentrują się na paru głównych dziedzinach, w których
osiągnięcia wielkiej klasy mogą przynieść wybitne rezultaty. Zmuszają
samych siebie do uszeregowania priorytetów i trzymają się swoich
priorytetowych decyzji. I wreszcie skuteczni liderzy podejmują skuteczne
decyzje. Wiedzą, że to przede wszystkim kwestia systemu –
prawidłowych kroków w prawidłowej sekwencji.
Ku zakończeniu
Od lidera oczekuje się, że przede wszystkim, że będzie on efektywny,
a więc zdolny do realizacji założonych celów w określonym czasie. Aby je
zrealizować, każdy (odpowiedzialny) przywódca wyposażony być musi
(albo inaczej nie będzie mógł być określony mianem lidera) w szereg cech.
Najważniejszy z elementów składowych struktury lidera to kształtowanie
najcenniejszego kapitału, jaki stanowią ludzie. Wiara w ludzi to jedna z
podstawowych cech lidera. Jego zadaniem i wręcz obowiązkiem jest nie
tylko umożliwiać im rozwój, ale także pozwalać im na samodzielność, a
wówczas zaskoczą nas swoją pomysłowością. Ludzie lubią czuć się w
pewien sposób ważni. Minimalizowanie kontroli nad nimi (a więc wyraz
zaufania) powoduje, że tak się czują (odpowiadają przecież za realizację
powierzonych im zadań).
Streszczenie:
Jedną z najbardziej podstawowych form przewodzenia innym
poprzez dawanie przykładu jako lider jest współudział we wszystkich
niebezpiecznych, trudnych i kryzysowych sytuacjach, których
doświadcza zespół. Lider powinien dawać przykład, a nie stawiać siebie
za przykład. Może bowiem dawać przykład w sposób nieświadomy, jako
wyraz tego kim jest, w przeciwieństwie do zachowania zmierzającego do
wywołania skrupulatnie obliczonego efektu. Lider ma skutecznie
przewodzić innymi w takiej samej mierze poprzez własny wkład, jak
innymi środkami. Najlepszym sposobem, aby wyrobić w sobie skłonność
do myślenia jak lider jest zdobyte doświadczenie. Oczywiste jest, że lider
będzie odnosił sukcesy i ponosił porażki, ale tych drugich nie powinien
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się obawiać. Realizacja ambitnych celów w sposób naturalny łączy się z
błędami i porażkami. Dlatego też trzeba być cierpliwym. Lider powinien
myśleć o wszystkim. Najpierw założyć sobie cel, wiedzieć co jest jego
zadaniem oraz za co jest odpowiedzialny. Powinien umieć stworzyć i
utrzymać zespół, być orędownikiem grupy.
Słowa kluczowe: lider, przywództwo, autorytet, prestiż, pokolenie,
młodzież
Summary:
The role and importance of a leader in the life of the young generation
One of the most basic forms of leading others by setting an example
as a leader is complicity in all the dangerous, difficult and crisis situations
that the team experiences. The leader should lead by example, not set
himself as an example. He can set an example unconsciously as an
expression of who he is, in contrast to behavior aimed at producing a
meticulously calculated effect. The leader is to effectively lead others in
the same way through their own contribution as by other means. The best
way to develop a tendency to think about how a leader is is to gain
experience. It is obvious that the leader will succeed and fail, but the
latter should not be afraid. Achieving ambitious goals naturally goes
hand in hand with errors and failures. That's why you have to be patient.
The leader should think about everything. First set a goal, know what his
task is and what he is responsible for. He should be able to create and
maintain a team, be a proponent of the group.
Key words: leader, leadership, authority, prestige, generation,
youth
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
Wprowadzenie
Współczesny technologiczny człowiek większość czasu w ciągu
dnia spędza na aktywnościach w trybie siedzącym. W szczególności dotyczy to młodego pokolenia powszechnie korzystającego z dobrodziejstw
technologii cyfrowych. Taki stan powoduje, że z roku na rok zmniejsza
się aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, m.in. ze względu na zmniejszanie się środowisk (przestrzeni) bezpiecznej, aktywnej zabawy czy rekreacji. Biorąc pod uwagę obowiązujące normy aktywności - ciągle odnotowujemy - zbyt niski poziom aktywności fizycznej dzieci w zakresie
przemieszczania się z miejsca na miejsce (chodząc lub jeżdżąc na rowerze), a w zamian wzrost korzystania ze środków transportu i aktywności
w pozycji siedzącej. Szczególnie niepokojącym faktem jest spadek aktywności ruchowej w grupie dorastających dziewcząt1.
Biorąc powyższe pod uwagę badacze wskazują, że determinantem
prawidłowego rozwoju poznawczego, motorycznego i społecznego człowieka jest odpowiedni poziom aktywności fizycznej młodego pokolenia.
Taka prawidłowość powoduje, że Światowa Organizacja Zdrowia w 2015
r., opracowała Strategię dotyczącą aktywności fizycznej dla regionu Europy
ogłoszonej na lata 2016 – 2025, w której w szczególny sposób zwróciła
uwagę na znaczenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w ograniczeniu rozwoju chorób cywilizacyjnych2. Dokument ten w priorytecie nr
2 pt. Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży określa potrzebę zajęcia się
problemem zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zarówno poprzez profesjonalne prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w
szkole czy przedszkolu jak i promowanie aktywnych form rekreacji poza
szkołą i spędzania czasu wolnego. Ważnym aspektem strategii jest planowanie działań w oparciu o współpracę międzysektorową (sektora
sportu, edukacji i zdrowia) oraz kształtowanie postawy zdrowego stylu
J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego
modelu badań HBSC, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2019.
2 WHO, Physical Activity Strategy for the WHO European Region 2016–2025,
WHO, Kopenhaga 2016.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/physical-activitystrategy-for-the-who-european-region-20162025
1
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życia. W dokumencie wskazano, że tylko dzięki tym działaniom można
osiągnąć wśród młodego pokolenia pozytywne nastawienie do ruchu i
podejmowania wysiłku fizycznego.
Jednocześnie w ramach sieci HBSC monitorowany jest poziom
prozdrowotnej aktywności fizycznej uczniów. W ramach tego działania
prowadzi się analizy trendów i uwarunkowań aktywności fizycznej w
powiązaniu ze wskaźnikami zdrowotnymi3.
Celem artykułu jest przedstawienie zmian ilościowych i jakościowych we wskaźnikach dotyczących umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej oraz opisanie metodologii badania aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży w ramach badań HBSC. Dodatkowo skupiono się na
analizie zachowań ekranowych analizowanej grupy, tj. polskich uczniów
oraz ukazaniu aspektów zdrowotnych aktywności fizycznej. Materiał
analityczny oparto na wynikach z trzech cyklów raportowania badań
prowadzonych przez HBSC w latach od 2010 r.do2018r.
1. Metodologia badania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
w ramach badań HBSC
Badania HBSC prowadzone są w Polsce od 1990 r. i powtarzane co
cztery lata. Obejmują one populację uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat. Ich
celem jest „poznanie i zrozumienie zdrowia młodych ludzi w szerokim
kontekście społecznym – rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej w różnych
krajach i regionach”4.
Model badań HBSC ulokowany jest w 4 głównych perspektywach:
psychospołecznej (obejmującej styl życia jednostki, różne obszary rozwoju psychicznego i społecznego człowieka oraz zachowania zdrowotne w
ujęciu jednostkowym); populacyjnej (zawierającej odniesienia do zdrowia
publicznego, kontekstu epidemiologicznego badanych zjawisk oraz opisującej zmiany w zakresie zdrowia czy zachowań prozdrowotnych); makrospołecznej (obejmującej aspekty ekologiczne zjawiska oraz czynniki
chroniące i czynniki ryzyka w obszarze zdrowia) i rozwojowej (zawierającej odniesienie do rozwoju biologicznego człowieka a w szczególności
do okresu adolescencji)5. Ostatnia edycja badań, tj. w roku 2018 została

3 J. Mazur, Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat, aktualne
wskaźniki, tendencje zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania,
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2013.
4 J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów …, op. cit., s. 11.
5 Tamże, s. 8-9.
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zrealizowana w oparciu o nowy model HBSC, który obejmował następujące poziomy analizy:
1. Makrospołeczny - uwzględniający działania prawne, ekonomiczne, edukacyjne czy środowiskowe.
2. Mezospołeczny – wskazujący na relacje społeczne jako czynniki
promocji zdrowia.
3. Mikrospołeczny – obejmujący zdrowie jednostki i skutki zdrowotne
braku zdrowego stylu życia lub podejmowania zachowań ryzykownych.
4. Indywidualny – rozpatrywany w kategoriach tożsamości jednostki,
norm, wartości i przekonań człowieka oraz jego procesów rozwojowych.
Badania realizowane są w oparciu o kwestionariusz ankiety, który
składa się z pytań obowiązkowych i pytań fakultatywnych. Dodatkowo
dla danego cyklu badań określa się moduł wiodący. W roku 2017-2018
był to moduł dotyczący wpływu mediów społecznościowych na zdrowie
dzieci i młodzieży. Przygotowane w protokole międzynarodowym narzędzie poddawane jest adaptacji kulturowej. Po tym etapie losuje się
próbę do badania i przeprowadza badania pilotażowe.
W ostatnim cyklu badań, zakres tematyczny pytań obowiązkowych
obejmował następującą tematykę: zwyczaje żywieniowe, obraz własnego
ciała i masa BMI, higiena jamy ustnej, aktywność fizyczna, zachowania
ryzykowne, zdrowie seksualne, urazy i przemoc, rodzina, rówieśnicy,
zdrowie, nierówności społeczne, szkoła, komunikacja za pomocą mediów
oraz dane demograficzne. Jak już wspomniano, jednym z badanych obszarów była aktywność fizyczna uczniów. Metodologia pomiaru aktywności fizycznej opiera się o subiektywną metodę pomiaru i bierze pod
uwagę trzy wskaźniki:
1. Wskaźnik MVPA – dotyczy pomiaru umiarkowanej aktywności
fizycznej. Pozwala on określić liczbę dni w ostatnich siedmiu dniach
przed badaniem, w których aktywność fizyczna trwała co najmniej 60
minut dziennie. Zgodnie z normą WHO umiarkowana aktywność fizyczna powinna być realizowana 7 dni w tygodniu.
2. Wskaźnik VPA – obejmuje pomiar intensywnej aktywności fizycznej(nie uwzględnia się tutaj zajęć szkolnych tylko czas poza nimi).
Według normy WHO powinien on występować co najmniej 2 razy w
tygodniu i trwać minimum 2 godziny dziennie.
3. Indeks ogólnej aktywności fizycznej - określany w skali od 0 do
100 zbudowany na bazie wskaźników MVPA i VPA.
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2. Definicje operacyjne przyjęte w badaniach
W zakresie omawianej problematyki - aktywności fizycznej - organizatorzy badań precyzują definicje badanych zjawisk. Przede wszystkim, dlatego aby porównywać wyniki z różnych krajów biorących udział
w badaniu i opisać trendy w rozwoju zjawiska na świecie.
Zdefiniowano m.in. pojęcie aktywności fizycznej. Określono go jako
wyznacznik wydatku energetycznego, który to z kolei ma fundamentalny
wpływ na kontrolę wagi u dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna obejmuje takie aktywności jak: zabawę, grę, sport, transport, prace domowe i
rekreację oraz wychowanie fizyczne i ćwiczenia. Może być podejmowana
zarówno w ramach zajęć w domu, szkole jak i innych społecznych aktywności6. Międzynarodowe zalecenia wskazują, że młodzi ludzie w
wieku 5-17 lat powinni podejmować co najmniej 60 minut umiarkowanej
aktywności fizycznej każdego dnia oraz realizować intensywne ćwiczenia
fizyczne przynajmniej trzy razy w tygodniu.
Ponadto jako wyjściowe określono pojęcie zachowania sedentarnego.
Wskazano, że jest to siedzący tryb życia człowieka, który ma związek z
ograniczeniem wydatku energetycznego. Dodatkowo wskazano, że siedzący
tryb życia i aktywność fizyczna występują stosunkowo uniezależnieni od
siebie i można stwierdzić różne kombinacje częstego lub rzadkiego trybu
siedzącego człowieka oraz niskich lub wysokich poziomów aktywności fizycznej. Dodatkowo zachowanie sedentarne ma związek z symptomami
towarzyszącymi takimi jak m.in. objadanie się czy otyłością.
3. Poziom umiarkowanej aktywności fizycznej uczniów na podstawie badań HBSC w latach 2010-2018
W ramach badań HBSC dokonuje się pomiaru aktywności fizycznej
na podstawie testu opracowanego przez J. Prochaskę i współpracowników7. Podstawą jego opracowania był wskaźnik MVPA, za pomocą którego można określić aktywność fizyczną na poziomie umiarkowanym w
czasookresie poszczególnych dni. Zastosowanie tego narzędzia daje możliwość wskazania czy poziom tej aktywności fizycznej odpowiada międzynarodowym normom określonym przez WHO. Pierwowzór narzędzia obejmował dwa pytania, ale od roku 2006 w badaniach HBSC wyko6 J. Inchley i in, red., Adolescent obesity and related behaviour trends and inequalities in the WHO European Region 2002-2014.Kopenhaga: WHO, 2017.
7 J. Prochaska, J. Sallis, B. Long, A Physical activity screening measure for use with
adolescents inprimary care, „Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine” 2001,
nr 5, s.554-559.
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rzystuje się tylko jedno pytanie tj. „W ostatnich 7 dniach, w ilu dniach
przeznaczałeś na aktywność fizyczną łącznie co najmniej 60 minut dziennie?” odpowiedzi na to pytanie ulokowane są na skali od 0 do 7 co identyfikuje liczbę dni w tygodniu, w których respondenci podejmowali
umiarkowany wysiłek fizyczny co najmniej przez godzinę. Jednocześnie
w instrukcji do pytania autorzy narzędzia opisali, że aktywność ta dotyczy również aktywności podejmowanej w ramach lekcji wychowania
fizycznego w szkole. Na podstawie wskazań respondentów określono
dwa poziomy realizacji aktywności umiarkowanej ucznia, tj.
• wartości od 0 do 6 dni – umiarkowana aktywność fizyczna niespełniająca normy WHO,
• wartość 7 dni jako poziom aktywności fizycznej - umiarkowana
aktywność fizyczna niespełniająca normy WHO.
Na podstawie analiz danych statystycznych zgromadzonych przez
realizatora badań zestawiano dane w tym zakresie z kolejnych trzech
edycji, co prezentuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Poziom umiarkowanej aktywności fizycznej badanych
polskich uczniów uczniów spełniających normy WHO w latach 20022018 według płci i wieku (dane w %)
MVPA =
7 dni
2018 r.

chłopcy
dziewczęta
11 lat
12 lat
13 lat
11 lat
12 lat
13 lat
24,00
16,00
18,00
22,00
15,00
8,00
19,00
15,00
2014 r.
34,00
29,00
25,00
27,00
19,00
11,00
29,00
19,00
2010 r.
31,00
22,00
23,00
23,00
13,00
10,00
25,00
15,00
Źródło:
opracowanie
własne
na
podstawie
danych
HBSC
(http://www.hbsc.org/publications/datavisualisations/daily_activity.html)

Analizując dane dotyczące umiarkowanej aktywności fizycznej wśród
polskich uczniów wskazać należy, że po roku 2000 odnotowywano wzrost
analizowanych wskaźników w przedmiotowym zakresie do roku 2014. Natomiast w analizach globalnych wzrost ten w okresie 2002 – 2010 r. był na
tyle niski w przestrzeni 8 lat (wynosił 2% zarówno wśród badanych dziewcząt (u dziewcząt wskaźnik ten wynosił w 2002 r. – 13% a u chłopców 21%,
w roku 2010 r. u dziewcząt wynosił 15 % a u chłopców 23%), że w określanych trendach nie wskazywano wówczas na trend wzrostowy. Sytuacja
zmieniła się znacznie po badaniu HBSC w roku 2014 r. kiedy to wyraźnie
widać było efekty podjętych działań promowania zdrowego stylu życia i
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aktywności fizycznej w postaci trendu wzrostowego, zarówno u dziewcząt
jak i chłopców. Natomiast kolejny analizowany okres, tj. pomiędzy 2014 r. a
2018 r. przynosi w 2018r., kiedy to wskaźnik MPVA spadł w stosunku do
wyników z 2014 r. z 29% do 19% u chłopców, a u dziewcząt z 19% do 15%.
Zatem, widzimy wyraźnie, że w poziomie aktywności fizycznej młodzieży
wystąpił negatywny trend, czyli zmniejszył się odsetek badanych uczniów,
spełniających normy WHO w zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej z
24% w 2014 r. do 17% w 2018 r.
Na podstawie najnowszych wyników badań z roku 2018 ustalono, że:
1. 17% badanych (co 6 uczeń) spełnia zalecenia dotyczące umiarkowanej aktywności fizycznej, w tym:
• 15% dziewcząt i 19% chłopców,
• 23% jedenastolatków, 15% trzynastolatków oraz 13% - piętnastolatków.
2. Ogólny średni wskaźnik MVPA dni, w których badania wykonują minimum 60 minut umiarkowanej aktywności fizycznej w roku 2018
wyniósł 4,23 a odchylenie standardowe wyniosło1,97.
3. Płeć istotnie statystycznie różnicuje poziom umiarkowanej aktywności fizycznej badanych w taki sposób, że chłopcy (20% badanych
chłopców) częściej ją podejmują w wymaganym wymiarze niż dziewczęta (15% badanych dziewcząt).
4. Wraz z wiekiem badanych spada odsetek uczniów wypełniających normę WHO w zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej. Wśród
dziewcząt aktywność ta spada sukcesywnie- w wieku 11 lat wynosi 22%,
w wieku 13 lat – 15%, a w wieku 15 lat – wynosi 8%. Z kolei u chłopców
najniższy wskaźnik umiarkowanej aktywności fizycznej w ciągu siedmiu
dni tygodnia wykazują trzynastolatkowie - wskaźnik ten wynosi 16%. W
pozostałych grupach wiekowych tj. wśród jedenastolatków wyniósł on
24% , a wśród piętnastolatków osiągnął poziom 18%.
5. Wraz z wiekiem pogłębia się różnica, która jest istotna statystycznie pomiędzy chłopcami a dziewczętami. W wieku jedenastu lat
różnica ta wynosi 2% a w wieku piętnastu lat już 10%.
4. Poziom intensywnej aktywności fizycznej uczniów na podstawie badań HBSC w latach 2010-2018
Oprócz umiarkowanej aktywności fizycznej ważnym elementem
analizowanym u uczniów była intensywna aktywność fizyczna. Wg normy WHO powinna ona trwać minimum 2 godziny przez co najmniej 2
dni w tygodniu. Opisywana aktywność musi być związana z brakiem
tchu u ćwiczącego lub poceniem się. W kwestionariuszu badawczym in-
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tensywny wysiłek fizyczny (wskaźnik VPA) mierzony był poprzez rodzaj
odpowiedzi na dwa pytania:
1. „Jak często w wolnym czasie, poza godzinami lekcyjnymi ćwiczysz,
że pojawia się u ciebie duszność lub pot? Narzędzie przewiduje siedem kategorii odpowiedzi: każdego dnia, od czterech do sześciu razy w tygodniu,
dwa do trzech razy w tygodniu, raz w tygodniu, dwa do trzech razy w tygodniu, raz w tygodniu, raz w miesiącu, rzadziej niż raz w miesiącu i nigdy.
2. Ile godzin w tygodniu w wolnym czasie, poza godzinami lekcyjnymi przeznaczasz na ćwiczenia fizyczne o dużej intensywności?
Narzędzie przewiduje sześć kategorii odpowiedzi: nie ćwiczę wcale,
około pół godziny, około 1godziny około 2 - 3 godzin, około 4 - 6 godzin, około 7 godzin i więcej.
Przyjęto, że normę WHO spełnia ta grupa respondentów, która
ćwiczy co najmniej cztery razy w tygodniu i co najmniej pół godziny na
tydzień. Pytania dotyczące intensywnego wysiłku fizycznego w protokołach do kolejnych badań były różnie traktowane, tj. w badaniu w 2010 r.
uwzględniono je w części obowiązkowej kwestionariusza a w badaniach
z edycji w 2014 r. i 2018 r. posłużono się tylko pytaniami dot. czasu intensywnej aktywności fizycznej. Dodatkowym utrudnieniem porównywania
tych danych w omawianym zakresie jest także sposób gromadzenia i
prezentowania danych, tzn.
• w roku 2010 prezentowano dane w zestawieniu statystycznym jako intensywny wysiłek fizyczny co najmniej dwie godziny tygodniowo,
• w 2014r. dane prezentowano w czasookresie co najmniej 2 godziny tygodniowo lub co najmniej 4 godziny tygodniowo,
• w 2018 r. już tylko w przedziale co najmniej 4 godziny tygodniowo.
To powoduje, że porównywanie danych stało się znacznie utrudnione. Dlatego też przenalizowano przedmiotowe dane oddzielnie. Tabela nr 2 prezentuje dane posługujące się poziomem wskaźnika VPA na co
najmniej 4 godziny intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu, a tabela nr 3 przedstawia wskaźnik VPA na co najmniej 2 godziny intensywnej
aktywności fizycznej w tygodniu.
Tabela 2. Wskaźnik VPA dla polskich badanych uczniów w ramach
badań HBSC w edycji 2014-2018
Intensywna aktywność
fizyczna realizowana minimum 4 godziny w tygodniu
2018 r.
2014 r.
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11 lat

chłopcy
12 lat

13 lat

11 lat

43%
52%

37%
49%

35%
41%

36%
47%

dziewczęta
12 lat
13 lat
27%
31%

22%
22%

Źródło:
opracowanie
własne
na
podstawie
danych
HBSChttp://www.hbsc.org/publications/datavisualisations/daily_activity.html

Tabela 3. Wskaźnik VPA dla polskich badanych uczniów w ramach
badań HBSC w edycji 2010-2014

Intensywna aktywność
chłopcy
dziewczęta
fizyczna realizowana mi11 lat
12 lat
13 lat 11 lat 12 lat
13 lat
nimum 2 godziny w tygodniu
2014 r.
57%
53%
53%
41%
32%
32%
2010 r.
46%
44%
49%
35%
29%
27%
Źródło:
opracowanie
własne
na
podstawie
danych
HBSChttp://www.hbsc.org/publications/datavisualisations/daily_activity.html

5. Zachowania sedentarne badanych uczniów
Zachowania sedentarne w literaturze przedmiotu określane są jako
czynności lub zajęcia wykonywane przez człowieka w pozycji siedzącej.
Zachowanie to generuje niewielki wydatek energetyczny, który obliczany
jest na około 1,5 jednostki podstawowej przemiany materii METs8 Rozwój
społeczeństwa sieci spowodował, że coraz większe grupy osób, w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, spędzają kilka godzin dziennie w pozycji siedzącej, ograniczając przy tym zachowania wymagające
ruchu. Taki stan rzeczy dotyczy także badanej młodzieży. Z badań wynika, że z roku na rok badani poświęcają więcej czasu na siedzenie w szkole, podczas odrabiania lekcji, podczas podróży w środkach komunikacji
oraz w czasie wolnym. Na ten stan ma również wpływ szybki rozwój
urządzeń cyfrowych i przeniesienie się do sieci części aktywności dzieci i
młodzieży9. Odnotowuje się sukcesywne zwiększanie czasu przeznaczanego przez badanych uczniów na korzystanie z ekranów i monitorów, a
tym samym zwiększanie ryzyka powstawania u badanych zaburzeń
rozwoju i zdrowia10.
W kwestionariuszu HBSC od roku 1985/1986 uwzględnia się pytania dotyczące siedzącego trybu życia. Na początku były to pytania oboM. Mansoubi i in., Energy expenditure during commonsitting and standing tasks:
examining the 1.5 MET definition of sedentary behaviour, "BMC Public Health" 2015,
nr 1, s. 516, https://doi.org/10.1186/s12889-015-1851-x.
9 E. Krzyżak-Szymańska, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży.
Teoria, profilaktyka, terapia- wybrane zagadnienia, Impuls, Kraków 2018.
10 M. S Tremblay i in., Systematic review of sedentary behaviour and healthindicators in
school-agedchildren and youth, "The International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity" 2011, nr 8, s. 98, https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-98.
8
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wiązkowe, w obecnym protokole mają one charakter fakultatywny i stanowią element bloku dotyczącego aktywności fizycznej (tzn. państwo
prowadzące badania może lub nie dokonać jego wyboru umieszczając go
w kwestionariuszu krajowym). Dodatkowo pytając respondentów o zajęcia sedentarne modyfikowano w kolejnych edycjach te pytania ze względu na rozwój nowych technologii cyfrowych, z których korzystają badani. I tak w edycji badań z 2014 r. i 2018 r. uwzględniono aspekty korzystania przez młodzież z portali społecznościowych.
W edycji badań w 2018 r. pytania te zbudowane były następująco:
„Ile godzin w czasie wolnym, zwykle:
• oglądasz filmy lub programy w telewizji, na komputerze lub
przez internet (w tym You Tube lub podobne serwisy), DVD lub inne
programy rozrywkowe?
• Grasz w gry komputerowe lub na konsoli (np. Play Station, Xbox,
Game Cube), tablecie czy smartfonie lub innym sprzęcie z wyjątkiem gier
ruchowych (np. Play Station Move, Nintendo Wii)?
• Korzystasz z komputera, tabletu lub smartfona do innych celów
(odrabianie lekcji, wysyłanie wiadomości e-mail, Tweeter, Facebook, Instagram, Snapchat, czatowanie, korzystanie z internetu itp.)?”11.
Wszystkie pytania ulokowane były w zakresie dni szkolnych i dni
weekendu, a odpowiedzi należało zaznaczyć na skali od wcale do około 7
godzin i więcej.
Przeprowadzono analizę wyników w zakresie odpowiedzi na
przedmiotowe pytania (patrz tabela 4). Ustalono, że badani w Polsce
uczniowie spędzają na zajęciach tzw. ekranowych dużą część dnia zarówno w trakcie dni nauki jak i dni wolnych od niej. Około połowa z nich
poświęca na urządzenia ekranowe mniej niż dwie godziny dziennie, pozostali przekraczają czas wskazany w normach dotyczących zdrowego
korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież. Natomiast, w
dni wolne od nauki czas poświęcany na korzystanie z urządzeń cyfrowych jest istotnie dłuższy niż w dni nauki.
Tabela 4. Czas poświęcany na korzystanie z urządzeń ekranowych
wśród polskich uczniów w badaniach HBSC z roku 2010,2014 i 2018 r.
Data
badania
2018 r.
11
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Mniej
niż 2
godziny
39%

Oglądanie telewizji
W dni nauki
2-3
4-5
6 lub
Mniej
godziny godzin więcej
niż 2
godzin godziny
43%
13%
5%
17%

W weekendy
2-3
4-5
godziny godzin
40%

27%

J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów …, op. cit., 19.

6 lub
więcej
godzin
16%

2014 r.
2010 r.
Data
badania
2018 r.
2014 r.
2010 r.
Data
badania
2018 r.
2014 r.
2010 r.

40%
37%

43%
42%

12%
5%
16%
39%
28%
15%
6%
17%
37%
29%
Granie w gry komputerowe
W dni nauki
W weekendy
Mniej
2-3
4-5
6 lub
Mniej
2-3
4-5
niż 2
godziny godzin więcej
niż 2
godziny godzin
godziny
godzin godziny
55%
24%
7%
3%
44%
29%
15%
66%
24%
7%
3%
40%
28%
17%
56%
27%
10%
7%
38%
28%
18%
Korzystanie z komputera, tabletu, smartfona w innym celu
W dni nauki
W weekendy
Mniej
2-3
4-5
6 lub
Mniej
2-3
4-5
niż 2
godziny godzin więcej
niż 2
godziny godzin
godziny
godzin godziny
44%
30%
15%
11%
35%
29%
18%
45%
31%
13%
11%
33%
30%
19%
45%
34%
13%
8%
31%
33%
20%

Źródło: dane statystyczne badań HBSC

17%
17%

6 lub
więcej
godzin
12%
15%
16%

6 lub
więcej
godzin
19%
18%
16%

Dodatkowo, należy wskazać istotne różnice w czasie poświęcanym na
granie w gry komputerowe przez dziewczęta i chłopców. To chłopcy istotnie
częściej niż dziewczęta grają w gry (patrz tabela 5). Ponadto, częstość oglądania telewizji i korzystania z komputera zwiększa się wraz z wiekiem.
Tabela 5. Średni czas poświęcany na korzystanie z urządzeń ekranowych wśród polskich uczniów w badaniach HBSC z roku 2010,2014 i 2018 r.
DATA
BADANIA

PŁEĆ RESPONDENTA

2018 r.

chłopcy
dziewczęta
ogółem
chłopcy
dziewczęta
ogółem

2014 r.

Rodzaj aktywności sedentarnej
Oglądanie
Gry komKorzystanie z
filmów lub
puterowe
komputera, tableprogramów
tu lub smartfona
w innym celu
2,60
2,24
2,17
2,47
0,99
2,99
2,53
1,61
2,59
2,22
2,17
1,83
2,08
2,44
0,88
2,15
2,30
1,35

Z prowadzonych analiz wynika także, że powiększa się czas przeznaczany przez uczniów na zachowania sedentarne przed urządzeniami ekranowymi. Średnio 2,5 godziny dziennie uczeń korzysta z komputera i ogląda
telewizję, 1,5 godziny gra w gry komputerowe. Co 5 badany spędza dzien-
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nie 4 godziny i więcej na urządzeniach ekranowych, a co drugi badany realizuje te aktywności w czasie dłuższym niż 2 god. dziennie (patrz tabela 5).
W ramach badań HBSC prowadzi się także analizy wpływu innych
czynników socjodemograficznych na przebywanie przez uczniów w bezruchu przed urządzeniem ekranowym. Określono zależność pomiędzy
czasem korzystania z telewizji a sytuacją materialną rodziny. Ustalono, że
odsetek młodzieży spędzającej przed telewizorem ponad 2 godziny
dziennie zwiększa się wraz z pogorszeniem się sytuacji materialnej w
rodzinie. Ponadto stwierdzono zależność pomiędzy czasem korzystania z
komputera a miejscem zamieszkania respondenta. Uczniowie z dużych
miast znacznie dłużej korzystają z komputera niż ich koledzy z małych
miejscowości. Natomiast w zakresie gier komputerowych stwierdzono
wpływ miejsca zamieszkania oraz struktury rodziny na czas grania w
gry. Uczniowie mieszkający w dużych miastach oraz wychowywani
przez samotnego rodzica grają dłużej w gry niż ich rówieśnicy z mniejszych miejscowości i pełnych rodzin.
Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wyników badań HBSC realizowanych
w latach od 2010 r. do 2018 r. wynikają następujące wnioski:
1. Młode pokolenie coraz więcej czasu przeznacza na aktywność
sedentarną kosztem szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Prawie
połowa badanych w 2018 r. uczniów przekracza granicę 2 godzin korzystania w bezruchu z urządzeń ekranowych.
2. Mniej niż 1/5 polskich uczniów podejmuje umiarkowaną aktywność fizyczną (wskaźnik MVPA) zgodnie z zaleceniami WHO. W analizach
uwidacznia się najpierw poprawa sytuacji. w roku 2010, kiedy to wskaźnik
ten wynosił 21% a w 2014 osiągnął pułap 24%. Następnie odnotowano negatywny trend – w roku 2018 r. wskaźnik ten wynosił 17%. Średni wskaźnik
MVPA tj. dni w tygodniu, w których badani wykonywali umiarkowaną
aktywność fizyczną przez co najmniej 60 minut wynosił 2 dni.
Dodatkowo, istotnie częściej chłopcy niż dziewczęta realizują rekomendowaną normę omawianej formy aktywności. Wraz ze wzrostem
wieku badanych uczniów spada ich umiarkowana aktywność fizyczna,
przy czym spadek ten u dziewcząt ma charakter liniowy a u chłopców
jest najwyższy w wieku 13 lat.
3. W przypadku intensywnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży sytuacja wygląda bardziej optymistycznie- chociaż nie jest ona zadawalająca. 33% badanych w roku 2018 podejmuje ją co najmniej 4 razy w
tygodniu, w roku 2014 było to 35%, w roku 2010 –prawie 40% próby. Podobnie jak przy umiarkowanej aktywności fizycznej dziewczęta osiągają
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niższe wyniki w badaniach prawie o 10% niż chłopcy. Różnica ta wraz z
wiekiem ulega powiększeniu.
Istnieją różnice socjoekonomiczne badanych uczniów w zakresie
podejmowanej aktywności fizycznej. Ustalono, że poziom zamożności
rodziny istotnie wpływa na podejmowaną aktywność fizyczną dzieci w
szczególności, tę realizowaną w czasie wolnym. Z badań wynika, że
uczniowie z rodzin o wysokim poziomie zamożności podejmują znacznie
częściej aktywność fizyczną poza szkołą niż ich rówieśnicy, którzy wychowują się w rodzinach o niskiej zamożności.
Streszczenie:
Autorka w tekście pod tytułem „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży” prezentuje analizę międzynarodowych badań HBSC dotyczących aspektów zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej uczniów. Przegląd wyników
obejmował trzy kolejne edycje badań tj. z roku 2010, 2014 i 2018.
W analizie skupiono się na opisie Trzech obszarów. Po pierwszescharakteryzowano zjawisko umiarkowanej aktywności fizycznej podejmowanej przez polskich uczniów. Po drugie- opisano częstotliwość podejmowania przez respondentów intensywnego wysiłku fizycznego. Po
trzecie- przedstawiono zjawisko czynności i aktywności w bezruchu dotyczących korzystania przez młodzież z urządzeń ekranowych.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że młodzież wraz z wiekiem
ogranicza swoją aktywność fizyczną kosztem wydłużania czasu korzystania z nowych technologii cyfrowych. Dodatkowo stwierdzono, że
szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest brak aktywności fizycznej
wśród dziewcząt. Zwiększanie się czynności w bezruchu może w konsekwencji wpływać na pogorszenie zdrowia badanej grupy uczniów.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wskaźnik MVPA, uczniowie,
siedzący tryb życia
Summary:
The author of the text entitled "Physical activity of children and adolescents" presents an analysis of international HBSC research on health
aspects, including physical activity of students. The review of the results
covered three subsequent editions of the research, i.e. from 2010, 2014 and
2018. The analysis focused on the description of three areas. Firstly, the phenomenon of moderate physical activity undertaken by Polish students was
characterized. Secondly, the frequency of intensive physical effort by the
respondents was described. Thirdly, the phenomenon of sedentary activities
in regard of the use of screen devices by young people was presented.
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The analysis shows that young people with age limit their physical activity at the expense of extending the time of using new digital technologies.
In addition, it was found that a particularly worrying phenomenon is the
lack of physical activity among girls. Increasing activities when not moving
may, as a consequence, affect the health of the examined group of students.
Keywords: physical activity, indicator MVPA, student, sedentery
behaviour
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Aleksandra Drzymała

Sport a rozwój społeczny człowieka
Wstęp
Sport jest jedną z dziedzin kultury fizycznej, w której ludzie sprawdzają się w ramach współzawodnictwa, chcąc osiągać i przekraczać granice swoich możliwości. Stanowi on świadomą, dobrowolną działalność
człowieka, podejmowaną głównie w celu zaspokojenia potrzeb zabawy,
walki, jak też wewnętrznego doskonalenia się na drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych i umysłowych. Sport kształtuje wytrwałość,
poczucie poszanowania siebie i otoczenia, obowiązujących zasad i praw
panujących w społeczeństwie. Buduje rzetelne podejście do wysiłku fizycznego i jego wpływu na człowieka w ogóle. Społecznie aktywność
ruchowa jest uzasadniana jako: wzmocnienie zdrowia, kształcenie
sprawności, rozwijanie pozytywnego stosunku do ludzi i otaczającego
człowieka środowiska, podnoszenie sprawności umysłowej. Sport wpływa w znaczny sposób na rozwój jednostki od jej najmłodszych lat. W
przypadku dziecka, przygotowuje je do wysiłku fizjologicznego i psychicznego, pomaga kształtować wolę i siłę charakteru, ułatwia przystosowanie do ról społecznych. Regularne uprawianie sportu rozbudza jego
umiejętności, pomaga rozwiązywać zadania życiowe i wyrabia poczucie
odpowiedzialności i własnej wartości1. W XXI w. rola sportu stała się
szczególnie doniosła, uprawia się go w ramach szkolnych zajęć pozalekcyjnych, w sportowych klubach młodzieżowych, amatorsko i instytucjonalnie, indywidualnie i zespołowo. Wydaje się więc zasadne poświęcić
więcej uwagi temu fenomenowi cywilizacyjnemu, którym jest sport. W
eseju zajmiemy się omówieniem związku sportu z rozwojem społecznym
człowieka, a przede wszystkim korzyściami, jakie on niesie dla tego rozwoju. Przy czym chodzi nie tylko o wymiar jednostkowy, ale też na poziomie całego społeczeństwa.
Jak dość powszechnie się uważa, sport jest ważnym dobrem społecznym, sprzyja tworzeniu związków społecznych, dobremu samopoczuciu psychicznemu i poprawie sprawności fizycznej. W jego cel jest
wpisane osiągnięcie doskonałości psychofizycznej oraz wszechstronny
J. Saska-Dymnicka, Sport młodzieżowy kuźnią charakteru i postaw prospołecznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy
Usług” 2011 nr 689, s. 113.
1
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rozwój obejmujący życie indywidualne i społeczne. Wymiar społeczny
sportu wyraża się m.in. w życzliwości między osobami, drużynami, towarzystwami, podporządkowaniu się zasadom fair play, obiektywnej
ocenie siebie i innych, unikaniu aspołecznych zachowań. Już sama osoba
uprawiająca sport powinna ze szczególną odpowiedzialnością chronić
wartość zdrowia psychicznego, fizycznego oraz duchowego, a ponadto
kierować się w swoim zachowaniu wartościami nieprzemijającymi, takimi jak: uczciwość, sprawiedliwość i prawdomówność. Wychowanie społeczne poprzez kultywowanie zasad fair play, przestrzeganie regulaminu,
uczciwą grę jest coraz częściej praktykowane w świecie sportu. Sport pomaga w odreagowaniu wszelkich napięć i bolesnych przeżyć. Środowiska
sportowe kładą duży nacisk na dbałość o zdrowie i higienę, ruch, rozwój
umysłowy wraz z rozwojem pasji poznawczych i zamiłowań2.
1. Holistyczna natura człowieka
Aktywność fizyczna jest miejscem i sposobem kultywowania nie
tylko wartości witalnych i opartych na przyjemności konkurowania, ale
też wartości moralnych, społecznych, obyczajowych i duchowych. Rozwój osobisty we wszystkich sferach życia dotyczy każdego z nas i może
dokonywać się na wiele sposobów. Sport stanowi jedną z możliwości
rozwoju człowieka w wymiarze społecznym. Według R. Wroczyńskiego
wychowania fizycznego i sportowego nie należy oddzielać od wychowania umysłowego, ponieważ jedno i drugie wpływa na siebie nawzajem.
Aktywność sportowa i aktywność intelektualna uzupełniają się. Kształtując człowieka nie wolno zapominać o jego holistycznej strukturze. Strony
fizycznej nie można rozwijać bez udziału zaangażowania intelektualnego.
Wychowanie społeczne obecne w sporcie sprowadza się m.in. do kształtowania osobowości. Człowiek powinien być piękny nie tylko fizycznie,
ale też moralnie. Systematyczny trening, wytrwała praca, samodyscyplina, posłuszeństwo wobec przełożonych, szacunek dla innych czy podporządkowanie się regułom fair play sprzyja formowaniu i temperowaniu
osobowości. Jeśli rozumiemy sport jako rekreację, wymaga on dysponowania czasem wolnym jednostki. Rekreacja ruchowa zapobiega występowaniu wielu chorób i dolegliwości, regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija zainteresowania i zaspokaja różne potrzeby. Sport i rekreacja
pomaga budować relacje międzyludzkie. Aktywność sportowa ułatwia
człowiekowi: przystosowanie się do szybko zmieniających się warunków
życia, kształtowanie stosunków międzyludzkich, integrację społeczną,
J. Czechowski, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, „Społeczeństwo i
Ekonomia” 2014 nr 1, s. 7-8.
2
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wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwijanie uzdolnień, pielęgnację zdrowia, samopoczucie i samoocenę, kształtowanie charakteru, stymulowanie
rozwoju i rozbudzanie zainteresowań. Z życiem społecznym wiążą się
obecne w sporcie takie formy aktywności, jak: muzyka, plastyka, taniec.
Ucząc różnych form aktywności estetycznej wprowadza się jednocześnie
pierwiastek kulturowy, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Często zmagania sportowe towarzyszyły obrzędom religijnym, rytuałom wojennym, czy też przeżyciom świątecznym. Sport był i jest zaprzęgnięty w służbie pokoju, ponieważ umożliwia spotkania ludzi różnych kontynentów i narodów. Metody i techniki sportowe uruchamiają w
jednostce procesy rozwoju oraz modele zachowania, które w znaczący
sposób wpływają na życie społeczne. Sport często odzwierciedla nierozwiązane napięcia i sprzeczności współczesnego społeczeństwa3.
2. Sport w życiu społecznym
Współczesny sport może się jawić jako przestrzeń spektakularnego
przezwyciężania przez społeczeństwa rozmaitych negatywnych tendencji, obecnych w przeszłości. Sport może być traktowany jako zapowiedź
ogólniejszych i trwałych pozytywnych zmian społecznych. Jest on postrzegany jako sfera, w której po raz pierwszy do głosu dochodzą nowe
wzory i reguły porządku. Wspiera on modernizację społeczeństwa. Sport
był jedną z pierwszych przestrzeni społeczno-kulturowych, w których
udało się skutecznie przezwyciężyć nierówności na tle płci. Proces przezwyciężania tego przestarzałego porządku społeczno-kulturowego, ekonomicznego i politycznego rozpoczął się w sporcie wraz z pojawieniem
się na arenach kobiet, będących zawodniczkami. Obecnie coraz to nowe
dyscypliny, dawniej uchodzące za typowo męska, są uprawiane przez
kobiety. Przykładem może być: piłka nożna, zapasy, boks, czy też podnoszenie ciężarów. Podobna zależność wystąpiła w przypadku przezwyciężania segregacji rasowej, uprzedzeń na tle rasowym i europocentryzmu.
Pojawienie się na arenach sportowych atletów o różnorodnym odcieniu
skóry musiało być dla białej publiczności niemałym szokiem kulturowym. W rezultacie tych zmian otwarty rasizm stał się czymś nie do pomyślenia. Zgodnie z ideą olimpizmu można uwierzyć, że stare i nowe
podziały polityczne i ekonomiczne są możliwe do przezwyciężenia oraz
że nie są ona na tyle głębokie, jak wynikałoby z doniesień dziennikarskich. Sport jest przestrzenią rywalizacji, ale jest też przestrzenią spotykania się i kooperacji ponad politycznymi i gospodarczymi podziałami.
3

Tamże, s. 9-16.
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Sport utwierdza wiarę, że wszystko jest możliwe. Niezależnie od niezliczonych barier mobilności pionowej, nie przekreśla szans na spektakularne kariery i awanse społeczne. Ponadto jawi się jako sfera, w której toleruje się bardzo różne standardy i wzory cielesności4.
O tym jak ważną społecznie rolę pełni sport może świadczyć duże
znaczenie aktywności sportowej w procesie społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Forma rehabilitacji w formie sportu odgrywa fundamentalną rolę w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Sport
pomaga w przezwyciężaniu lęków, osamotnienia i kompleksów. Dla osób
niepełnosprawnych sport jest skutecznym środkiem przywracania kontaktu ze światem zewnętrznym. Ważnym pojęciem przy omawianiu potrzeb
osób niepełnosprawnych jest adaptowana aktywność fizyczna (AAF).
Istotnym jej elementem jest sport adaptowany, czyli zmodyfikowany lub
stworzony z myślą o indywidualnych, specjalnych potrzebach osób niepełnosprawnych. AAF to interdyscyplinarna dziedzina nauki ukierunkowana
na rozpoznawanie i wyjaśnianie indywidualnych różnic w zakresie aktywności fizycznej. Akcentuje i wspiera postawę akceptacji wobec odmienności, opowiadając się za powszechnym dostępem do sportu i nawołując do
aktywnego stylu życia. Rozpowszechnienie idei AAF spowodowało, że
znaczenie aktywności fizycznej dla jakości życia osób niepełnosprawnych
zostało powszechnie dostrzeżone i podjęto szereg inicjatyw w tym zakresie, m.in. zmiany w systemie legislacyjnym, powołanie nowych instytucji
wspierających takie osoby, samopomoc5.
3. Znaczenie sportu w życiu młodych ludzi
Jak było powiedziane, ruch sportowy jednoczy ludzi bez względu
na ich przynależność narodową, państwową, etniczną, kulturową, społeczną, materialną i duchową. Jednocześnie sport wywiera ogromny
wpływ na kształtowanie cech osobowościowych i postawy młodzieży.
Aktywność fizyczna jest jednym z czynników przygotowania młodego
człowieka do życia społecznego. Uprawianie sportu sprzyja otwartości,
bystrości, poznaniu, przyjęciu stosunku do zwycięstwa i porażki. Młody
człowiek uprawiający sport wyróżnia się pewnym zestawem cech nabytych w procesie treningowym. Poza sprawnością fizyczną są to: pozyR. Drozdowski, Sport – podwójny agent [w:] Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 13-15.
5 J. Niedbalski, Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością fizyczną, „Problemy Polityki Społecznej” 2015 nr 1, s. 105-106.
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tywne nastawienie do dużych wysiłków, motywacja do systematycznej
pracy, zadowolenie z poniesionego trudu. Im młodszy człowiek, tym łatwiej zaszczepić mu nawyki, które pozwolą mu w przyszłości dbać o własne zdrowie i kondycję. Dzieci biorące udział w treningach sportowych
wykazują większą dyspozycyjność w szkole i poza nią, mają większe poczucie obowiązku, potrafią lepiej gospodarować czasem. Sport odciąga je
od zagrożeń takich jak: narkotyki, alkohol, nikotyna, udział w przestępczości. Wydaje się jednak, że rola sportu w rozwoju współczesnego społeczeństwa nie jest dostatecznie doceniana, a jego wartości biologiczne i
moralne dla procesu wychowawczego młodego człowieka wydają się być
niedostrzegane przez społeczeństwo. Regularne uprawianie sportu przez
młodego człowieka jest sposobem spędzania wolnego czasu6.Pojęcie czasu wolnego towarzyszy każdemu w jego życiu codziennym. Każdy z nas
tak organizuje sobie czas, aby było w nim miejsce na odpoczynek, który
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czas wolny
w życiu każdego dziecka pełni wiele ważnych funkcji, które się wzajemnie uzupełniają. Najczęściej wyróżnia się funkcje: rozwojową (rozwój
osobisty), rekreacyjną (rekreacja, wypoczynek), wychowawczą, socjalizacyjną, edukacyjną oraz kulturalną7.
Warto pamiętać, że czas wolny zagospodarowany przez sport może
stanowić zarówno szansę rozwoju w perspektywie życia społecznego, ale
też być okazją do alienacji i upadku. Sportu nie wolno odrywać od wartości etycznych, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie włączony
w propagowanie konsumpcjonistycznej wizji świata. Sport jest obszarem
wartości. Generuje je wewnątrz siebie, tzn. w swojej strukturze. Pojmuje
się go jako świadectwo wytężonej, rozumnej i wykonywanej z godnością
pracy. Trzeba ją wykonywać przede wszystkim rozumnie, doskonaląc
swoje mistrzostwo, wtedy możliwe jest odniesienie sukcesu. Chodzi tutaj
o troskę o zdrowie, rozwój własnej osobowości, szczęście najbliższych czy
własny rozwój moralny i duchowy. To czym człowiek zajmuje się w swoim czasie wolnym wpływa na wiele jego właściwości, nawyków i upodobań jednostki, które później rzutują na jej pracę i postępowanie wobec
innych ludzi. Rekreacja fizyczna, nazywana też sportem dla wszystkich,
obejmuje różne formy aktywności ruchowej podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, przyjemności, samodoskonalenia się. Kształtuje
J. Saska-Dymnicka, Sport…, dz. cyt., s.114-116.
T. Niewiadomski i in., Aktywność fizyczna i odżywianie w zdrowym stylu życia
uczniów w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Inoworocławiu, „Journal of
Education, Health and Sport” 2015 nr 6, s. 356-357.
6
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takie cechy psychomotoryczne jak: siła, gibkość, wytrzymałość. Przygotowując jednostkę do aktywnego, samodzielnego i racjonalnego wypełniania czasu wolnego i różnorodnej działalności rekreacyjnej, zapewniającej rozrywkę i rozwijającej osobowość należy: edukować rodzinę, aby
były tam pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu; oddziaływać na
szkołę, aby poprzez rozbudzanie potrzeb rekreacji ruchowej w młodym
pokoleniu przygotować je do wartościowego gospodarowania swym
wolnym czasem; inspirować placówki wychowania pozaszkolnego (takie
jak: ośrodki sportowe, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe) do podejmowania wysiłków w kierunku organizowania rekreacji ruchowej8.
4. Sport, a styl życia
Dla wielu osób sport to styl życia. Wpisuje się to w pewien ogólniejszy trend. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje dbałość o zdrowie,
kondycję. W działaniach tych bardzo ważną rolę odgrywa rekreacja, sport
oraz prawidłowe żywienie. Związek pomiędzy rekreacją, sportem i żywieniem jest łatwo dostrzegalny. Zdrowie stanowi nadrzędną wartość dla
człowieka. Coraz częściej media, a także przekazy reklamowe przekonują
do zdrowego trybu życia, uprawiania rekreacji i sportu. Dbałość o zdrowie przejawia się w coraz większej trosce o kondycję fizyczną i psychiczną. Wśród wielu zmian wymienia się dbałość o odpowiedni wybór
nabywanych produktów, stosowanie odpowiednich diet, zwanych w krajach zachodnich dietami dodatnimi, zmianę nawyków żywieniowych
przy zachowaniu postaw: umiarkowanie i unikanie, korzystanie z profesjonalnych porad dotyczących zdrowia, stosowanie ćwiczeń i suplementów diety, działania redukujące stres, dbałość o wygląd zewnętrzny, dbałość o zdrowe otoczenie. W badaniach przeprowadzonych przez Instytut
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur okazało się, że co trzeci Polak
dłużej lub krócej regularnie ćwiczy, gimnastykuje się, ale niestety 66%
zadeklarowało, że takie zachowania są im obce. W grupie krajów, gdzie
sport jest traktowany jako ważny element zdrowego życia, znajduje się:
Irlandia, Szwecja, Finlandia i Dania. Co czwarty Irlandczyk uprawia sport
regularnie, czyli min. pięć razy w tygodniu. Najgorzej sytuacja wygląda
w Bułgarii, Włoszech i Grecji, gdzie 3% obywateli deklaruje uprawianie
sportu regularnie. Bardziej aktywni są mężczyźni (43% w Unii Europejskiej) niż kobiety (37%). Aktywność fizyczna w całej Unii Europejskiej
spada wraz z wiekiem. Do najczęściej uprawianych sportów należy jazda
na rowerze (26,4%) i bieganie (20,2%). Powszechnie uważa się, że zdrowy
8
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styl życia to aktywny tryb życia polegający na czynnym wykorzystywaniu czasu wolnego. Z kolei aktywne spędzanie czasu wolnego, w którym
jest miejsce na sport i rekreację pozwala na lepszą regenerację sił fizycznych i psychicznych niż bierny wypoczynek. Jest także metodą realizowania pasji i wzbogacania życia towarzyskiego, np. przez wspólne uprawianie sportów9.
Sport może być też sposobem na poszukiwanie doznań, służyć do
weryfikacji własnych dokonań, ciągłego sprawdzania się, osiągania wysokiego poziomu stymulacji także podczas wypoczynku. Uczestnicy takiego rodzaju aktywności sportowo-rekreacyjnej coraz częściej poszukują
w niej skrajnie wysokiego pobudzenia związanego z samodoskonaleniem
i rywalizacją, a nade wszystko z przeżywaniem ekscytującego i intencjonalnie kontrolowanego ryzyka. Współczesna aktywność sportoworekreacyjna coraz częściej ma formy postrzegane jako progresywne, a
nawet ryzykowne. Związana jest z coraz większym zapotrzebowaniem
na stymulację jej uczestników chociaż pewne trendy, czy też moda na ten
rodzaj aktywności nie pozostaje bez znaczenia. Do form aktywności wysokiego ryzyka należy, np. wspinaczka skałkowa, nurkowanie głębinowe,
wyścigi i rajdy samochodowe, surviwale. Również w spokojniejszych z
założenia dyscyplinach sportowych można wywołać element ryzyka.
Bieg, czyli aktywność stosunkowo bezpieczna i niezbyt ekscytująca, może
dostarczyć dużych wrażeń, kiedy odbywa się w terenie wysokogórskim,
na pustyni, w formie maratonu. Przykładów tego typu zachowań można
podać więcej. Choćby narciarstwo może być uprawiane na trasach zjazdowych, a może też przyjąć postać jazdy skiturowej poza trasą. Zapotrzebowanie na stymulację odnosi się bezpośrednio do terminu poszukiwania wrażeń lub inaczej poszukiwania doznań. Źródłem stymulacji jest
nie tyle wartość fizyczna wywołujących ją bodźców, ile ich znaczenie dla
podmiotu, uwarunkowane jego indywidualnym doświadczeniem10. Duży
poziom emocji może uzależniać osoby, które go doświadczają. Chcą one
wtedy robić rzeczy coraz trudniejsze i bardziej ryzykowne. Czasami
przekształca się to w coś, co może prowadzić nawet do poważnych
uszkodzeń ciała. Jeśli jednak zostanie przekute w pasję, może stać się dla
tych osób sposobem, w który żyją. Znane są przypadki, kiedy pasjonat
9 A. Dąbrowska, I. Ozimek, Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach
współczesnych konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2011 nr 4, s. 50-53, 58-59.
10 M. Walczak, J. Gracz, M. Tomczak, Poszukiwanie doznań jako tendencja we
współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011 nr 689, s. 48-51.
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wspinaczki górskiej, sam został instruktorem lub przewodnikiem, przeprowadził się w góry i pasja stała się jego pracą zawodową.
Zakończenie
Rola sportu w XXI w. jest szczególna. Powszechne zainteresowanie,
jakim darzy się współcześnie organizowane na światową skalę igrzyska
olimpijskie, mistrzostwa świata w różnych dyscyplinach sportowych,
różnego rodzaju zawody, turnieje, wyścigi, jak również rywalizacje sportowe o zasięgu lokalnym dowodzą, że w coraz szerszych kręgach ludzi
sport stanowi jedną z najważniejszych pasji życiowych. Zainteresowanie
to nie ma wyłącznie biernego charakteru, a nawet coraz częściej przejawia
się w systematycznym uprawianiu jakiejś dyscypliny sportowej, regularnym uczestniczeniu w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych, takich
jak: siłownia, gimnastyka, wspólne bieganie, tenis, gra w piłkę, pływanie,
jazda na rowerze, taniec, długie spacery. Społeczne zapotrzebowanie na
sport potwierdzają powstające w dużej liczbie ośrodki rekreacyjne, hale
sportowe, pływalnie, trasy rowerowe, boiska, tereny do biegania. Często
porusza się problematykę znaczenia wartości sportu i wychowania fizycznego w rozwoju osobowości człowieka. Sport i aktywna rekreacja
zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i usprawnia zdolności adaptacyjne.
Wysiłek fizyczny jest niezbędny w prawidłowym rozwoju organizmu,
gdyż kształtuje układ mięśniowy, stymuluje pracę serca i układu nerwowego, kształtuje cechy osobowości. Sport pojmowany w perspektywie
procesu wychowawczego ujawnia cechy służące ogólnie pojętemu dobru
społecznemu11. Nie można oprzeć się wrażeniu, że sport jest coraz częściej doceniany przez osoby dorosłe. Chcą one wpisać się w ogólną tendencję do zdrowego stylu życia. W wielu przypadkach chodzi o przemijającą modę, jednak sport może też być źródłem pasji kontynuowanych
przez całe życie. Trudno jest przecenić jego znaczenie dla rozwoju społecznego człowieka. Nie tylko pozwala mu dłużej zachować zdrowie i
sprawność fizyczną, ale też umożliwia kontakt z innymi osobami, z którymi dzieli on swoje zainteresowania. Polacy jako społeczeństwo są coraz
bardziej świadomi jego pozytywnych właściwości. Należy więc liczyć się
z tym, że jeszcze tłumniej zechcą uprawiać jakieś wybrane dyscypliny
sportu w przyszłości. O ich przywiązaniu do tego sposobu spędzania
wolnego czasu mogą świadczyć liczne protesty przeciwko obostrzeniom
wynikającym z obecnego zagrożenia wirusem i radość, kiedy chociaż
część z nich została zdjęta.
J. Czechowski, Sport w perspektywie procesu wychowawczego, „Przegląd Pedagogiczny” 2015 nr 2, s. 161-162.
11
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Streszczenie:
Sport stanowi jedną z możliwości rozwoju człowieka w wielu wymiarach. Jest on ważnym dobrem społecznym, sprzyja tworzeniu grup
czy stowarzyszeń jak i dobremu samopoczuciu psychicznemu oraz poprawia sprawność fizyczną. W artykule zaprezentowano znaczenie sportu wielu wymiarach. Jest jedną z pierwszych przestrzeni społecznokulturowych, w których udało się skutecznie przezwyciężyć nierówności
związane z płcią, rasą czy niepełnosprawnością.
Słowa klucze: styl życia, sport, społeczeństwo, tworzenie grup społecznych
Summary:
Sport and human social development
Sport is one of the oportunity for human development in many dimensions. It is an important social goods, promotes making groups or
associations as well as good mental well-being and improves physical
fitness. The article presents the importance of sport in many levels. It is
one of the first socio-cultural spaces in which gender, race and disability
inequalities have been successfully overcome.
Key words: lifestyle, sport, society, creating social groups
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Janusz Kawa

Sport to zdrowie wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku
,,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”1.
Jan Paweł II, Denver 14.08.1993 r.

Wstęp
Zainteresowania sportem sięgają już starożytności. W starożytnej
Grecji uważano że sport to trening ciała. Ponadto wraz z wyksztalceniem
w dziedzinie sztuk uznano sport za jeden z dwóch filarów edukacyjnych,
który nazwano gimnastike. Już Platon uznawał sport za atrybut wychowania przyszłych władców poprzez wychwalając wszelkiego rodzaju gry
sportowe jako ważna dla ludzkości aktywność2.
Współcześnie aktywność fizyczna przybiera wiele form. Sport
uprawiany jest przez wszystkich ludzi - małych i dużych. Dzieci mają
zajęcia sportowe w szkole a dorośli angażują się w zajęcia oferowane dla
nich przez organizacje, instytucje, które w swym statucie mają zapis
świadczenia aktywności na rzecz ludzi dorosłych. Taką instytucją jest
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa w wielu krajach.
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 we Francji,
założony przez Pierre'a Vellasa, który w centrum uwagi postawił badania
naukowe, ażeby pomóc wszystkim ludziom starszym. Dwadzieścia lat
później istniało we Francji ponad 40 tego typu placówek3.
Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) to placówka dydaktyczna dla
osób w wieku poprodukcyjnym, zwanym trzecim wiekiem. Celem działania jest poprawa jakości życia osób starszych. Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także „wykorzystanie potencjału
,,L’Osservatore Romano” 14: 1993 nr 11, s. 28.
B. Kunicki, Kultura fizyczna starożytnej Grecji. Pobrano z: http://
www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html (dostęp:22:05.2019)
3 L. Zan., Die akademische Seniorenbildung. Eine historische Bilanz in methodischdidaktischer Abricht, Weinheim, Deutscher Studien Verlag, 1993, s. 350.
1
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osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia
życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju”.
Starsze pokolenia, przeżywające swoją młodość w czasach wojny, często miało wybór pomiędzy nauką i obroną Ojczyzny i przeważnie decydowało się na to drugie. Tacy ludzie w wyniku różnych zawirowań w życiu
niekoniecznie mieli okazję do poszerzania swojej wiedzy oraz swych umiejętności. UTW pozwala na uzyskanie przez takie osoby upragnionej wiedzy.
Uczelnie są dla nich także miejscem spotkań z podobnymi do nich osobami,
które muszą stawiać czoła wielu problemom w tym jednemu, głównemu –
problemowi braku akceptacji ze strony młodych. Zajęcia sportowe pod
bacznym okiem instruktora to dla tych osób jedno z wielu atrakcji spędzania
wolnego czasu nie zależnie od pory roku.
1. Aktywność fizyczna seniorów
Aktywny styl życia to jeden z czynników istotnie wpływających na
zdrowie osób starszych. Niestety, u większości osób w starszym wieku
obserwuje się wyraźny spadek aktywności fizycznej, która ogranicza się do
codziennych czynności, takich jak: zakupy, sprzątanie, gotowanie. Niedobór ruchu może prowadzić do przyspieszenia procesów starzenia się oraz
niedołęstwa. Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego uczestnictwa
seniorów w dbaniu o własne zdrowie zaczęły odgrywać w Polsce coraz
większą rolę. Promowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów jest krokiem w kierunku profilaktyki niepełnosprawności osób starszych. Styl życia człowieka cechujący się regularnym wysiłkiem fizycznym, usprawnia
między innymi funkcjonowanie poszczególnych układów, w konsekwencji
prowadząc do poprawy jakości życia. Styl życia uwzględniający aktywność fizyczną wpływa bezpośrednio na stan zdrowia człowieka, ale też
pośrednio kształtuje jego pozytywne samopoczucie4.
Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej w starszym wieku stanowi jeden z czynników prognozujących dłuższe trwanie życia i pomyślne starzenie. Zazwyczaj samo starzenie się oraz towarzyszące mu stereotypy zachowań sprzyjają dezaktywizacji fizycznej. Usposabia do tego:
zaprzestanie aktywności zawodowej, ograniczenie kontaktów społecznych, zmniejszenie motywacji do działania, narastające osamotnienie.
Bardzo często w świadomości ludzi starszych panuje przekonanie, że
większy wysiłek fizyczny nie jest wskazany. Istnieje zatem potrzeba
uświadamiania osobom starszym i ich rodzinom korzyści, wypływających z regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do możliwości daM. Cybulski, E. Krajweska-Kułak, Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa
na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku, Białystok 2016, s. 106.
4
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nej osoby. Rodzaj i intensywność aktywności fizycznej muszą być indywidualnie dostosowane do stanu i możliwości osoby starszej.
Aktywność fizyczna powinna być różnicowana u osób starszych na:
rekreacyjną (różne formy wypoczynku czynnego), prewencyjną zorganizowaną w formie kontrolowanego i kompleksowego programu leczniczo-rehabilitacyjnego, indywidualnie określonego do potrzeb pacjenta w
celu przywrócenia sprawności po przebytej chorobie lub zapobieżenia
utracie sprawności w przebiegu przewlekłych chorób i starzenia. Wśród
czynników odgrywających dużą rolę w adaptacji organizmu do zmian
zachodzących z wiekiem, należą różne formy aktywności.
Badania wskazują, iż aktywność niezależnie od jej formy pozwala
zachować zdrowie. Ludzie aktywni zazwyczaj starzeją się bez cech niedołęstwa oraz dłużej pozostają sprawni i niezależni od otoczenia. Brak aktywności może być przyczyną obniżenia poziomu sprawności, niezależności, może powodować izolację społeczną, samotność, a nawet przedwczesną umieralność wśród osób starszych. Starania o utrzymanie
sprawności, witalności i aktywności do późnych lat życia to obecnie priorytetowe działania gerontologii5.
Często bywa ona określana jako tzw. szansa na pozytywne starzenie, gdyż daje osobom ją podejmującym szereg korzyści:

pozytywnie wpływa na większość układów w organizmie i ich
funkcjonowanie, niezbędnych do utrzymania niezależności i
samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego,

pełni funkcję profilaktyczną w zakresie niepełnosprawności i
chorób charakterystycznych dla wieku starszego, m.in.
związanych z układem krążenia, dolegliwościami bólowymi w
chorobach układu ruchu, a także pomaga opanować stres czy
otyłość,

jest formą rehabilitacji społecznej; udział seniorów w
zorganizowanych zajęciach ruchowych umożliwia im zaistnienie
w grupie, zawiązanie nowych znajomości oraz wzmacnia
poczucie własnej wartości, dodając wiary w bycie potrzebnym
społeczeństwu.
Ważnym jest, aby przed przystąpieniem do jakiekolwiek
aktywności fizycznej dobrać jej rodzaj i czas trwania do potrzeb,
możliwości osobniczych, wieku, płci i stanu zdrowia danej osoby.
Zwłaszcza u ludzi starszych zalecana jest wizyta u lekarza6.
5
6

J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010, Warszawa 2011, s. 72.
A. Marchewka, Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w
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Demograficzne starzenie się ludności w Polsce nie jest procesem
nieoczekiwanym i nie odbiega od większości społeczeństw europejskich.
Jedną z szans na utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej ludzi jest
podejmowanie przez nich aktywności turystycznej oraz fizycznej – zaplanowanej, o ustalonej strukturze, powtarzanej, a także nastawionej na
poprawę lub utrzymanie wydolności organizmu.
Edukacja zdrowotna jest stałym procesem uczenia się ludzi jak żyć,
aby zachować oraz doskonalić zdrowie własne i innych, a w przypadku
wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej
leczeniu, radzić sobie i aktywnie zmniejszać jej skutki. Edukacja zdrowotna jest ważnym, wspomagającym elementem działań naprawczych,
zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia. Istotą działań jest wyrobienie u odbiorców edukacji umiejętności podejmowania właściwych
decyzji w rozwiązywaniu indywidualnych bądź środowiskowych problemów zdrowotnych. Jest to ważne już od najwcześniejszych okresów
życia człowieka, gdyż kształtowanie właściwych postaw i rozwijanie odpowiednich nawyków i umiejętności zaowocuje dobrym stosunkiem do
zdrowia w przyszłości.
Problem aktywności fizycznej osób starszych, w tym również
uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jest coraz częściej poruszany w literaturze polskiej i zagranicznej. Dobroczynny wpływ odpowiedniej i systematycznej aktywności fizycznej na zmniejszenie umieralności i zapadalności na wiele chorób udowodniono w licznych badaniach
epidemiologicznych7.
Starzenie się i starość to zjawiska obarczone wieloma stereotypami.
Jednym z przejawów tzw. wiekizmu jest postrzeganie osoby starszej jako
jednostki zmęczonej życiem, niedołężnej, samotnej i bezradnej. W celu
stworzenia pożądanego i rzeczywistego wizerunku seniorów niezbędne
jest promowanie ich społecznej oraz zawodowej aktywności czy kształtowanie, szczególnie ważnych dla tej grupy wiekowej, dobrych relacji z
otoczeniem przez udzielanie im różnego rodzaju wsparcia społecznego8.
Biorąc pod uwagę obecny trend do kształtowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW), niezmiernie ważną rolę odgrywają szkoły wyższe
oraz tworzone w ramach ich struktur kierunki kształcenia i doszkalania,
które powinny korespondować z wyzwaniami cywilizacyjnymi.
wieku starszym, Warszawa 2013, s. 386..
7
A. Dubanska, Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa, Kraków 2015, s. 350-353.
8 J. Blecharz, M. Siekańska, Psychologiczne aspekty starzenia się i starości,
Warszawa 2013, s. 48.
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Jedną z korespondujących z tym założeniem form organizacji, która
jednocześnie odpowiada na potrzeby współczesnych czasów, są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Priorytetami działalności tych placówek dydaktycznych są: wspieranie rozwoju seniorów, poprawa jakości życia osób
starszych oraz ich aktywizacja9.
Poza tym, po latach wychowywania dzieci i współuczestnictwie w
wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i znajomych,
nadmiar czasu może być bardzo szkodliwy. W takim przypadku nowa
pasja staje się balsamem dla zbolałej duszy, pozwala ponownie otworzyć
się na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał się bez bliskich ludzi.
Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku,
które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do
aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną10.
Sprawna osoba starsza to wyższy poziom samodzielności i
samoobsługi, a w konsekwencji – mniejsze koszty opieki zdrowotnej i
socjalnej. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzone m.in. przez prof.
Kozieł i Kaczmarczyk, ludzie starsi, którzy są aktywni intelektualnie,
prezentują ogólnie wyższy wskaźnik zachowań prozdrowotnych, mają
lepsze
nawyki
żywieniowe,
częściej
podejmują
zachowania
profilaktyczne i praktyki służące zdrowiu, wykazują bardziej pozytywne
nastawienie psychiczne. Literatura przedmiotu dostarcza licznych
informacji na temat pozytywnych działań UTW nastawionych na
wdrażanie szeroko rozumianej profilaktyki gerontologicznej, co skutkuje
podejmowaniem prozdrowotnego stylu życia.
Badania potwierdzają, że słuchacze Uniwersytetów Trzeciego
Wieku mają dużą świadomością korzystnego wpływu podejmowania
aktywności fizycznej na opóźnienie procesów starzenia, plasując ją na
pierwszym miejscu wśród takich czynników, jak: aktywność zawodowa,
aktywność intelektualna, zdrowy tryb życia, więzi społeczne i rodzinne,
optymizm czy dieta. Dla prowadzenia działań na szerszą skalę niezbędne
jest jednak mocne wsparcie ze strony państwowych jednostek
administracyjnych, by jak mawiał św. Jan Paweł II – dla wszystkich
seniorów ćwiczenia fizyczne i aktywność turystyczna były „częścią ich
A. Dubanska, Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa, Kraków 2015, s. 355.
10 Uniwersytet trzeciego wieku, https://pl.wikipedia.org.
9
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poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają im
poczucie godności i sukcesu we własnych oczach i w oczach innych”11.
Priorytetem wobec ludzi starszych jest dążenie do jak najdłuższego
utrzymywania ich w pełni sprawności życiowej umożliwiającej
samodzielne funkcjonowanie w środowisku zamieszkania i poprawa
jakości ich życia. Uświadamianie czynników ryzyka utraty sprawności i
zdrowia, powinno być promowane jako działania profilaktyczne już na
przedpolu starości. 108 Im wcześniej podejmowane są takie działania,
tym większa jest szansa na pozytywne modyfikowanie starzenia.
Wobec postępującego wzrostu liczby ludzi starszych w
społeczeństwach europejskich podejmowanie strategii aktywnego
starzenia się jako sposobu życia uważane jest za kluczowy środek
zaradczy. Aktywne starzenie się to proces optymalizacji dobrego zdrowia
w celu poprawy jakości życia osób w starszym wieku12.
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 fizycznej13.
Odpowiednio dobrana do wieku aktywności fizycznej pozwala ludziom starszym na długo zachować młodość, wigor życia co w konsekwencji wpływa na opóźnienie 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 wzmacniania układu

A. Dubanska, Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa, Kraków 2015, s. 359.
12 M. Cybulski, E. Krajweska-Kułak, Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa
na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku, Białystok 2016, s. 108.
13 L. Kulmatycki, Edukacja zdrowotna, Poznań 2012, s. 32.
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kostnego starszej osoby. Mięśnie podczas ćwiczeń są lepiej dotlenione, a
więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymują kręgosłup14.
W zakresie poprawienia i usprawnienia koordynacji ruchowej pomocne mogą być ćwiczenia gimnastyczne i rozciągające pod bacznym
nadzorem i kontrolą profesjonalnego trenera. Takie ćwiczenia powinny
być wykonywane codziennie od 5 do 10 min i to najlepiej o rannej porze.
Dzięki regularnym ćwiczeniom sportowym min. jazdą na rowerze,
pływaniem, bieganiem czy tańcu 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 że „ruch to zdrowie” a poruszać się należy w miarę swoich możliwości15.

Źródło: http://martafit.pl/aktywny-senior/

Inną forma aktywności fizycznej w ostatniej dekadzie stał się taniec.
Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poruszając się poprawiają
krążenie i sprawność swojego ciała. Twierdzą, że „wyginają śmiało swoje
ciało” lub „ruch to zdrowie”, co poprawia ich kondycję zdrowotną. Zajęcia odbywają się w grupach kilku osobowych w akompaniamencie ulubionych utworów muzycznych pod bacznym okiem instruktora. Wykonując złożone układy taneczne w parach i ciężkich wielogodzinnych ćwiH. Worach-Kardas, Starzenie się populacji jako wyznacznik potrzeb zdrowotnych
i wyzwanie dla zdrowia publicznego, Warszawa 2015, s. 21-22
15 Ibidem., s. 23.
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czeniach dochodzą do zamierzonego celu, co pozwala im na zdobyciu
licznych trofeów i nagród na zawodach czy konkursach tanecznych organizowanych dla grup senioralnych.

Źródło: http://martafit.pl/aktywny-senior/

Inną forma aktywnego spędzenia czasu przez uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest popularny na świecie Nordic walking. Aktywność
ta polega na użyciu kijków podczas spacerów. Nordic walking to więcej niż
spacer. Nordic Walking to technika marszu, który polega na zaangażowaniu
do wysiłku ciała tj. jak największej partii układu ruchu poprzez zwiększone
wymachy ramion, wydłużony krok przy użyciu prawidłowo zastosowania
specjalnie zaprojektowanych kijków. Prawnie zastosowana technika marszu
pociąga za sobą wiele korzyści dla organizmu czyli odpowiednie odciążenie
stawów kończyn dolnych i kręgosłupa, poprawę siły, kondycji i gibkość. W
obecnym czasie ta technika stanowi jedną z najbardziej uniwersalnych i najkorzystniejszych form aktywności ruchowych osób starszych. Jest to forma
bezpieczna, przyjemna oraz 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. W trakcie takich spacerów uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku mają szansę na nawiązywanie nowych znajomości, wymianą swoich myśli nie bacząc na przemierzone kilometry i spalone zalegające niespalone w organizmie kalorie.
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Źródło: http://www.bing.com

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%16.

Źródło:
https://pixabay.com/pl/photos/nordic-walking-walkersprzejd%C5%BA-1814784/
16 http://witajwgorach.pl/technika-chodzenia-nordic-

walking/?gclid=EAIaIQobChMI74Xv3fvd6QIVx7YYCh1NewS6EAAYASAAEgLq9vD_BwE
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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
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.
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 rozwi-
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janie 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:
Sport is health among participants of the University of the Third Age
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 process 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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Karolina Majos

„Szukamy następców mistrza”, czyli o CSR w sporcie
Wstęp
Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem coraz częściej zawierają
zasady odpowiadające społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate social responsibility – CSR). Przedsiębiorcy widzą w tego typu działaniach nie tylko swój zysk, ale i korzyści dla społeczeństwa, dlatego
ważne jest, by trafiały one do bezpośrednich klientów. Jest to pewnego
rodzaju reklama, która niesie za sobą dobrą energię i pozytywny przekaz
dla świata.
Wielu przedsiębiorców angażuje się w sponsoring sportowy, żeby
osiągnąć te cele. Trudno dziś sobie wyobrazić, by jakikolwiek sportowiec
światowej klasy nie miał swojego sponsora. Sprzęt czy strój najlepszych
sportowców często niemal w całości pokrytesą logami sponsorów. Czy
jednak sponsoring sportowy można uznać za działalność z zakresu CSR?
Celem artykułu jest przedstawienie działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu w sporcie na przykładzie realizacjiprogramu
„Szukamy Następców Mistrza”.
1. Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu (organizacji) jest koncepcją
zarządzania przedsiębiorstwa, która opiera się na odpowiedzialnym
kształtowaniu relacji jednostki z jej pracownikami, kontrahentami lub
inwestorami zewnętrznymi. Ma na celu podejmowanie świadomych i
zrównoważonych działań, mających za zadanie uwzględniać potrzeby i
oczekiwania interesariuszy, przynosząc przy tym wielostronne korzyści17. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma więc za zadanie wskazywać kierunek działania, w jakim powinny podążać jednostki, które dostrzegają własne możliwości oddziaływania na otaczające je społeczeństwo i środowisko, tak by zacieśniały swe relacje z interesariuszami przy

P. Bartkowiak, D. Dudek, E. Wszendybył-Skulska, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 25
17
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jednoczesnym poprawianiu swej pozycji na rynku konkurencyjnym18.
Warto zaznaczyć, że podejmowane przez jednostkę działania z zakresu
CSR mają być działaniami dobrowolnymi, wykraczającymi poza podstawowy zakres działalności, które należy traktować jako kolejną inwestycję,
ale nie koszt prowadzenia działalności gospodarczej.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, podobnie jak wiele innych zagadnień dotyczących szeroko pojętej ekonomii, posiada wiele definicji skupiających się na różnorakich aspektach. Wielu autorów podręczników omawiających zagadnienie CSR, a wśród nich Agata Rudnicka, wskazuje na
opiekuńczy charakter tej koncepcji, początkowo opierającej się na założeniu,
że przedsiębiorstwa, które są jednostkami zamożnymi, powinny wykazywać troskę o pozostałych, szczególnie słabszych członków społeczeństwa19.
Głównym celem przedsiębiorstw– czy to państwowych, czy prywatnych – od zawsze była maksymalizacja zysków, jednak nie od zawsze
zwracano uwagę na warunki pracowników, szczególnie tych niższego
szczebla, którzy nie byli wykwalifikowanymi robotnikami. W czasach
rewolucji przemysłowych musieli oni ciężko pracować podczas kilkunastogodzinnych zmian, w niekoniecznie dobrych warunkach zapewniających bezpieczeństwo, dostając przy tym minimalną pensję, która nie
zawsze wystarczała na zapewnienie godnego życia dla rodziny. Z czasem
zaczęto dostrzegać ten pogłębiający się w społeczeństwie problem, czego
wynikiem są powstające na przełomie XIX i XX wieku podwaliny ruchu
filantropijnego.
Przełom wieków to także wydanie przez Andrew Carnegiego
Ewangelii bogactwa, w której zdefiniował on społeczną odpowiedzialność
korporacji, opierając ją na dwóch podstawach. Pierwsza z nich to zasada
miłosierdzia, która wymaga, by bardziej szczęśliwi członkowie społeczeństwa, w domyśle bogatsi, wspierali tych, dla których los okazał się
bardziej okrutny (bezrobotni, niepełnosprawni, starzy). Druga zasada to
zasada włodarstwa, w myśl której majątek przedsiębiorstwa należy do
całego społeczeństwa, zaś firmy, którym został powierzony (banki, ubezpieczalnie), mają wykorzystać go do celów, jakie przedsiębiorstwo uznało
za odpowiednie20.

W. Leoński; Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 254, s. 90.
19 K. Buglewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna,
PWE, Warszawa 2017, s. 35
20 Tamże, s. 36
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CSR jest coraz prężniej rozwijającym się zagadnieniem marketingowym na świecie, w tym i w Polsce. Ponad 96% dużych i średnich polskich firm jest zdania, że obowiązkiem biznesu jest odpowiadanie na wyzwania zarówno społeczne, jak i ekologiczne. Niestety w praktyce niespełna połowa z nich podejmuje tego typu działania, a jedynie 18% realizuje je kompleksowo, przygotowując niezbędne raporty i uwzględniając
koncepcję CSR w swoich strategiach rozwoju21.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), dostrzegając
wśród instytucji z całego świata coraz większe zainteresowanie działaniami społecznie odpowiedzialnymi oraz zgłaszanie przez interesariuszy
zapotrzebowania na nie, w roku 2010 ogłosiła standard ISO 26000. Jego
głównym celem było usystematyzowanie wiedzy na temat społecznej
odpowiedzialności, nie zamykając się jedynie na temat dotyczącego samego biznesu. Norma ta, przyjęta w 2012rokuprzez Polski Komitet Normalizujący, ma ułatwić wszelkim organizacjom, zarówno publicznym, jak
i prywatnym, podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych22.
Norma ISO 26000 określa następujące podstawowe obszary działalności
społecznej:
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• prawa człowieka,
• zaangażowanie i rozwój społeczeństwa,
• środowisko naturalne,
• sprawy konsumenckie,
• uczciwe praktyki biznesowe,
• zarządzanie organizacją23.
Analizując zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, należy mieć na uwadze, że działania podjęte w ramach tej koncepcji mają
nie tylko wpływać pozytywnie na otoczenie przedsiębiorstwa i środowisko, ale i budować przewagę konkurencyjną na rynku. Aby utrzymać
poziom zyskowności przedsiębiorstwa na stabilnym poziomie przez
dłuższy czas, należy stale odtwarzać kapitał zainwestowany w przedsięwzięcie, na który oprócz zasobów finansowych, rzeczowych czy ludzkich
składają się także kapitał społeczny i reputacja. Kapitał społeczny to
wszelkie elementy środowiska dostarczane przez społeczeństwo, które
sprzyjają przedsiębiorczości, m.in.: prawo, instytucje kulturalne, telekomunikacja czy system oświaty. Dobra reputacja na rynku gospodarczym
P. Bartkowiak, i in.; Koncepcja społecznej odpowiedzialności…, s. 25
ISO 26000, https://www.governica.com/ISO_26000 [odczyt 29.04.2020].
23 P. Bartkowiak, i in.; Koncepcja społecznej odpowiedzialności…, s. 29
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cechuje się przyciąganiem i zatrzymaniem klientów, kadry robotniczej, a
także obecnych i przyszłych inwestorów i kontrahentów24.
Podejmowanie działań z zakresu CSR oddziałuje na marketing szeptany, w przypadku którego działalność filantropijna wykonywana przez
przedstawiciela przedsiębiorstwa – jak np. pomoc przy roznoszeniu gorących posiłków czy wspólne sprzątanie miejscowości – będzie lepiej odebrana przez potencjalnych klientów niż akcje promocyjne czy reklamy w
mediach, które wiążą się z określonymi kosztami. W tym przypadku najważniejsza jest chęć niesienia pomocy oraz zainteresowanie środowiskiem
lokalnym i dostrzeżeniem problemów, z jakimi się boryka25.
Pomimo że polscy przedsiębiorcy coraz częściej wdrażają w politykę zarządzania swoją firmą zadania z zakresu CSR, świadomość społeczeństwa na ten temat jest znikoma. Jak pokazują badania przeprowadzone w 2014rokuw ramach sondażu Detektora Opinii na ogólnopolskim
panelu badawczym Ariadna, jedynie 12% zetknęła się kiedykolwiek z
określeniem CSR. Pomimo tak niskiego odsetka osób deklarujących znajomość tego pojęcia ponad 70% ankietowanych stwierdziło, że jest skłonna kupić produkt droższy, ale od producenta, który postępuje zgodnie z
zasadami CSR26. To dobra wiadomość zarówno dla jednostek dbających o
własne interesy, jak i dla samego społeczeństwa. W tej sytuacji jednostki
zastanawiające się nad wdrożeniem CSR będą chętniej podejmowały tego
typu działania, wiedząc, że w ten sposób ich reputacja na rynku będzie
zdecydowanie lepsza, zaś kupujący, kontrahenci i inwestorzy z chęcią
podejmą z nimi współpracę. Rynek stanie się bardziej konkurencyjny, a
społeczeństwo będzie mogło liczyć na kolejne działania na ich rzecz.
Działania CSR staną się więc korzyścią dla wszystkich zaangażowanych.
2. Sponsoring w sporcie
Hasło sponsoring wywodzi się od łacińskiego słowa spondeo, które
oznacza „uroczyście przyrzekać, obiecywać, zobowiązywać się do czegoś,
ręczyć lub też poręczać”. Początki sponsoringu można dostrzec już w
starożytnym Rzymie, w którym to Gaius Clinius Maecenas, przyjaciel i

M. Krukowska, Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Wyd. Naukowe Scriptorium, Opole 2012, s. 47
25 CSR – wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na przedsiębiorstwo
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-csr-wplyw-spolecznej-odpowiedzialnoscibiznesu-na-rozwoj-przedsiebiorstwa [odczyt: 29.04.2020].
26 K. Buglewicz; Społeczna odpowiedzialność biznesu…, s. 39
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doradca cesarza Oktawiana Augusta, wspierał finansowo twórczość m.in.
Horacego czy Wergiliusza27.
Rozwój współczesnego sponsoringu i odniesienie go do sportu to
okres pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich zorganizowanych w
1896roku w Atenach, kiedy to prywatny przedsiębiorca przekazał środki
finansowe pozwalające na renowację większości obiektów sportowych.
Wśród pozostałych finansujących imprezę przedsiębiorstw był Kodak,
który do dziś uczestniczy w programie sponsoringu olimpijskiego TOP.
Igrzyska w Atenach to także pierwszy przypadek sponsorowania indywidualnego zawodnika – był nim amerykański lekkoatleta Jessie Owens,
który dostał buty do biegania od niemieckiego szewca, Adiego Desslera,
założyciela firmy Adidas. Dassler szybko przekonał się, że przekazanie
obuwia sportowcom nie tylko pozwala na przetestowanie produktu, ale
również wpływa na jego sprzedaż. Nie wykorzystał on jednak wówczas
tego faktu i nie podjął działań promocyjnych, licząc jedynie na przekaz
ustny informacji o asortymencie jego zakładu szewskiego28.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek dyscyplina sportu, zwłaszcza jeśli jej reprezentanci odnoszą sukcesy na światowych
czempionatach, nie miała swojego sponsora. Sponsorowane są zarówno
całe związki (jak np. Polski Związek Lekkiej Atletyki, któremu patronuje
Orlen), kluby sportowe (np. piłkarski klub Korona Kielce wspierana
przez Suzuki Motor Poland), jak i wybrani, indywidualni zawodnicy
(m.in. austriacka firma cukiernicza Manner wspierająca skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego).
Sponsoring zakłada wzajemność świadczeń. Sponsorowany, któremu finansujący zapewnia środki finansowe, rzeczowe bądź usługi, w
zamian może zaoferować szeroki wachlarz świadczeń promocyjnych. Są
to m.in.: reklama podczas imprezy sportowej, pozwolenie na wykorzystywanie licencji marki lub tytułu sponsora, przekazywanie informacji o
sponsorze w mediach oraz wszelkich materiałach promocyjnych czy
sprzedaż produktów sponsora podczas imprezy sportowej29. Obecnie w
większości kontraktów sponsorskich są ściśle określone zakresy, w jakich
sportowiec ma dbać o wizerunek patrona finansowego. Przede wszystkim chodzi tu o naklejki z logiem zarówno na sprzęcie, jak i stroju, w którym zawodnicy prezentują się podczas nagrywanych rozmów z dziennikarzami, kiedy to ekspozycja naszywki z nazwą firmy jest najlepiej i najA. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008. s. 76
A. Sznajder A., Marketing sportu, s. 78
29 T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2007 s. 23
27
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dłużej widoczna. Coraz częściej sponsorzy wymagają również promowania swych produktów poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji
we wpisach sportowców w mediach społecznościowych.
Obecnie prowadzi się wiele badań na temat sponsoringu, z których
wynika, że reklama poprzez sport jest zdecydowanie tańsza (nawet wielokrotnie) od tradycyjnych reklam. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, zaś
najważniejsza jest taka, że sport niesie za sobą pozytywne emocje. Dodatkowo transmisje telewizyjne nie są przerywane blokami reklamowymi,
przez co ekspozycje sponsorskie są przez cały czas trwania widowiska
sportowego tuż obok, dzięki czemu są przez odbiorcę zapamiętywane i
klasyfikowane z pozytywnymi skojarzeniami. Ponadto kibice identyfikujący się ze swoją drużyną przychylnie traktują przekaz marketingowy, jaki
płynie od strony firmy sponsorującej, co przekłada się potem na wybory
tychże konsumentów: kierowani w blisko 90% przypadków lojalnością
wybierają oni produkt firmy wspierającej ukochaną drużynę30.
Jednak czy w czasach konsumpcjonizmu jest miejsce na realizację
zadań z zakresu CSR, wykorzystując w działaniach marketingowych wytwarzaną przez sport dobrą energię? Wbrew pozorom wiele działań
sponsoringu sportowego można uznać za przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, CSR ma przynosić wielostronne korzyści, uwzględniając przy tym potrzeby społeczeństwa, wśród których jest także głód sukcesów sportowych idoli. Inwestycje w sport łączą społeczeństwo w jedną, wielką rodzinę. Z pewnością nie wszystkie przykłady sponsoringu sportowego można uznać za
realizację celów CSR, jeśli jednak działania te wykraczają poza wspieranie
jednostek i nabierają szerokiego zasięgu, np. angażują dzieci i młodzież
lub dorosłych amatorów sportu, to realizują koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.
Polski rynek jest pełen wzorców tego typu zachowań. I tak np.
agencja reklamowa Art. Group wspiera amatorski wyścig rowerowy Tour
de Rybnik, w którym mogą wziąć udział dzieci i dorośli hobbistycznie
uprawiający kolarstwo. Polskie Sieci Elektroenergetyczne z kolei stworzyły projekt „Pingpongowe marzenia z PSE”, skierowany do uczniów
szkół podstawowych, którego celem jest wdrożenie kompleksowego systemu szkolenia w polskim tenisie stołowym, wyposażenie trenerów w
kompetencje, które przekazane najzdolniejszym dzieciom mają szansę

B. Górski, Menedżer sportu. Zarządzanie klubem w praktyce, Asseco Resovia,
Rzeszów 2018, s.19.
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stworzyć szeroką kadrę profesjonalnych zawodników31. VIVE Group zaś,
oprócz bycia recyklingowym potentatem, wspiera działalność piłkarzy
ręcznych VIVE Kielce oraz prowadzi Fundację VIVE Serce Dzieciom, która m.in. promuje piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży z województwa
świętokrzyskiego poprzez organizację turnieju Mała Liga Piłki Ręcznej,
dającego możliwość poznania smaku rywalizacji w rozgrywkach sportowych, propagującego zasady fair play i wyławiającego młode talenty, a
także będącego okazją dla najmłodszych do spotkania z jednymi z najlepszych piłkarzy ręcznych w kraju i na świecie32.
Jednym z najdłużej istniejących kontraktów sponsorskich na polskim rynku jest podpisana w 2002 roku pomiędzy Polskim Związkiem
Narciarskim a Grupą Lotos S.A. umowa o współpracę, która obowiązuje
obecnie do 2022 roku. Ważnym elementem tej kooperacji jest stworzony
w 2004 roku Narodowy Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Szukamy Następców Mistrza”. Projekt ten ma na
celu wsparcie młodzieży trenującej skoki narciarskie poprzez zapewnienie im sprzętu oraz ufundowanie stypendiów dla najlepszych adeptów
tej dyscypliny sportu33.
Powyższe inicjatywy to tylko nieliczne przykłady realizacji koncepcji CSR poprzez angażowanie się przedsiębiorstw w propagowanie sportu. Pomaga temu fakt, że widowiska sportowe budzą dużo emocji (często
na tyle dużo, że z kibicowaniem wiąże się podróżowanie po kraju i świecie), a mnogość dyscyplin sprawia, że każdy może znaleźć odpowiednią
dla siebie. Można powiedzieć, że sport w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego z nas. To wszystko sprawia, że potrafimy dostrzec
obecność sponsoringu w sporcie, dlatego też przedsiębiorstwa chcące być
społecznie odpowiedzialnymi nie powinny się zastanawiać czy, ale w jaki
sposób działać, w które dyscypliny najlepiej jest zainwestować i z jakimi
środowiskami współpracować34.
Raport »Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki«,
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport2018.pdf
[odczyt: 01.05.2020].
32 Mała Liga Piłki Ręcznej – informacje, https://www.fundacjavive.org/mlprinformacje [odczyt: 01.05.2020].
33
Lotos razem z polskimi narciarzami przez kolejne cztery lata,
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4838/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/a
ktualnosci/lotos_razem_z_polskimi_narciarzami_przez_kolejne_cztery_lata
[odczyt: 01.05.2019].
34 B. Mazur, CSR w sporcie przynosi medale za fair play, http://raportcsr.pl/csrw-sporcie-przynosi-medale-za-fair-play [odczyt: 30.04.2019].
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3. Szukamy następców mistrza
Skoki narciarskie w Polsce od lat cieszą się wielką popularnością.
Wraz z piłką nożną i siatkówką uznawane są za sport narodowy.
Wszystko zaczęło się na przełomie XX i XXI wieku, gdy okres transformacji pokomunistycznych wzbudził w polskim społeczeństwie potrzebę
znalezienia idola kryzysowego. Kogoś, kto przybliży kraj do wielkiego,
zachodniego świata, o którym marzono. Kogoś, kto pozwoliłby zapomnieć o trudach codzienności w zaniedbanej wówczas Polsce i choć przez
chwilę poczuć dumę z bycia Polakiem. Wtedy to swoją karierę – jak się
później okazało, jednego z najwybitniejszych skoczków w historii – rozpoczął Adam Małysz. Jego występy podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City oglądało ok. 14,5 mln osób, co do 2012 roku i rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej było rekordem
oglądalności w Telewizji Polskiej. Tak powstała „małyszomania” – zjawisko socjologiczne, o którym powstało już wiele prac dyplomowych, zaś
na wspomnienie triumfów „Orła z Wisły” niejednemu i dziś zakręci się
łezka w oku. Adam Małysz otworzył nam drzwi do wielkiego świata, ale
i połączył cały naród w jedną wielką rodzinę, która mogła przy niedzielnym obiedzie odczuć wiele pozytywnych wrażeń.
Niestety, ówcześni skoczkowie kadry narodowej nie dorównywali
talentem Małyszowi. Działacze w Polskim Związku Narciarskim nie mogli jednak dopuścić do sytuacji, w której nie mielibyśmy godnego następcy, który mógłby w przyszłości przejąć schedę po Wielkim Mistrzu. Postawiono więc na rozwój dzieci i młodzieży, by wśród nich znaleźć tę
perełkę, dla której to za kilka lat odśpiewywany będzie Mazurek Dąbrowskiego przez rzesze kibiców pod wszystkimi skoczniami świata. I tak oto
w 2004 roku powstał Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich
„Szukamy Następców Mistrza”, którego głównym sponsorem została
Grupa Lotos S.A. Spółka, która współpracowała z PZN od 2002 roku jako
jej generalny sponsor, rozszerzyła w ten sposób swoje działania, realizując do dziś jeden ze swoich programów społecznych.
Głównym założeniem programu było uruchomienie systemu aktywnego wsparcia dzieci i młodzieży trenujących w klubach z południa
Polski. Lotos przekazał klubom profesjonalny sprzęt, którego początkowo bardzo brakowało w ośrodkach szkoleniowych35. Wcześniej młodsi
zawodnicy, stawiający pierwsze kroki w tej dyscyplinie, dzielili sprzęt w
kilka osób, przez co często nie był on dobrze dopasowany do skoczka, o
Mamy
następców
mistrzów.
Polska
wzorem
do
naśladowania,
https://sport.tvp.pl/34932274/mamy-nastepcow-mistrzow-polska-wzorem-donasladowania [odczyt: 02.05.2020].
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czym np. wspominał Kamil Stoch w wywiadzie z 2007 roku: „Kiedy zaczynałem swoją przygodę ze skokami, kluby nie miały tyle pieniędzy, co
dziś i musieliśmy dzielić się sprzętem z kolegami. Kiedy pierwszy raz
zasiadłem na belce, miałem za duży kask, który zaraz po tym, jak ruszyłem w dół, osunął mi się na oczy, ograniczając widoczność do minimum”36. Zakup nart, kasków i innych niezbędnych akcesoriów w ramach
programu dał zatem możliwość pełnego szkolenia najmłodszych grup
wiekowych. Ponadto od 2008 roku spółka rokrocznie funduje stypendia
oraz nagrody dla najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej
rozgrywanego na podobieństwo Pucharu Świata cyklu konkursów Lotos
Cup dla najmłodszych adeptów skoków, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, a od 2011 roku także i kombinacji norweskiej37.
Program „Szukamy Następców Mistrza” to nie tylko pomoc w znalezieniu kontynuatorów osiągnięć Adama Małysza, na co liczy rzesza
kibiców, ale również sposób na promocję marki Lotos. Dobre wypowiedzi zawodników i trenerów z polskich klubów o stworzonym systemie
szkolenia wpływają na reputację firmy.
Stworzony system szkolenia dla najmłodszych dorównuje niemieckiemu czy norweskiemu i jest największym sportowo-społecznym przedsięwzięciem w historii polskiego narciarstwa. Zyskuje on uznanie wśród
ekspertów zarówno sportowych, jak i biznesowych. Dyrektor Pucharu
Świata Walter Hofer podczas konferencji podsumowującej XII edycję
programu wypowiedział się o nim w taki sposób: „Jestem niezmiernie
szczęśliwy, że mogę widzieć przyszłość skoków narciarskich w Polsce i
patrzeć, jak to się rozwija. Ci młodzi chłopcy, którzy są tutaj na podium,
w przyszłości będą mieli okazję do zdobywania nagród w zawodach
najwyższej rangi. Pamiętam jak to było dawniej, kiedy ta dyscyplina nie
była tak popularna, ponieważ zyskała sławę dzięki m.in. Adamowi Małyszowi, dlatego jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę spotkać
się z zawodnikami, którzy będą stanowić o przyszłości skoków narciarskich w Polsce”. Także obecny podczas gali były trener polskiej reprezentacji, Fin Hannu Lepistoe chwalił wyniki polskiego projektu, który stale
się rozwija, porównując go do sytuacji w Finlandii, która na początku
wieku była, obok Austrii i Norwegii, najlepszą nacją w skokach narciar-

36 Zapis rozmowy Kamila Stocha z fanami w sklepie 4F w Krakowie,
https://www.skijumping.pl/wiadomosci/8050/zapis-rozmowy-kamila-stochaz-fanami-w-sklepie-4f-w-krakowie [odczyt: 02.05.2020].
37 Mamy następców mistrzów… https://sport.tvp.pl/…[odczyt: 02.05.2020].
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skich, a dziś fińskie skoki są w całkowitej zapaści38. Przez niemal 20 lat
współpracy Grupy Lotos i PZN spółka zdobyła wiele nagród mówiących
o docenieniu jej zaangażowania w rozwój sportu, nie tylko skoków narciarskich, ale i piłki nożnej, oraz podejmowanie działań CSR. Wśród zdobytych przez Lotos nagród wymienić można m.in.: Statuetkę DEMES
(2018 rok), Diamentową Statuetkę „Przedsiębiorstwa Fair Play” (2015
rok),Srebrny Listek CSR (2012 rok) oraz I miejsce w konkursie „Raporty
Społeczne 2008”39.
15 lat istnienia programu „Szukamy Następców Mistrza” zaowocowało wieloma sukcesami, z których za najważniejsze można uznać wychowanie mistrza olimpijskiego Kamila Stocha, który był pierwszym stypendystą programu, oraz mistrza świata Dawida Kubackiego, który startował w cyklach Lotos Cup. Jeden z postawionych w 2004 roku celów
został zrealizowany, ale już znacznie wcześniej projekt spełniał swoje
fundamentalne założenia. W pierwszej edycji cyklu zawodów wystartowało ponad 120 dzieci z 11 polskich klubów sportowych. Sukcesy na arenie międzynarodowej pojawiły się już w lipcu 2005 roku, kiedy to podczas nieoficjalnych mistrzostw świata dzieci w skokach narciarskich w
Garmisch-Partenkirchen polscy młodzi skoczkowie zdobyli tytuły mistrzów świata w swoich kategoriach wiekowych. W trzecim zaś roku istnienia programu na konkursy Pucharu Świata w Lahti powołano pierwszego wychowanka, Macieja Kota (Kamil Stoch objęty wówczas programem stypendialnym był już członkiem kadry seniorów). Program „Szukamy Następców Mistrza” przyczynił się również do 10 już medali zdobytych przez polskich juniorów podczas mistrzostw świata juniorów.
Powodzenie programu „Szukamy Następców Mistrza” to wspólny
sukces całego społeczeństwa. Będąc klientami stacji benzynowych pod
logiem Lotosu, dokładamy cegiełkę do wsparcia finansowego, które rafineria przekazuje dla skoczków i klubów sportowych w postaci stypendiów i zakupu niezbędnego sprzętu. Spółka zyskuje popularność oraz
dobrą opinię wśród społeczeństwa, ponieważ sukces sportowy utożsamiany jest również ze sponsorem skoczków. Polski Związek Narciarski
ma możliwość współpracy ze swym sponsorem strategicznym, dzięki
czemu powstają kolejne możliwości rozwoju dyscypliny, a coroczne, pojedyncze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbywające się
A. Karczewska, Lotos Cup 2016: Zawodnicy i trenerzy obsypani nagrodami,
http://www.pzn.pl/lotos-cup/aktualnosci/go:dodaj_komentarz/art191.html
[odczyt: 02.05.2020].
39 Poznaj Lotos: Nagrody, http://www.lotos.pl/157/poznaj_lotos/nagrody
[odczyt: 02.05.2020].
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w Polsce, które w środowisku narciarskim uznawane są za jedne z najlepszych w całym cyklu, są zabezpieczone ze strony finansowej. Co jednak najważniejsze, cała Polska nieprzerwanie może cieszyć się i utożsamiać z sukcesami kolejnych polskich skoczków narciarskich. Być może
nie jest to już fenomen na skalę „małyszomanii” z początku wieku, jednak nadal konkursy ogląda średnio 8 milionów telewidzów, a bilety na
zawody w Wiśle czy Zakopanem sprzedawane są w mgnieniu oka, co
jednak najważniejsze – duch sportowy wciąż drzemie w najmłodszych,
którzy za wzór do naśladowania nie mają już tylko Adama Małysza, ale
kolejnych Mistrzów, którzy także w przyszłości będą musieli zostać przez
kogoś zastąpieni.
Cele społecznej odpowiedzialności biznesu zostały zatem zrealizowane nie tylko dla grupy kilkuset dzieci trenujących w Polsce skoki narciarskie, ale i dla całej, niemal 40-milionowejludności, która utożsamiając
się z kolejnymi sukcesami polskich skoczków, czuje przy tym dumę z
bycia Polakami.
Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz prężniej rozwijającym się zagadnieniem z zakresu koncepcji zarządzania jednostką. Przedsiębiorcy dostrzegają problemy społeczeństwa i wykorzystując swoje
możliwości, starają się pomóc swojemu otoczeniu. Takie działania przynoszą wiele korzyści. To nie tylko reklama przedsiębiorstwa, ale również
działania mające wpłynąć na postrzeganie firmy wśród klientów i inwestorów. Jak pokazują badania, konsumenci z chęcią kupują produkty lub
usługi od przedsiębiorstw, które angażują się społecznie.
Społeczną odpowiedzialność biznesu można odnaleźć również w
działaniach sponsoringu sportowego. Przedsiębiorcy często wykorzystują
do swych działań promocyjnych dobrą energię, jaką niosą za sobą rozgrywki sportowe i sami sportowcy, oraz wykazywaną przez kibiców lojalność wobec sponsorów sportowców, którym kibicują. Korzystne jest
więc zainwestowanie w działania mające na celu rozwój danej dyscypliny
poprzez pomoc szkoleniową najmłodszych oraz organizowanie zawodów dla amatorów.
Doskonałym przykładem sponsoringu sportowego z realizacją zadań
CSR jest opisany tu Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i
Kombinacji Norweskiej „Szukamy Następców Mistrza”. To najdłużej działający projekt społeczny zaangażowany w rozwój sportu w historii Polski.
Program, którego celem było propagowanie skoków narciarskich oraz pomoc w szkoleniu w klubach, okazał się wspaniałą inicjatywą przynoszącą
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sukcesy już od pierwszego roku swojego istnienia. Dzieci i młodzież, które
15 lat temu chciały podobnie jak Adam Małysz wygrywać zawody najwyższej rangi, dostały szansę rozwoju swojego talentu.
Dziś cieszymy się z tytułów mistrzowskich kolejnych Polaków –
następców Adama Małysza. Dzieci mają zapewnioną możliwość trenowania sportu narodowego, a nam, kibicom, zagwarantowano emocje na
kolejną dekadę. Pracę wykonaną przez PZN i Grupę Lotosz pewnością
można uznać za pracę na medal, i to ten z najcenniejszego kruszcu.
Summary:
In search for the champion's successors” – about csr in sport
Corporate social responsibility is a marketing issue which is developing vigorously in Poland and in the whole world. More and more enterprises
are interested in taking actions which would profit not only the companies
but also the society. The managers look for solutions which would make an
ordinary citizen realize that a given company has an influence on his life.
Becoming a sport sponsor seems to be the easiest way. Sport has been connecting people for ages. However, is there a place for socially responsible
acts there? This article aims to show the examples of fulfilment of the actions
in the field of corporate social responsibility in sports.
Keywords: corporate social responsibility, entrepreneurship, sponsorship, sport, skijumping, Grupa Lotos S.A.
Streszczenie:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz prężniej rozwijającym się zagadnieniem marketingowym na świecie, w tym i w Polsce.
Coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych podjęciem działań,
które przyniosłyby zysk nie tylko dla firm, ale i dla społeczeństwa. Menedżerowie szukają takich rozwiązań, by przeciętny obywatel mógł zauważyć zaangażowanie przedsiębiorstwa w jego życie. Najprostszym
sposobem wydaje się więc zostanie sponsorem sportowym. Sport łączy
ludzi od najdawniejszych czasów, jednak czy jest w nim miejsce na działania społecznie odpowiedzialne? Celem artykułu jest przedstawienie
sportowych przykładów realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, sponsoring, sport, skoki narciarskie, Grupa Lotos S.A.
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Oliwia Szymańska

Aktywność fizyczna Polaków
Wprowadzenie
Współczesny świat przynosi człowiekowi wiele wyzwań związanych nie tylko z przetrwaniem ale także z utrzymaniem zdrowia i zapobieganiem negatywnym skutkom rozwoju technologicznego cywilizacji.
Ważne miejsce w tych działaniach człowieka ma jego aktywność fizyczna, która pozwala na utrzymanie zdrowia do późnej starości i aktywne
korzystanie z życia. Zdaniem J. Mazur „aktywność fizyczna to różnego
rodzaju zajęcia związane z wykonywaniem ruchów przez mięśnie szkieletowe, powodujące wydatek energetyczny, wyższy niż w spoczynku”1.
W literaturze przedmiotu aktywność fizycznądzieli się na codzienną i
zaplanowaną. Dodatkowo, mierząc jej poziom wykorzystuje się jej intensywność wskazując na intensywną i umiarkowaną aktywność fizyczną.
Wymienione formy aktywności mogą być realizowane zarówno podczas
pracy, czasu wolnego, chodzenia, jazdy na rowerze,przemieszczania się z
miejsca na miejsce, jak i w ramach spaceru, wykonywania prac domowych, porządkowych i opieki nad rodziną2.
Obecnie w naszym społeczeństwie obserwuje się ograniczenie wysiłku fizycznego w życiu codziennym, ludzie przez wiele godzin w ciągu
dnia są wręcz unieruchomieni, wydłuża się ich czas pracyitp. Wszystko
to może powodowaćprzedwczesne wygaszanie potrzeby ruchu3. Utrzymaniewłaściwego poziomu aktywności fizycznej jest bardzo ważne, w
szczególności dlatego, że związana jest ona ze zdrowiem. Określa się ją
mianem prozdrowotnej aktywności człowieka. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) mając na uwadze ograniczenie ruchu ludzi, wydaje oficjalne wytyczne dotyczące minimalnej aktywności człowieka, która służy

J. Mazur, 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.
2 Tamże, s.12-13.
3 E. Krzyżak-Szymańska, Socjalizacja do kultury fizycznej w pokoleniu digital natives, [w:] Sport motywacją zdrowego stylu życia, red. J. Zimny, Wyd. KUL, Stalowa
Wola 2016, s. 15–34.
1
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jego zdrowiu4. Aby aktywność fizyczna była korzystna dla zdrowia trzeba określić jej optymalną częstotliwość, intensywność, dawkę i rodzaj,
bowiem zbyt mała dawka ćwiczeń nie przyniesie istotnych efektów fizjologicznych a ruch nadmierny czy niedostosowany do wieku, stanu zdrowia czy możliwości może być szkodliwy5. Według WHO dorośli powinni
podejmować wysiłki umiarkowane (>/150 min/tydzień), intensywne(>/75 min./tydzień) lub kombinacje powyższych6.
1. Strategia w zakresie aktywności fizycznej dla regionu europejskiego na lata 2016- 2025
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała Strategię w zakresie aktywności fizycznej dla regionu europejskiego na lata 2016- 20257. W jej ramach
sformułowało priorytetowe obszary rozwoju jakimi są:
1. Zapewnienie przywództwa i koordynacja w celu promowania
aktywności fizycznej.
Rządy i ich administracja odgrywa kluczową rolę w trwałych zmianach w zakresie zdrowia publicznego i dobrostanu. Promowanie aktywności fizycznej na rzecz zdrowia, jest złożone: z jednej strony odpowiedzialność
spoczywa też na takich sektorach jak: edukacja, sport i kultura, a z drugiej
wpływ na to mają decyzje podejmowane w różnych sektorach takich jak
transport, urbanistyka i finanse. Dlatego też warte jest rozważenie przez
państwa szerokiej gamy instrumentów politycznych, które promowałyby
aktywność na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia. Celami w tym sektorze są: zapewnienie sektorowi zdrowia przywództwa na wysokim szczeblu
aby promować aktywność fizyczną na rzecz zdrowia (zapewnienie przywództwa na wysokim szczeblu przez państwa członkowskie wraz z sektorem zdrowia, promowanie aktywności przez całe życie powinno być zintegrowane z szerszym kontekstem krajowej polityki zdrowotnej i działań
międzysektorowych określonych przez rządy, które muszą być odpowiednio wyposażone), ustanowienie mechanizmów koordynacji między poszczególnymi sektorami i promowanie sojuszy (ustanowienie przez państwa
4 J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego
modelu badań HBSC, Wyd. Instytut Matkii Dziecka, Warszawa 2018.
5 WHO, Global recommendations on physical activity for health., 2010,
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133026906.
6 Tamże.
7 WHO, Physical Activity Strategy for the WHO European Region 2016–2025, Wyd:
WHO, Kopenhaga 2016,
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/physical-activity-strategyfor-the-who-european-region-20162025.
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mechanizmów koordynacji między sektorami w celu określenia wspólnych
celów i wzajemnych korzyści. Aby zapewnić ich skuteczność i rozliczalność
mechanizmy te powinny być dostosowane do krajowych systemów rządowych, mieć jasno określone role i obowiązki oraz odpowiednio gromadzone
zasoby, które będą regularnie oceniane. Wspieranie się państw i w stosownych przypadkach rozszerzanie swojej współpracy oraz promowanie sojuszy między rządem, mediami, organizacjami społeczeństwa i obywatelskiego i innymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem publicznym i sportem
w celu promowania aktywności fizycznej na rzecz zdrowia przez całe życie).
2. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
Podstawowym warunkiem rozwoju podstawowych umiejętności
poznawczych, motorycznych, społecznych a także układu mięśniowoszkieletowego u dzieci jest odpowiedni poziom aktywności fizycznej.
Obecnie dzieci i młodzież są coraz mniej aktywne w ciągu dnia, więcej
czasu spędzają się na siedzącym trybie rekreacyjnym, spędzają też więcej
czasu w szkole lub przedszkolu a wymagania akademickie rosną,
zmniejszyły się także możliwości aktywnej zabawy. Państwa Unii
powinny stosować podejścia obejmujące zarówno sektory zdrowia,
sportu jak i edukacji. Celami powinno być promowanie aktywności
fizycznej podczas ciąży i wczesnego dzieciństwa (rozważenie
rozszerzenia polityki prorodzinnej aby zapewnić przyszłym rodzicom
informacje na temat znaczenia aktywności fizycznej podczas ciąży jak i
dla małych dzieci, ponad to odpowiedni pracownicy służby zdrowia
powinni udzielać przyszłym rodzicom informacji na temat korzyści
płynących z aktywności i utrzymania zdrowej masy ciała przed oraz w
czasie ciąży i przed porodem, rozważenie prowadzenia badań
przesiewowych w celu identyfikacji kobiet w ciąży, które wymagają
większego wsparcia w zakresie zmiany zachowań, a także rozważanie
programów szkoleniowych, doskonalenia zawodowego czy stworzenie
wytycznych dla pracowników służby zdrowia w tym obszarze i
rozważenie zapewnienia dostępu do udogodnień i programów dla kobiet
w ciąży i rodziców z małymi dziećmi a także zapewnienie aktywnej
zabawy i przemieszczania się małych dzieci), promowanie aktywności
fizycznej w przedszkolach i szkołach (zapewnienie przez szkoły
odpowiedniej liczby lekcji wychowania fizycznego i ich różnorodności,
tak, aby wszystkie dzieci i młodzież mogła cieszyć się aktywnością i
czerpać korzyści niezależnie od preferencji czy poziomów treningu, a
także kreowanie pozytywnych umiejętności i postaw. Angażowanie
sektorów edukacji, sportu i zdrowia w celu opracowania programów
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nauczania wychowania fizycznego, zastosowanie różnych środków w
celu realizacji wysokiej jakości takich zajęć i promocji programów
aktywności oraz monitorowanie), promowanie rekreacyjnej aktywności
fizycznej dla dzieci i młodzieży (zbadanie i zaangażowanie w
partnerstwo w celu promowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w
pozaszkolnych programach aktywności fizycznej oraz wspieranie
członkostwa w różnych klubach sportowych szczególnie wśród dzieci
defaworyzowanych społecznie czy niepełnosprawnych, projektowanie
odpowiednich przestrzeni, zbadanie innowacyjnych podejść do
promowania aktywności fizycznej wśród nastolatków oraz późniejsze
uwzględnienie nadzoru tych działań).
3. Promowanie aktywności fizycznej dla wszystkich dorosłych jako
części życia codziennego, w tym podczas transportu, czasu wolnego, w
miejscu pracy i poprzez system opieki zdrowotnej.
Dużo osób dorosłych jest nieaktywnych podczas całego dnia zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Ponad to badania pokazują, że
wielu pracowników służby zdrowia nadal nie ma wystarczającej wiedzy
na temat skutków zdrowotnych aktywności fizycznej a poradnictwo dotyczące aktywności fizycznej często nie jest refundowane w obecnych
systemach opieki zdrowotnej. Państwa członkowskie powinny podjąć
działania w celu zwiększenia aktywności w życiu codziennym oraz poprawy promowania jej poprzez system opieki zdrowotnej. Nie można
jednak zaniedbywać tych, którzy nie pracują bądź pracują z domu gdyż
według badań należą oni do grup trudno dostępnych i należy zwrócić na
nich szczególną uwagę. Celami będą: zmniejszenie ruchu samochodowego i zwiększenie zdolności do chodzenia pieszo i jazdy rowerem (promowanie transportu napędzanego przez człowieka i stworzenie odpowiedniej kombinacji infrastruktury pieszej i rowerowej, poprawa podejścia do dostępności i atrakcyjności transportu publicznego, dążenie do
współpracy z sektorem transportu tam gdzie to konieczne rozważenie
uchwalenia przepisów celu wprowadzenia obowiązkowy chodników i
infrastruktury rowerowej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów,
rozważenie wprowadzenia innowacyjnych środków w celu ograniczenia
ruchu pojazdów oraz promowania jazdy na rowerze i chodzenia. Wykorzystanie regionalnego biura WHO do oszacowania potencjalnych korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z takiej polityki), zapewnienie możliwości i porad dotyczących aktywności fizycznej w miejscu pracy (przyjęcie odpowiednich środków w celu promowania aktywnego dojazdu do pracy i korzystania z transportu publicznego. Zwróce-
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nie przy tym uwagi na różnorodne potrzeby różnych rodzajów miejsc
pracy, sektorów i pracowników, w tym też sektora nieformowalnego i
pracowników samozatrudnionych, podjęcie wysiłków aby promocja aktywności nie zwiększała istniejących nierówności, położenie nacisku na
dotarcie do wszystkich pracowników, poprawa dostępu do obiektów i
ofert aktywności fizycznej, szczególnie dla grup wrażliwych), włączenie
aktywności fizycznej do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji (przyjęcie
zaleceń dotyczących aktywności fizycznej dla całej populacji i specjalnych
podgrup w oparciu o globalne zalecenia WHO oraz polityczne wytyczne
dotyczące promowania aktywności, promowanie taniej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu jako alternatywy tradycyjnych i droższych metod, zalecenia powinny uznawać potencjał aktywności fizycznej
w zakresie zachowania funkcji poznawczych i zmniejszenia ryzyka otępienia oraz potrzebę bycia specyficznym dla niektórych grup, dążenie
państw aby promocja aktywności przez pracowników służby zdrowia
była normą, wczesna identyfikacja, doradztwo i skierowanie na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej powinny być włączone do standardowej
praktyki i powinny odpowiadać potrzebom pacjentów, chociaż promowanie aktywności powinno być postrzegane jako podstawowa kompetencja wszystkich pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, można
również rozważyć sposoby ciągłego zachęcania do pełniej integracji z
codzienną praktyką), poprawa dostępu do obiektów i ofert aktywności
fizycznej szczególnie dla grup wrażliwych tj. np. bezrobotni, dorośli o
niskich dochodach, osoby niepełnosprawne (stworzenie zachęt do oferowania programów i możliwości dotyczących aktywności fizycznej,
zwiększenie dostępności zasobów aktywności fizycznej i przestrzeni rekreacyjnych, przystępność, cenowa, integracja, akceptacja kulturowa,
dostępność w odpowiednim czasie i wsparcie odpowiednio przeszkolonego personelu, maksymalizacja uczestnictwa członków z grup szczególnie wrażliwych, uwzględnienie możliwości aktywności fizycznej w planowaniu opieki np. długoterminowej).
4. Promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych.
Bycie aktywnym przez całe życie jest niezbędne dla lepszych wyników zdrowotnych u osób starszych. Państwa powinny podjąć działania
w celu zapewnienia jak najdłuższego utrzymania zdolności funkcjonalnej
starzejących się populacji. Udział w regularnej, umiarkowanej aktywności
może opóźnić pogorszenie funkcjonowania u osób starszych czy zmniejszyć występowania chorób przewlekłych. Aktywne życie poprawia też
zdrowie psychiczne jak i samopoczucie oraz często promuje kontakty
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społeczne. Aktywność może pomóc starszym pozostać jak najdłużej niezależnym i przywrócić poczucie funkcji społecznych. Może też pomóc
zmniejszyć ryzyko upadków oraz zredukować koszty medyczne. Mimo
to wiele osób starszych nie angażuje się w aktywność chociaż pozwala im
na to ich stan zdrowia. Powinno też zbadać się powiązania między aktywnością fizyczną osób starszych a innymi zachowaniami zdrowotnymi
takimi jak na przykład zdrowe odżywianie. Celami będą więc poprawa
jakości doradztwa dla osób starszych w zakresie aktywności fizycznej
(zapewnienie pracownikom służby zdrowia możliwości udzielania pacjentom starszym porad na temat konkretnych korzyści z aktywnego stylu życia, który będzie do nich indywidualnie dostosowany, zapewnienie
powiązania z usługami i zasobami w celu wspierania aktywności w grupie tych osób), zapewnienie infrastruktury i odpowiednich warunków do
aktywności fizycznej wśród osób starszych (wprowadzenie polityki
„przyjaznej dla wieku”, określenie priorytetów w tym obszarze, stosowanie podejścia międzysektorowego) oraz zaangażowanie osób starszych
w społeczną aktywność fizyczną (wykorzystanie istniejących struktur
społecznych aby dotrzeć do osób starszych, w szczególności ze środowisk
defaworyzowanych aby zachęcić ich do aktywności. Promowanie oraz
wspieranie możliwości taniej aktywnej turystyki jako nowego sposobu na
spędzanie czasu w tej grupie wiekowej, udzielanie rządowego wsparcia
w celu opracowania i wdrożenia odpowiednich programów i możliwość
aktywności fizycznej wśród osób starszych, zwrócenie uwagi na podejście międzypokoleniowe).
5. Wspieranie działań poprzez monitorowanie, nadzór, dostarczanie narzędzi, platform, ewaluację i badania.
Wiarygodne i aktualne informacje są kluczowe w celu kształtowania
polityki krajowej i regionalnej. Państwa przy wsparciu powinny wzmocnić i
rozszerzyć nadzór nad aktywnością fizyczną, monitorować i oceniać inicjatywy polityczne w celu promowania aktywności fizycznej oraz wspierać
badania mające na celu wzmocnienie bazy danych dotyczącej aktywności i
zdrowia. Celami będą: wzmocnienie systemów nadzoru (dążenie do konsolidacji, dostosowania i rozszerzenia istniejących krajowych i międzynarodowych systemów nadzoru aktywności fizycznej, przypomnienie o zobowiązaniach do globalnego monitorowania w zakresie zapobiegania chorobom niezakaźnym ich kontroli, które zawierają określone warunki aktywności stworzenie przy wsparciu WHO wspólnych narzędzi nadzoru umożliwiających porównania na większa skalę oraz promowanie współpracy z
krajowymi ekspertami, instytucjami akademickimi i społeczeństwem oby-
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watelskim oraz innymi sektorami niezwiązanymi bezpośrednio ze zdrowiem), wzmocnienie bazy dowodowej na promocję aktywności fizycznej
(wspieranie badań w celu wzmocnienia bazy dowodowej na temat interwencji w celu promowania aktywności fizycznej i odpowiednich instrumentów polityki rządowej uzupełnienie o badania obszarów, które nie zostały
jeszcze w pełni zbadane).
2. Pomiar aktywności fizycznej
Podstawowym testem stosowanym w większości badaniach dotyczących aktywności fizycznej jest międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej (IPAQ). Wymienione narzędzie jest rekomendowane
przez wiele międzynarodowych środowisk badawczych8, na przykład
European Health Interview Survey (EUROHIS) czy European Physical
Activity Surveyance System (EUPASS) do stosowania pomiaru aktywności fizycznej w różnych krajach. IPAQ posiada zadowalającą rzetelność i
trafność oraz jest uznawany za zaawansowany i międzynarodowy sposób oceniania częstotliwości, czasu trwania i intensywności aktywności
fizycznej na poziomie populacyjnym. Pozwala na porównywanie oraz
analizowanie aktywności fizycznej w dłuższym okresie czasu. Jego standaryzacja oraz reguły metodologiczne, umożliwiają porównania międzynarodowe. Kwestionariusz bierze także pod uwagę specyfikę trybu życia
oraz warunki danego kraju. Również Polska wykorzystuje ten kwestionariusz do badania poziomu aktywności Polaków. Przed jego wykorzystaniem został on poddany adaptacji kulturowej i dostosowany do polskich
warunków.
Narzędzie IPAQ występuje w dwóch wersjach: długiej i krótkiej.
Długi kwestionariusz posiada 5 części z pytaniami dotyczącymi:
• wysiłku fizycznego związanego z pracą zawodową, w rolnictwie,
społeczną i każdą inną niepłatną, która wykonywana jest poza domem
oraz nauką;
• aktywności komunikacyjnej, przemieszczania się;
• wysiłku fizycznego wykonywanego w domu i wokół niego,
• aktywności fizycznej związanej ze sportem, rekreacją, ćwiczeniami, wypoczynkiem lub rozrywką;
• czasu spędzonego siedząc: w pracy, w domu, podczas nauki i w
wolnym czasie.
E. Biernat, R.Stupnicki, A. K. Gajewski, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ)–wersja polska, "Wychowanie Fizyczne i Sport" 2007, nr
1(51), s. 47–54.
8
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Krótki kwestionariusz zawiera 7 pytań odnośnie rodzajów aktywności fizycznej związanej z pracą, życiem codziennym oraz wypoczynkiem. Gromadzi informacje o formach spędzania czasu - siedząc, chodząc
oraz tego, który poświęcony jest na aktywność ruchową.
W obu wersjach bierze się pod uwagę czynności, które trwają bez
przerwy przez minimum 10 minut. W kwestionariuszu uwzględniono
także liczbę dni oraz całkowitą objętość wysiłków fizycznych o różnej
intensywności. Pytania dotyczące wysiłku fizycznego są obligatoryjne,
niezależnie od tego czy osoba badana jest aktywna czy nie9.
Narzędzie IPAQ bierze pod uwagę zalecenia zdrowotne oraz określa kryteria i poszczególne poziomy aktywności fizycznej, które wyrażane są w jednostkach MET- min./tydzień. Badane osoby kwalifikuje się do
trzech poziomów aktywności fizycznej, to jest:
• poziom wysoki, osoby, które spełniają jeden z poniższych dwóch
kryteriów:
o 3 lub więcej dni intensywnych wysiłków fizycznych, łącznie co
najmniej 1500 MET-min/tydzień
o 7 lub więcej dni którejkolwiek kombinacji wysiłków (chodzenia,
umiarkowanych lub intensywnych wysiłków) przekraczającej 3000 METmin/tydzień.
• poziom wystarczający: osoby, które spełniają jedno z poniższych
trzech kryteriów:
o 3 lub więcej dni intensywnych wysiłków fizycznych nie mniej
niż 20 minut dziennie
o 5 lub więcej dni umiarkowanych wysiłków lub chodzenia nie
mniejniż 30 minut dziennie
o 5 lub więcej dni którejkolwiek kombinacji aktywności fizycznej
(chodzenia, umiarkowanych lub intensywnych wysiłków) przekraczającej 600MET-min/tydzień
• poziom niewystarczający: osoby, które nie wykazywały żadnej aktywności fizycznej, bądź nie spełniały warunków dla poziomu wystarczającego i wysokiego.
3. Aktywność fizyczna Polaków badana kwestionariuszem IPAQ
W Polsce od roku 2004 cyklicznie bada się aktywność fizyczną dorosłych Polaków. Do tego celu wykorzystuje się kwestionariusz IPAQ.
Zgodnie z wynikami badań TNS z roku 201510:
9

Tamże.
Aktywność sportowa Polaków, Raport z badań TNS Polska, Warszawa 2015.

10
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• Polacy najaktywniejsi są do 25. Roku życia. Gdy mają ponad 30 lat
aktywność spada aby ponownie wzrosnąć w wieku 60+.
• Rodzaj aktywności podejmowanej również zależy od wieku. Młodzi częściej wybierają sporty zespołowe, osoby w wieku 30 lat deklarują
uprawianie dyscyplin, które wymagają większych nakładów finansowych jak np. basen, siłownia czy fitness. Osoby 60+ wybierają formy rekreacyjne, dyscypliny, które są bezpieczne dla zdrowia i które pomagają
zachować sprawność. Niestety ciągle nieaktywna pozostaje co druga osoba w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym.
• Sporty zespołowe najbardziej popularne wśród Polaków to piłka
nożna (17%), siatkówka (8%) oraz koszykówka (3%) choć są one bardziej
preferowane w grupie mężczyzn. Dyscyplinami chętniej wybieranymi
przez kobiety są gimnastyka, fitness, nordicwalking i joga.
• Sport częściej uprawiają mężczyźni oraz mieszkańcy miast.
• Mieszkańcy miast częściej biegają i korzystają z infrastruktury
sportowej, mieszkańcy wsi natomiast jeżdżą na rowerze i uprawiają sporty drużynowe.
Jako społeczeństwo zwiększając naszą aktywność fizyczną możemy
wiele zyskać. Według Ministerstwa Sportu i turystyki gdyby co drugi
nieaktywny Polak zacząłby ćwiczyć to zauważyliśmy liczne korzyści takie jak na przykład:
• 3 mld zł spadku kosztów związanych z absencją pracowników
• 440 mln zł oszczędności w systemie ochrony zdrowia
• 6% niższy współczynnik umieralności
• 14,6 % mniej przypadków chorób układu krążenia
• 64 tys. Mniej osób otyłych
• 190 tys. Mniej osób z nadwagą
• 2200 osób, które rocznie mogłyby się uchronić przed rakiem jelita
grubego, 1500 kobiet przed nowotworem piersi i 500 kobiet przed rakiem
trzonu macicy kartka
4. Aktywność fizyczna Polaków w badaniach MULTISPORT
Badania MULTISPORT11 pokazały, że w Polsce od kilku lat rosnąc
zaczęła świadomość dotycząca dobroczynnego wpływu ruchu na nasze
zdrowie. Blisko 21 mln Polaków jest aktywnych fizycznie (64% badanych). Poziom ten wzrósł o dwa punkty procentowe w porównaniu do
lat 2017 i 2018. Wskaźnik aktywności jaki został użyty do tego pomiaru to

11

Raport MultiSport Index 2019 Aktywnie po zdrowie, Warszawa 2019.
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wysiłek podejmowany minimum raz w miesiącu, uwzględniający czynności rekreacyjne. Dodatkowo badania pokazują, że:
• W Polsce aktywni są przede wszystkim ludzie młodzi (80% respondentów w wieku 15-24), zależność ta jest bliska liniowej, im osoba
starsza tym prawdopodobieństwo tego, że będzie mniej aktywna rośnie.
• W Polsce aktywne są także osoby wykształcone (78%) i mieszkające w dużych miastach (64%).
• Mimo coraz większej świadomości podjęcia troski o poziom sprawności fizycznej dalej co 3 Polak nie jest aktywny fizycznie, w szczególności
dotyczy to osób starszych czy mieszkających na wsiach, w mniejszych miastach, o niższym wykształceniu lub o niższych dochodach.
• Polacy najchętniej spacerują (24%) i jeżdżą na rowerze (31%). Często wybierają także bieganie (28%), siłownię (17%), basen (16%), piłkę
nożną (13%), gimnastykę (10%).
• W motywacji do podejmowania aktywności fizycznej kluczową
rolę u Polaków odgrywa wiek (29,9%), wykształcenie (24,5%), społeczność lokalna (19,2%), bliskie otoczenie (8,7%), status zawodowy (6,2%),
dochód (4,7%), płeć (4%), zaangażowanie w stałą grupę wspólnych zainteresowań (2,9%).
• Obiektami sportowy, które są najpopularniejsze wśród Polaków
to: siłownie, baseny oraz siłownie i place na świeżym powietrzu.
• Do najaktywniejszych województw zaliczyć można śląskie i lubuskie (po 56%) i pomorskie (54%). Najmniej aktywne są natomiast województwa zachodniopomorskie (35%) i dolnośląskie (39%). Na różnice te
w poszczególnych częściach kraju może wpływać infrastruktura oraz
dostęp do uprawiania sportu a także udział osób wykształconych, świadomych potrzeby ruchu oraz z dobrą sytuacją materialną.
• Multi Sport Index 2019 dokonał wyróżnienia czterech segmentów
osób uprawiających aktywność fizyczną minimum raz w miesiącu:
o Aktywny relaks (51 proc.)-w tej grupie aktywność to przede
wszystkim okazja do relaksu i wypoczynku. Kluczowym elementem motywującym jest zdrowie. Dyscyplinami uprawianymi w tej grupie są
przede wszystkim jazda na rowerze, spacery, bieganie i nordicwalking,
o Sylwetka i zdrowie (20 proc.)- dla tej grupy ważne jest zdrowie
ale także sylwetka i wygląd, najmniej motywuje natomiast przyjemność i
relaks z ćwiczeń. Są to sporty takie jak bieganie, ćwiczenia na siłowni,
zajęcia fitness, pływanie, spacery, jazda na rowerze
o Wspólna gra (18 proc.), - dla grupy tej kluczowa jest przyjemność, relaks, spędzanie czasu z innymi oraz sylwetka. Aktywność jest
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elementem tworzenia społeczności. Sporty tutaj uprawiane to przede
wszystkim piłka nożna, siatkówka, koszykówka
o Dążyć do… (11 proc.).- tą grupę cechuje nastawienie na cel i duży wysiłek, wykazują wysoką aktywność tygodniową. Preferowane przez
nich miejsca to siłownie biorą także często udział w maratonach i biegach
masowych.
Jeśli chodzi o Europę według szacunków aż jedna czwarta dorosłych Europejczyków nie jest wystarczająca aktywna fizycznie. Z przeprowadzonej analizy odnośnie rekreacyjnej aktywności fizycznej Polaków na tle pozostałych krajów Europy wynikają następujące wnioski:
• Polacy są jednymi z najmniej aktywnych w Europie (64%), pozostają poniżej europejskiej średniej, która wynosi 71 proc. Wyprzedzają
tylko Portugalię, Maltę, Włochy, Rumunię i Bułgarię (51%). Podobnie jak
Polacy aktywni fizycznie są Grecy i Hiszpanie. Najbardziej aktywni są
Finowie, Duńczycy, Holendrzy i Szwedzi (94%). 12
• Poziom aktywności fizycznej podejmowanej przynajmniej raz w
miesiącu jest w Polsce niższy niż w 20 krajach Unii Europejskiej13.
Podsumowanie
Poziom aktywności fizycznej w Polsce jak i w Europie nie jest na
wystarczającym poziomie, głównie dlatego że zwiększa się liczba czynności człowieka w pozycji siedzącej a zmniejsza jakikolwiek ruch.
Biorąc pod uwagę średni poziom aktywności fizycznej dla Europejczyków14- Polacy notowani są w rankingach poniżej średniej UE. Jednocześnie znacznie odbiegają według tej normy od aktywnych mieszkańców Skandynawii. Taki stan uzasadnia się między innymi sposobem konsumpcji jak i form podejmowanych aktywności przez Polaków. Tak zwane „bycie fit” staje się w naszym kraju modne.
Należy pamiętać, że niska aktywność fizyczna w każdym miejscu
na świecie prowadzi do licznych chorób przewlekłych, dlatego tak ważne
wydaje się być jej monitorowanie oraz promowanie wśród dzisiejszych
społeczeństw.

12 Special Eurobarometer 472: Sport and physical activity, Wyd. Komisja Europejska, Bruksela 2015.
13 MultiSport Index…,op. cit. s.18.
14 Aktywność sportowa…,op. cit. s.2.
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Streszczenie:
Tekst pod tytułem: „Aktywność fizyczna Polaków” porusza problematykę aktywności fizycznej, która to pozwala na utrzymanie zdrowia
do późnej starości i aktywne korzystanie z życia. Przedstawia ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) normy oraz strategie w
zakresie aktywności fizycznej dla regionu europejskiego. Opisuje także
narzędzie do pomiaru aktywności - kwestionariusz IPAQ oraz przytacza
wyniki badań dotyczące aktywności fizycznej samych Polaków jak i porównuje jej poziom do innych krajów europejskich.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono między innymi,
że dalej co trzeci Polak nie jest aktywny fizycznie. Od wieku zależy samo
podejmowanie jak i rodzaj wybieranej aktywności fizycznej. Polacy najchętniej spacerują i jeżdżą na rowerze. Obiektami sportowy, które są najpopularniejsze wśród Polaków to: siłownie, baseny oraz siłownie i place
na świeżym powietrzu. Poziom aktywności fizycznej w Polsce jak i w
Europie nie jest na wystarczającym poziomie, głównie dlatego że zwiększa się liczba czynności człowieka w pozycji siedzącej a zmniejsza jakikolwiek ruch. Biorąc pod uwagę średni poziom aktywności fizycznej dla
Europejczyków- Polacy notowani są w rankingach poniżej średniej UE.
Jednocześnie znacznie odbiegają według tej normy od aktywnych mieszkańców Skandynawii.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, zdrowie, dobrostan, sport
Summary:
Physical activity of Poles
The text entitled: “Physical activity of Poles” raises the issue of
physical activity, which allows us to maintain health until the old age and
gives an opportunity for an active life. Shows standards and physical activity strategies for European region formulated by the World Health
Organisation (WHO). It also describes the tool for measuring physical
activity- IPAQ questionnaire and cites the results of researches of Polish
people physical activity and the ones which compares its level to other
European countries.
Based on the carried out analysis it was established that every third
Pole is not physically active. The physical activity itself and its type depends on the age. Poles prefers walking and cycling. Sports facilities that
are the most popular among Polish people are: gyms, swimming pools as
well as outdoor gyms and squares. The level of physical activity in Poland and in Europe is not at a sufficient level, mainly because the number
of human activities in a sitting position is increasing and movement is
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decreasing. Considering the average level of physical activity for Europeans, Polish people are listed in rankings below the EU average. At the
same time, they differ significantly according to the norms from active
residents of Scandinavia.
Key words: Physical activity, health, well-being, sport
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Motywacje oraz formy podejmowania kultury fizycznej
przez seniorów z obszaru wiejskiego
Wstęp
Powszechnie wiadomo, że obecnie w Polsce stajemy twarzą w
twarz ze społeczeństwem starzejącym się. Postępująca medycyna, wydłużenie okresu życia (co wiąże się również ze spadkiem umieralności)
oraz niedostateczny przyrost naturalny pozwala nam zaobserwować
wzrost liczby emerytów, czyli ludzi w wieku poprodukcyjnym. Osoby te
ze względu na postępujące i nieodwracalne procesy inwolucyjne często
ulegają wykluczeniu społecznemu lub zostają całkowicie uzależnione od
innych. Aby temu zapobiec podejmowanych jest coraz więcej działań
aktywizujących seniorów, a programy oprócz nich samych obejmują
również ich rodziny. Tworzenie takich programów oraz podejmowanie
odpowiednich działań wobec ludzi starszych leży przede wszystkich w
gestii polityki społecznej wobec seniorów, którą można zdefiniować jako:
„system działań, skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin, a mających na celu wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację z lokalną społecznością”1. Starość zazwyczaj kojarzona jest negatywnie, ponieważ zachodzące w organizmie zmiany powodują nieodwracalne skutki.
Medycyna, która poszła mocno do przodu i wciąż się rozwija, może
wiele z nich zniwelować, ale takie działania zazwyczaj są kosztowne.
Istnieje jednak poparte naukowo przekonanie, iż stosowanie odpowiednio dobranej zarówno w sposobie jak i w ilości aktywności fizycznej, powoduje pozytywny wpływ na zdrowie oraz organizm ludzki. Dla senioralnego wieku podstawowe zalety korzystania z aktywności to przede
wszystkim opóźnienie procesów inwolucyjnych zachodzących w organizmie, utrzymanie zdrowia oraz dostatecznej sprawności fizycznej do kresu swego życia.
Temat kultury fizycznej osób starszych jest coraz częściej podejmowany w naukowych opracowaniach. Spowodowane jest to także perspektywą najbliższej przyszłości, w której społeczeństwo starzejące się będzie
wciąż wzrastać. Do tej pory media utrwalały stereotyp przedstawiający
wiek senioralny jako czas biernego odpoczynku w bujanych fotelach. Na
1
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P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002

szczęście rzeczywistość się zmienia i coraz częściej można zaobserwować
zmiany w przekazach medialnych, a mianowicie w postaci reklam nakłaniających ludzi starszych do podejmowania prozdrowotnych form aktywności ruchowych wchodzących w skład kultury fizycznej. Początkowo taki trend można było obserwować szczególnie w miastach, gdzie
dostęp do miejsc oraz wykwalifikowanej kadry trenerów, instruktorów
czy rehabilitantów był o wiele łatwiejszy. Z czasem zaczęło się to zmieniać i coraz to częściej w małych gminach można spotkać się z organizowanymi zajęciami sportowo-rehabilitacyjnymi dla seniorów.
Obecnie prowadzona od najmłodszych lat edukacja zdrowotna najczęściej przez nauczycieli wychowania fizycznego uczy dbałości o zdrowie
oraz sprawność fizyczną za pomocą różnych form aktywności na przestrzeni całego życia. Ma ona na celu zaszczepienie w młodym człowieku
dbałości o swoje zdrowie poprzez odpowiedni styl życia ale przede
wszystkim ruch, na każdym etapie ontogenezy po to, by do końca zachować swój organizm w jak najlepszym stanie. Obecnym seniorom natomiast
w tej kwestii potrzebne jest wsparcie oraz motywacja do działania. Seniorzy ze środowiska wiejskiego poprzez swoją mentalność stopniowo wdrażają się do życia, w którym troska o zdrowie jest najważniejsza.
Głównym powodem dla podjęcia tego typu badań, było sprawdzenie
czy seniorzy w środowisku wiejskim, korzystają z jakichkolwiek form kultury fizycznej oraz co motywuje ich do podejmowania tego typu działań.
1. Tło teoretyczne
1. Osoby w wieku senioralnym, proces starzenia się
Ludzie przychodzący na świat dążą to starości. Jest ona ostatnim
etapem ludzkiego życia na ziemi. Według WHO senior, to osoba, która
osiągnęła 60 rok życia, natomiast starość dzielona jest na trzy etapy:
1) Wczesna starość 60 – 74 lat
2) Późna starość 75 – 89 lat
3) Długowieczność lub wiek sędziwy 90 lat i wzwyż2.
W anglosaskiej literaturze występują trzy grupy starości: młodzi starzy, którzy określani są zazwyczaj jako osoby w pełni sprawne fizycznie i
psychicznie oraz w pełni samodzielnie egzystujący w wieku między 60/65 a
74 rokiem życia. Drugą grupą są seniorzy określani jako starzy starzy. Są to
osoby wymagające pomocy w niektórych czynnościach życiowych znajdujący się pomiędzy 75 a 85 rokiem życia. Natomiast ostatnia grupa określana
K. Owczarek., Łazarewicz., Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów, Wolter Kluwer SA, Warszawa 2015
2
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jest jako naj starsi starzy i są to ludzi po 85 roku życia, którzy w największym
stopniu uzależnieni są od innych osób w codziennym egzystowaniu3. Przedstawiony podział nie do końca sprawdza się w rzeczywistym postrzeganiu
osób starszych. Istnieje bowiem obok wieku kalendarzowego (biologicznego) wiek psychologiczny, a więc taki, który określa nasz wiek na podstawie
naszego odczucia. W zależności od wielu czynników, kolei losu, czy po prostu dbałości o zdrowie. Podane wyżej grupy wiekowe mogą się mieszać i
przesuwać wyznaczone granice.
Podążając za K. Owczarkiem i M.A Łazarewiczem można oprzeć
proces starzenia się na trzech płaszczyznach, a mianowicie: biologicznej,
społecznej i psychologicznej4. Jak można się domyśleć płaszczyzna biologiczna będzie zawierała wszystkie przemiany organizmu takie jak; spadek jego zdolności adaptacyjnych, zmiany degeneracyjne, zapadalność na
charakterystyczne dla tego wieku choroby oraz zwiększoną śmiertelność.
Zych (2009) definiuje starzenie się człowieka na płaszczyźnie biologicznej
jako: „naturalne, nieodwracalne, nasilające się zmiany metabolizmu oraz właściwości fizykochemicznych komórek, prowadzące do upośledzenia samoregulacji
i regeneracji organizmu, a także zmian morfologicznych i czynnościowych jego
tkanek i narządów”5. Starzenie w sferze społecznej wiąże się z zaprzestaniem wykonywania zawodu, statusie socjoekonomicznym, a także zależności od innych osób. Często, to właśnie przejście na emeryturę i zaprzestanie wykonywania zawodu zamyka i izoluje seniora od społeczeństwa.
Przemiany na podłożu psychologicznym to przede wszystkim postrzeganie siebie samego w okresie starości, czyli przytoczony wcześniej wiek
psychologiczny. Postrzeganie siebie jest bardzo ważne, gdyż właśnie często nie dopuszczenie do siebie myśli o niedołężnej starości motywuje nas
do podejmowania działań zapobiegawczych. Do psychologicznej płaszczyzny starości zaliczyć można również obniżenie sprawności intelektualnej oraz sferę duchową osób starszych. Encyklopedia PWN definiuje
proces starzenia się uwzględniając podobnie jak Zych (2009) jedynie biologiczne przemiany organizmu: „Starzenie się to proces biologiczny polegający na postępujących w czasie zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i
narządów, których ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu.”6. Wiśniewska-Roszkowska (1982) definiuje proces starzenia jako: ”okres życia
A. Rokicki., Starość nie znaczy bierność – współczesne metody aktywizowania seniorów, 2016
4 K. Owczarek, M. A. Łazarewicz, op. cit.
5 A. A. Zych., Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2009
6 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 20.05.2018)
3
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ustroju następującego po wieku dojrzałym, który charakteryzuje się obniżeniem
funkcji życiowych i szeregiem zmian morfologicznych w poszczególnych układach i narządach”7.
Starość oraz cały proces starzenia się nie jest do końca zdefiniowany. Są to pojęcia o charakterze interdyscyplinarnym, co w konsekwencji
jest powodem różniących się od siebie definicji. Jest tak zapewne dlatego,
iż są to procesy indywidualne posiadające pewne wspólne cechy, które
tworzą nam tylko pewien ich obraz. W całym procesie starość jest ostatnim etapem, który zawsze zakończony jest śmiercią. Jego postępowanie
jest nieuniknione, modyfikowane różnymi czynnikami8.
Starzenie się to proces dynamiczny, ciągle się zmieniający, który
nie ma jednego utartego przebiegu. W dużej mierze, to jak nasza starość
będzie wyglądać zależy od nas co zostało wyżej podkreślone, ale w
szczególności od naszego stylu życia w młodości i okresie dorosłości.
Warto we wcześniej wymienionych okresach ontogenezy zadbać o zapewnienie organizmowi pewnej rezerwy na lata starości. Henryk Kuński
w swojej książce pt. „Podstawy treningu zdrowotnego” pisze, że człowiek w okresie wczesnej dorosłości ładuje swój „akumulator”, z którego
będzie czerpał przez kolejne etapy swojego życia9.
Na zakończenie należy nadmienić, iż nauką zajmującą się starością
oraz całym procesem starzenia jest gerontologia. Nazwa tej naukowej dziedziny pochodzi od greckiego słowa „geron”, co w języku polskim znaczy
„starzec”. Gerontologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która korzystając z doświadczeń innych nauk analizuje procesy starzenia w różnych
kontekstach10. Definiowana jest więc jako: „nauka, która dąży do poznania złożonej istoty starości (w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym), analizuje różne procesy składające się na starzenie się człowieka, poszukuje przyczyn tych
procesów oraz analizuje ich wpływ na życie jednostki i na społeczeństwo”11.

K. Wiśniewska-Roszkowska., Gerontologia dla pracowników socjalnych, Warszawa 1982.
8 R. J. Kijak., Starość między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013
9 H. Kuński., Podstawy treningu zdrowotnego, Wyd. Sport i Turystyka, 1985
10 G. Orzechowska., Aktualne problemy gerontologii społecznej. Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Olsztyn 1999
11 D. Niedźwiedział., Opieka seniorlana – animator środowiska dla osoób starszych,
Uniwersytet Zielonogórski, 2012
7
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2. Kultura Fizyczna w życiu seniorów
Kultura Fizyczna w życiu seniorów nie powinna stanowić czegoś nadzwyczajnego, gdyż człowiek ma z nią styczność praktycznie przez większość życia, a przynajmniej powinien mieć. Na jej temat powstaje coraz więcej badań naukowych. Ma ona ogromny wpływ na utrzymanie sprawności
fizycznej jak najdłużej dzięki systematycznemu korzystaniu z jej różnych
form. Potrzeba aktywności fizycznej uwarunkowana jest w dużej mierze
genetycznie. Nie od dziś wiadomo także, że jest ona ściśle powiązana ze
zdrowiem. Ciało ludzkie skonstruowane zostało do ruchu, a więc samo w
sobie wymaga aktywności fizycznej do prawidłowego funkcjonowania. Kultura fizyczna często jest mylnie postrzegana jako tylko i wyłącznie wychowanie fizyczne, sport wyczynowy czy specjalistyczne treningi. Definicja zawarta w Encyklopedii PWN mówi, że kultura fizyczna to: „Część kultury
narodowej obejmująca wiedzę, wartości, zwyczaje, działania podejmowane w celu
zapewniania właściwegi rozwoju psychofizycznego wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także w celu zachowania oraz przywracania jego zdrowia. Podstawowym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie społeczeństwa; kulturę fizyczną tworzą:
wychowanie fizyczne, sport, rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i turystyka”12.
Według Zbigniewa Krawczyka kultura fizyczna określana jest jako: „względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, fizyczną doskonałość i ekspresję człowieka, przebiegających według przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych zachowań”13.
W dzisiejszych czasach krzewienie kultury fizycznej jest mocno
promowane wśród ludzi młodych, którzy popadli w wir zdrowego stylu
życia (często przesadnie), ale coraz częściej również wśród seniorów. W
klubach fitness, czy w Ośrodkach Kultury organizowane są często zajęcia
ruchowe tylko i wyłącznie dla ludzi po 60 roku życia dopasowane do
sprawności oraz ich możliwości. Celem organizowania tego typu zajęć
oraz zachęcania seniorów do podejmowania jakichkolwiek aktywności
samodzielnie, jest poprawienie ich ogólnej kondycji, jakości życia oraz
codziennego samopoczucia. Działania te są zgodne co do zasady, iż formy aktywności fizycznej, a także elementy sportu, czyli aktywności posiadających elementy rywalizacji są dla każdego niezależnie od wieku.
Ludzie zaczynają coraz więcej uwagi poświęcają na własne zdrowie,
Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 20.05.2018)
Z. Krawczyk., Od aksjologii ciała do koncepcji kultury fizycznej, [w:] Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym. Wybór tekstów, H. Sekuła-Kwaśniewicz
(red.), Kraków 1985
12
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sprawne ciało oraz umysł chcąc zachować jak najwięcej sił do późnej starości, a co za tym idzie uniknąć starczej niedołężności. Zdrowotne korzyści płynące z ruchu są podpierane wieloma naukowymi badaniami na ten
temat. Programy aktywności fizycznej dla każdego, ale w szczególności
w okresie senioralnym powinny być dobierane indywidualnie i wynikać
z aktualnych potrzeb. Tak jak i w przypadku innych działań, aby rezultaty płynące z aktywności fizycznej były widoczne, działania dotyczące
aktywności muszą być stosowane regularnie.
Biorąc pod uwagę biologiczny aspekt starzenia się, brak jakiejkolwiek aktywności ruchowej na przełomie życia, ale przede wszystkim w
wieku senioralnym, skutkuje większym ubytkiem i zwapnieniem masy
kostnej, zwiotczeniem mięśni oraz szybszemu zesztywnieniu stawów14.
Nie jesteśmy w stanie zapobiec inwolucyjnym procesom, ale możemy je
spowolnić.
W miastach powstało i wciąż powstaje dużo miejsc, które zrzeszają
ludzi w wieku senioralnym i zachęcają do aktywności ruchowej. Są to
między innymi Sportowe Kluby Seniora, Kluby Fitness oferuje zajęcia
ruchowe dostosowane do potrzeb ludzi starszych. Takie zajęcia zapewniają również Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Emerytów, czy Emeryckie Koła PTTK. Oprócz miejsc, gdzie zajęcia są zorganizowane, powstaje również wiele ogólnodostępnych zewnętrznych siłowni z prostymi przyrządami do ćwiczeń indywidualnych czy ścieżek spacerowych.
Jeszcze do niedawna tego typu zajęcia, na wsiach były mało praktykowane. Wiązało się to też w dużym stopniu z mentalnością wiejskiej społeczności, a przede wszystkim ludzi starszych, brakiem wykwalifikowanej
kadry czy miejsc.
Z czasem zajęć ruchowych dla seniorów na wsiach w małych gminach organizowanych jest coraz więcej i wciąż ich przybywa. Wiąże się to
również z projektami, które nastawione są na pomoc i aktywizację seniorów, a także zapobieganie wykluczeniom społecznym tej grupy ludzi ze
względu na społeczeństwo starzejące się w naszym kraju.
3. Metody i techniki badań zastosowane w pracy
Badania zostały przeprowadzone w grupie 100 osób w wieku senioralnym zamieszkujących Gminę Raciechowice. Wśród badanych, 66
osób stanowiły kobiety, natomiast pozostałe 34 – mężczyźni. W grupie
badanych 28% stanowili seniorzy w wieku 60-65 lat oraz tyle samo staJ. Strugarek., J. Wieczorek., Aktywny Senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób
starszych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2010
14
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nowiły osoby powyżej 71 roku życia. Największa ilość osób mieściła się w
przedziale między 66 a 70 rokiem życia.
W badaniach został wykorzystany kwestionariusz składający się z
25 autorskich pytań, noszący nazwę „Kultura Fizyczna osób starszych
w środowisku wiejskim na podstawie Gminy Raciechowice”. Pytania
skoncentrowane były na problematyce podejmowania aktywności fizycznej przez seniorów z obszaru wiejskiego oraz ich udziału w kulturze fizycznej. Badania zostały poprzedzone pilotażem na kilkunastu
osobach zrzeszonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającego na
terenie Gminy Raciechowice.
4. Wyniki przeprowadzonych badań
Aby odpowiedzieć na pytanie jakie motywacje skłaniają seniorów
do podejmowania różnych form aktywności ruchowych wchodzących w
skład kultury fizycznej, respondenci mieli za zadanie zaznaczyć powód z
wymienionych lub podać inny, który nie został zaproponowany.
Tab. 1 Kategorie motywacji podejmowania aktywności ruchowej
przez seniorów wraz z ilością udzielonych odpowiedzi.
KATEGORIA

Chęć utrzymania sprawności fizycznej na jak
najwyższym poziomie
Dla przyjemności
Zalecenie lekarza
Brak motywacji
Inne

ODPOWIEDZI RESPONDENTÓW
33

%

17
28
11
11

17
28
11
11

33

Największa liczba badanych seniorów – 33%, podejmuje aktywność
fizyczna ze względu na utrzymanie sprawności fizycznej na jak najwyższym poziomie. Niewiele mniej, bo 28% korzysta z zasobów kultury fizycznej z powodu zalecenia lekarza i są to przede wszystkim różnego
rodzaju rehabilitacje. Wśród stu badanych tylko 17 osób podejmuje jakąkolwiek aktywność ruchową dla przyjemności, 11 osób wykazało brak
motywacji do podejmowania aktywności, a także 11 osób zaznaczyło wariant „inne” nie podając konkretnej odpowiedzi.
W kolejnym postawionym pytaniu chciano uzyskać informację na
temat form aktywności, które są najczęściej podejmowane przez seniorów
w środowisku wiejskim.
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Tab. 2 Formy aktywności podejmowane przez seniorów w środowisku wiejskim
FORMY AKTYWNOŚCI
Rehabilitacja ruchowa
Praca w gospodarstwie
Spacer
Trekking/Nordic walking
Gimnastyka
Jazda na rowerze

ODPOWIEDZI
61
56
50
28
11
6

W pytaniu o podejmowane formy aktywności ruchowej, seniorom nie
zostały one narzucone. Mogli oni sami wypisać te, z których najczęściej korzystają. Podana ilość w kolumnie 'odpowiedzi' jest sumą występowania
danej aktywności wśród wypowiedzi wszystkich respondentów.
Wśród ankietowanych najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (61),
była forma aktywności w postaci rehabilitacji ruchowej, natomiast tuż
obok niej seniorzy wpisywali aktywność ruchową jako pracę w gospodarstwie (56) .
Kolejną często wybieraną formą aktywności był spacer (50), następnie nieco bardziej zaawansowana forma jaką jest trekking i nordic walking
(28). Wymieniona została również gimnastyka (11) i jazda na rowerze (6).
Na podsumowanie badań, seniorzy zostali poproszeni o określenie
swojej sprawności według swoich odczuć i spostrzeżeń. Wyniki przedstawiały się następująco:
Tab.1 Wyniki oceny sprawności własnej seniorów
OCENA SPRAWNOŚCI
Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Zła
Bardzo zła

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
5
17
61
17
-

%
5
17
61
17
0

Wśród badanych 5% oceniło swoją sprawność jako bardzo dobrą, natomiast 17% uznało, że jest ona dobra. Najwięcej ankietowanych określało
swoją sprawność jako średnią, a pozostałe 17% uważało, że jest ona zła.
Wnioski z badań
Celem kultury fizycznej oraz wszelkiego rodzaju treningów zdrowotnych jest opóźnienie zmian inwolucyjnych oraz zmagazynowanie
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pewnych 'rezerw' energetycznych i wydolnościowych organizmu15. Jak
zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu podczas starzenia
się w ciele człowieka zachodzą nieodwracalne zmiany, które mogą prowadzić do starczej niedołężności, której każdy z nas chciałby uniknąć. Z
wypowiedzi ankietowanych odnoszących się do motywacji podejmowania aktywności fizycznej największa część osób chce zachować swoją
sprawność jak najdłużej. Mało kto chciałby być zależny od drugiego
człowieka, dlatego ważne jest, aby zadbać o swoją sprawność jak najwcześniej po to, by można ją było jak najpóźniej określić jako dobrą. Zalecenia lekarza jako motywacja do podjęcia aktywności fizycznej, również
zawiera się w powyższym z tym, że nie do końca wywodzi się już z samodzielnych działań człowieka, ale jest ukierunkowana przez osobę trzecią. Lekarz w tym przypadku jest w pewnym sensie autorytetem, specjalistą, któremu ludzie, a przede wszystkim starsi mogą zaufać.
Wśród podejmowanych form kultury fizycznej ludzie ze środowiska
wiejskiego na pierwszym miejscu postawili rehabilitację. Jedna z definicji
określa rehabilitację jako: „ proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby. Rehabilitacja lecznicza musi stymulować cały proces leczniczy głównie poprzez
aktywność ruchową i psychiczną. Przedmiotem rehabilitacji jest leczenie dysfunkcji
organizmu (...)”16. Rehabilitację można również zdefiniować jako przywracanie zdrowia, ale także jako wspomaganie jego utrzymania. Najczęstszym
powodem korzystania tak wielu osób z usług rehabilitantów oraz stosowanych w gabinetach fizjoterapeutycznych zabiegów jest ciężka praca. Należałoby się zatrzymać przy kolejnej najczęściej podawanej formie aktywności
jaką jest praca w gospodarstwie. Rzeczywiście wykonywanie takiej pracy
jest czynnością fizyczną, ale powinna być ona kwalifikowana jako praca fizyczna, a nie forma prozdrowotna i relaksacyjna. Według niektórych ankietowanych to właśnie skutki ciężkiej pracy w gospodarstwie zmuszają ludzi
w wieku senioralnym, ale i młodszych do podejmowania różnego rodzaju
rehabilitacji i zabiegów zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę podane przez seniorów formy aktywności fizycznej i stu procentową odpowiedź na to pytanie, można wnioskować,
że seniorzy z obszaru wiejskiego korzystają z form kultury fizycznej.
Wymieniane najczęściej spacery czy Nording walking mogą być najczęściej
wybieraną formą aktywności z powodu ulokowania obszaru wiejskiego,
mniejszego ruchu drogowego oraz dostępnych miejsc takich jak np. rozH. Kuński, op. cit.
A. Grabowska., Narodziny i rozwój rehabilitacji, Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny, 2015
15
16
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ległe lasy, czy pola. Mniej popularne (choć z biegiem czasu się to zmienia)
jest praktykowanie na wsiach różnego rodzaju form gimnastyki.
Wyniki oceny sprawności seniorów przez nich samych są swego
rodzaju odzwierciedleniem ich dbania o ciało i sprawność fizyczną choć
nikomu nie można zarzucić braku podejmowania działań w tym zakresie.
Każdy przypadek postępujących zmian starczych w organizmie oraz cały
przebieg procesu starzenia się, jest sprawą indywidualną i często niezależną nawet od podejmowanych działań prozdrowotnych. Jeśli jednak
przyjęlibyśmy, że najlepszą sprawność fizyczną osiągamy w wieku młodzieńczym czy wczesnej dorosłości i stopniowo zmniejszają się jej zasoby,
to wynik określenia swojej sprawności jako średni w wieku senioralnym,
wydawałby się być bardzo dobry.
Podsumowując, kultura fizyczna jest obecna wśród seniorów ze
środowiska wiejskiego. Seniorzy korzystają z niej chcąc zachować jak
najdłużej sprawność na poziomie pozwalającym im samodzielnie egzystować. Korzystnym czynnikiem do podejmowania aktywności fizycznej
na wsiach jest urozmaicony krajobraz oraz świeże powietrze. Brak motywacji do podejmowania form aktywności ruchowej u niektórych seniorów zamieszkujących obszary wiejskie spowodowany jest nadmierną
aktywnością fizyczną związaną z pracą w gospodarstwach, która nie
przynosi prozdrowotnych korzyści, a wręcz ma odwrotne skutki.
Streszczenie:
Wraz z sytuacją starzenia się polskiego społeczeństwa stajemy
przed wieloma problemami ludzi starszych. Jednym z nich staje się niedostateczna sprawność fizyczna seniorów do podejmowania niektórych
czynności życiowych, a często są oni całkowicie pozbawieni samodzielnego egzystowania. O ile w miastach postęp idzie nieco szybciej i pomoc
w aktywizacji seniorów jest łatwiej dostępna, o tyle na obszarach wiejskich ta praktyka dopiero wchodzi w życie. Jaka jest więc motywacja do
podejmowania różnych form kultury fizycznej oraz które z nich są najchętniej wybierane przez seniorów zamieszkujących obszary wiejskie?
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Analizy przeprowadzonych badań na grupie 100 seniorów z środowiska
wiejskiego, pozwoliły wskazać motywacje do podejmowania oraz formy
aktywności ruchowych. W pracy przedstawiono różne czynniki procesu
starzenia, a także wpływ kultury fizycznej na życie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu starości.
Słowa kluczowe: starość, proces starzenia, senior, kultura fizyczna,
aktywność fizyczna
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Summary:
Motivation to undertake and forms of physical culture undertaken by seniors from rural areas
Along with the aging of the Polish society, we face many problems
of the elderly. One of them is the insufficient physical fitness of seniors to
undertake some life activities, and often they are completely deprived of
independent existence. While progress is somewhat faster in cities and
assistance in the activation of seniors is more readily available, in rural
areas this practice is only coming into force. So what is the motivation to
undertake various forms of physical culture and which of them are most
often chosen by seniors living in rural areas? This article is an attempt to
answer the above questions. Analyzes for conducted research on a group
of 100 seniors from a rural environment have allowed to indicate the motivation to undertake and the form of physical activity. The paper presents various factors of the aging process, as well as the impact of physical culture on human life, with particular emphasis on old age.
Keywords: old age, aging, seniors, physical culture, physical activity.
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Rozdział III
Sport a kultura zdrowotna
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Marta Pietrycha

Pozaszkolne zajęcia sportowe
Wstęp
W obecnych czasach „sport staje się coraz ważniejszą częścią życia,
szczególnie wśród dzieci”1. Rodzice podejmują decyzję, gdzie trenować
będą ich dziecioraz to jaką kwotę przeznaczą na zajęcia. Co ważne, od
trenerów „oczekują nie tylko szkolenia młodych sportowców, ale również odpowiedzialności za kształtowanie charakteru i odpowiedniego
motywowania ich dzieci”2. Na ich spoczywa zarządzanie i organizacja. z
kolei sukces sportowy zależy w dużym stopniu od współpracy na linii
dziecko, rodzic, trener i klub.
1. Zajęcia pozaszkolne
W literaturze przedmiotu widać braki w opracowaniach na temat
zajęć pozaszkolnych. Pomocne są pozycje z lat wcześniejszych – 70. i 80.
lata XX wieku. Kwestie te porusza między innymi A. Kamiński. Aktualna literatura z wraca uwagę na czas wolny, podkreślając przy tym wartość zajęć pozaszkolnych. Niemniej jednak nie przedstawiają obszaru
metodycznego. Przy definiowaniu pojęcia należy zaznaczyć, iż niektórzy autorzy alternatywnie używają takich nazw jak: zajęcia, praca, wychowanie pozaszkolne. Zdaniem W. Okoń pracę pozaszkolną definiuje
jako „nieobowiązkową działalność uczniów, wykonywaną w czasie
wolnym poza szkołą i organizowaną przez takie pozaszkolne placówki i
organizacje, jak pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej, domy
kultury, organizacje młodzieżowe”3. Według Cz. Kupisiewicza zajęcia
pozaszkolne „są obok zajęć szkolnych drugą istotną formą organizacyjną procesu nauczania–uczenia się, uzupełniającą działalność dydaktyczno–wychowawczą prowadzoną na lekcji”4 .

Raport Blue Media, Pozaszkolna Edukacja Sportowa Dzieci,
https://bluemedia.pl/storage/app/media/sportbm/raporty/blue_media_raport_
pozaszkolna_edukacja_sportowa_dzieci.pdf. s. 3 – 16 (dostęp: 1 czerwiec 2020).
2 Tamże, s. 3.
3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 312.
4 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 174 – 175.
1
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Z kolei A. Kamiński do zajęć pozaszkolnych zalicza: odpoczynek, zabawę oraz zajęcia rozwijające5. Autor łączy je z czasem wolnym. Dzięki
Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego w 2002 roku powstał , Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. Działania opisuje słowami: „w centrum naszych działań
jest młody człowiek i jego zainteresowania. Zrzeszamy placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym. Stowarzyszenie jest miejscem, w którym podejmujemy wzajemną rozmowę i współpracę dla podwyższenia jakości naszych działań. w
raz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami”6.
Kilka lat później, a dokładnie w 2011 roku powyższe Stowarzyszenie ogłosiło dzień 13 czerwca świętem edukacji pozaszkolnej7.
Przy omawianiu zajęć pozaszkolnych warto odróżnić dwa pojęcia
– zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. I tak zajęcia pozalekcyjne „odbywają się na terenie szkoły, ale są prowadzone poza obowiązującym daną
klasę planem zajęć szkolnych”8. Mamy tu na myśli organizowane przez
szkoły kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, w tym sks’y . z kolei zajęcia pozaszkolne, o których jest poniższy artykuł organizowane są „poza
terenem szkolnym np. w domach kultury, placówkach prywatnych,
salach sportowych, na pływalniach czy boiskach”9.
W artykule 1 pkt. 20Ustawy o Systemie Oświaty czytamy, że system oświaty zapewnia „warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień
uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego”10.

B. Smolińska–Theiss, Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne – wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej, [w:] Aleksander Kamiński i jego
twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości,
red. E. Marynowicz–Hetka, H. Kubicka, M. Grenosik, Łódź 2004, s. 202.
6 J. Domoń, Sposób na czas wolny – zajęcia pozaszkolne dla uczniów klas I–III w
gminie Wieliczka, „Edukacja elementarna”, 2015, 5/1, s. 175. 173 – 191.
7 Tamże.
8 M. Góralska, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
https://www.familie.pl/artykul/Zajecia–pozalekcyjne–i–pozaszkolne,9893,1.html
(dostęp: 4 maj 2020).
9 Tamże.
10 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2020.910,
https://sip.lex.pl/akty–prawne/dzu–dziennik–ustaw/prawo–oswiatowe–
18558680/art–1 (dostęp: 09 czerwiec 2020).
5

148

2. Rola i zadania zajęć pozaszkolnych
Dziecko przychodzi do szkoły z pewnymi bagażem zainteresowań, które pod wpływem doświadczeń rozszerza oraz pogłębia. Nauka
szkolna, wycieczki, książka, film są źródłem nowych dociekań, wątpliwości. z dylematami uczeń z wraca się do nauczyciela, szukając odpowiedzi na powstające pytania. Niektórych z nich nauczyciel nie jest w
stanie zaspokoić na lekcji. Dlatego też rodzi się konieczność rozszerzania
oraz pogłębiania pracy szkolnej w czasie zajęć pozaszkolnych11. Zajęcia
te mająza zadanie „rozszerzać zainteresowania ucznia, rozwijać jego
uzdolnienia i talenty, dostarczać mu okazji do szerokiej samodzielnej i
twórczej działalności”12.
Nauczyciel realizując program nauczania nie wyczerpuje całej
wiedzy, dostarcza bowiem tylko jej podstaw w obszarze systematycznie
uporządkowanego materiału. Stąd też pogłębianie wiadomości na temat
interesujący ucznia, z dobycie nowych umiejętności i nawyków spędzania wolnego czasu odbywać się już może w godzinach nadobowiązkowych, w godzinach pozaszkolnych zajęć. Kolejnym zadaniem omawianych zajęć jest „pogłębienie i uzupełnienie nauki lekcyjnej nowymi treściami i formami, rozszerzenie horyzontu myślowego ucznia, wzbogacenie go nowymi doświadczeniami, wyposażenie w dodatkowe umiejętności i sprawności”13.
Kolejne zagadnienie dotyczy odpowiedniego wykorzystania czasu
wolnego. Nauczyciel przyzwyczaja dziecko do „punktualnego przychodzenia do szkoły, do sumiennego przygotowania się do zajęć, ale również do pożytecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu”14. Organizacja zajęć pozaszkolnych jest tu bardzo pomocna. Podejmowane
przez dziecko działania w czasie wolnym przybiera dużego znaczenia
ze względu na brak przymusu oraz możliwość wyboru zajęć. z daniem
autorki ta dobrowolność w wyborze działań mówi o jej atrakcyjności.
Dlatego też zadaniem zajęć pozaszkolnych jest wdrożenie ucznia do
umiejętnego organizowania sobie wolnego czasu przez uzupełnianie
nauki szkolnej samodzielną pracą, zajęciami społecznie użytecznymi

M. Czarniewicz, Praca pozalekcyjna i pozaszkolna, Warszawa 1953, s. 8.
E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 34.
13 Tamże.
14 Tamże.
11
12
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oraz kulturalną rozrywką i zabawą”15. Według J. Węgrzynowic z zajęcia
te są formą pożytecznego spędzania wolnego czasu, ale równocześnie
uczą dzieci oraz młodzież samodzielnego nim gospodarowania16. Nie
powinniśmy traktować ich wyłącznie jako rodzaj uzupełnienia nauczania, przygotowania do przyszłej pracy zawodowej, ale warto dostrzec w
nich funkcję kształtowania nowoczesnego człowieka.
Zajęcia organizowane w czasie wolnym zapewniają dziecku możność odkrywania pewnych skłonności, dążeń, a co ważne zaspokajanie
podstawowych potrzeb. Zajęcia pozaszkolne służą również zaspokajaniu potrzeb psychospołecznych, istotnych z wychowawczego punktu
widzenia. Stąd też, E. Marek wysuwa trafny wniosek „im pełniej dziecko zaspokaja swoje potrzeby w trakcie jakiejś działalności, tym większy
wpływ na jego osobowość mają doświadczenia zdobyte w tym czasie”17.
By zajęcia pozaszkolne mogły przynosić pozytywne prawidłowości psychowychowawcze, powinny dotyczyć tych działań, które są dla dziecka
najistotniejsze w czasie wolnym. w trakcie omawianych zajęć może ono
regenerować siły, bawić się, poznawać rzeczywistość. Dziecko kształtuje
swoje nawyki oraz zachowania, uczy się pełnić różne role społeczne,
nabiera doświadczeń życiowych. Takie zaangażowanie w życie pozaszkolne wpłynie na rozwój ucznia, pomoże mu w kształtowaniu nawyków kulturalnych i usprawnieniu umiejętności.
3. Cel i funkcje zajęć pozaszkolnych
Zajęcia pozaszkolne pomagają uzupełnić braki w nauce, przygotowują do udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, dostarczając
przy tym dodatkowej, nieksiążkowej wiedzy. Rodzice zapisują swoje
dzieci na, korepetycje, zajęcia z języków obcych, zajęcia artystyczne ora
z zajęcia sportowe18.
Zajęcia pozaszkolne mają na celu pobudzić w dziecku dodatkowe
zainteresowania nowym tematem. Z daniem M. Góralska „takie początkowe hobby z czasem może przerodzić się w kierunek studiów oraz
wybór przyszłego zawodu i ukształtować całą dalszą drogę życiową
Tamże.
J. Węgrzynowicz, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 1971, s. 50.
17 E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 36.
18 M. Góralska, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
https://www.familie.pl/artykul/Zajecia–pozalekcyjne–i–
pozaszkolne,9893,1.html (dostęp: 4 maj 2020).
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młodego człowieka”19. Dlatego też wybór odpowiednich zajęć jest bardzo istotny.
Zajęcia spełniają również inne funkcje. Podczas nieobecności rodziców, do chwili ich powrotu z pracy zajęcia pozaszkolne pozwalają na
wartościowe oraz efektywne wykorzystanie czasu. Bowiem „zamiast
siedzieć bezczynnie lub grać w gry na komputerze w świetlicy czy na
telefonie czekając na rodziców, dziecko może poznawać swoje talenty i
uczyć się je wykorzystywać i rozwijać”20.
4. Zasady organizacyjne zajęć pozaszkolnych
W szkole zajęcia organizowane są według schematów, podstawy
programowej. Uczniowie z obowiązani są czynnego pobierania nauki,
podlegania kierownictwu, a nawet dominacji dorosłych. Z kolei zajęcia
pozaszkolne rządzą się innymi prawami. Zasady organizacyjne zajęć
pozaszkolnych omówiła M. Żelazkiewicz21. Autorka wymienia pięć zasad zajęć, na których powinni bazować wszyscy ich realizatorzy.
Pierwsza podstawowa zasada organizacji zajęć pozalekcyjnych to
dobrowolność uczestnictwa wychowanków w zajęciach oraz dowolność
ich wyboru. Warto zaznaczyć, iż jest to zasada przeciwna obowiązkowi
szkolnemu. Szkoła jest tą instytucją, która bezwzględnie nakazuje
uczęszczać na wszystkie lekcje. Dobrowolność zatem oznacza „niewymuszone z głoszenie chęci uczestnictwa w określonych zajęciach, których celem może być zaspokojenie własnych zainteresowań, rozszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności, przyjemne spędzanie wolnego czasu”22. Zasadzie dobrowolności udziału w zajęciach oraz dowolności ich
wyboru przypisuje się ogromne znaczenie wychowawcze. Dzięki niej,
uczniowie uświadamiają sobie, co ich najbardziej interesuje. Rodzice nie
mogą jednak pozostawić całkowitą inicjatywę dziecku, trzeba nim pokierować, trzeba pozwolić mu na swobodne z orientowanie się, pokazać
atrakcyjność zajęć oraz pracochłonność zawodów. Mowa jest tu chociażby o zawodzie aktora, tancerza czy sportowca. Warto też podjąć
próbę, dziecko powinno mieć możliwość przekonania się czy rzeczywiTamże.
Tamże.
21 M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 71.
22 E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 37.
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ście podjął dobrą decyzji. z powyższej zasady nasuwa się ważny wniosek praktyczny: „prowadzący jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne powinienmieć na uwadze sposoby stałego podtrzymywania zainteresowania
uczestników zajęciami, gdyż uczestnictwo w nich jest dobrowolne, nieskrępowane przymusem stałego obowiązku”23.
Druga zasada to zasada dostosowania działalności pozaszkolnej
do potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka. Na
wstępie omawianej zasady należy, przedstawić pewną prawidłowość:
im pełniejsze zaspokojenie i kształtowanie potrzeb wychowanków powoduje wychowawca, tym ma większe możliwości osiągnięcia efektów
osobotwórczych”24. Zasada ta mówi o konieczności rozpoznawania potrzeb dzieci, ich zainteresowań, kontrolowaniu stanu zdrowia nie tylko
fizycznego, ale i psychicznego. Na uwagę zasługuje też sytuacja rodzinna. Systematycznie aktualizowane wyniki powyższych kategorii są podstawą wyłonienia różnych grup dziecio podobnej sytuacji, o podobnych
zainteresowaniach, cechach25.
Zasada atrakcyjności to kolejna zasada organizacyjna zajęć pozaszkolnych. Zgodnie z tą zasadą z daniem autorki „im bardziej działania ucznia służą realizacji motywów żywionych przez niego, tym silniej
wpływają na jego osobowość”26. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż
realizacja własnych zainteresowań. Atrakcyjności zajęć przypisuje się
duże walory wychowawcze. Dotyczy ona nie tylko spełnionych motywów jakie dziecko posiada, ale również wiąże się z formą prowadzonych zajęć. Mowa jest tu o ich uatrakcyjnieniu. Bowiem atrakcyjne są
tezajęcia, które zaspokoją, rozwiną zainteresowania, wyzwolą aktywność wykonawczą i twórczą, dostarczą satysfakcji związanej z poszukiwaniem i rozwiązywaniem nowych problemów, z rozwiązywania problemów, ale ich poszukiwania27.
Czwarta zasada mówi o wszechstronnej aktywizacji wychowanków. Warto przytoczyć tu stwierdzenie, iż człowieka biernego nie jesteśmy w stanie wychować. Kolejne założenie to „człowiek kształtuje się w
Tamże.
Tamże.
25 M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 72.
26 E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 38.
27 M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 73.
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toku własnej aktywności i pod wpływem warunków, w których ta aktywność przebiega"28. Dziecku przypisuje się więcej cech osobotwórczych, gdy zajęcia angażują jego osobowość im są bardziej różnorodne.
Zdaniem M. Żelazkiewicz „efekty wychowawcze aktywności wychowanka będą tym większe, im bardziej naturalny charakter będą miały
dla niego cele aktywności i warunki, w których ona przebiega”29.
Ostatnia, piąta zasada to zasada ukierunkowywania aktywności
uczniów w czasie wolnym. Jej realizacja następuje za pomocą przekazywania informacji, wzbudzenia motywacji, jak również dostarczenia
środków do realizacji. Aby osiągnąć sukces potrzeba odpowiednio z
organizowanych zabiegów dotyczących usamodzielniania wychowanków w zakresie omawianej organizacji zajęć czasu wolnego30.
5. Formy zajęć pozaszkolnych
J. Węgrzynowicz31 formy zajęć pozalekcyjnych dzieli według
dwóch kryteriów: treści oraz czasu trwania. I tak ze względu na treść
zajęcia pozaszkolne dzielimy na:
1. „Związane z przedmiotem nauczania, albo szerzej z dyscyplinami nauk.
2. Techniczne, polegające na różnego rodzaju pracach technicznych.
3. Artystyczne, nawiązujące do dziedzin sztuki.
4. Sportowe i turystyczne.
5. Hobbystyczne, polegające najczęściej na kultywowaniu zbieractwa”32.
Pierwsza grupa zajęć dotyczy kół zainteresowań. Mowa jest tu o
kółkach historycznych, matematycznych i innych. Zajęcia, o których
mówimy powyżej prowadzone są zazwyczaj dla dzieci starszych, rzadko dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Metody stosowane na
zajęciach ułatwiają dzieciom przyswajanie wiedzy nabytej na lekcji.
E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 38.
29 Tamże.
30 M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, Wrocław 1980, s. 73.
31 J. Węgrzynowicz, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 1971, s. 61.
32 E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 38.
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Struktura zajęć odpowiada tokowi lekcji, chociaż mówimy tu o większej
samodzielności uczestników, widać ich wpływ.
Druga grupa form zajęć pozaszkolnych dotyczy zajęć technicznych.
Przykładem są zajęcia zajmujące się motoryzacją, modelarstwem lotniczym np. Tematy zajęć dzielimy na dwie kategorie. Na te, które dążą do
wytworzenia przedmiotu, bądź te dotyczące usługi technicznej33.
Do trzeciej grupy form zajęć pozaszkolnych według J. Węgrzynowicza wpisuje się zespoły, kółka muzyczne, plastyczne, teatralne, choreograficzne, fotograficzne i inne. Ta forma zajęć proponowana jest często
dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Wszystkie wyżej wymienione
zajęcia należą do dziedziny sztuki. za cel mają wykształcenie u dziecka
umiejętności odczuwania piękna. Pod względem treści zajęcia te możemy podzielić według podstawowych wrażeń zmysłowych. Do wzrokowych zaliczamy fotografię, malarstwo. Do słuchowych muzykę, śpiew.
Do dotykowo–muskularnych taniec, gimnastykę artystyczną. Do wrażeń syntetycznych wliczamy kino, teatr, radio.
Czwartą grupę zajęć pozaszkolnych stanowią zajęcia sportowe i
turystyczne. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
wszystkich grup wiekowych. Uczniowie szkoły podstawowej mają dużą
potrzebę ruchu, która w zajęciach szkolnych nie jest w pełni zaspokajana. Odpowiednikiem są więc koła sportowe, orliki. Zajęcia sportowe
zapewniają harmonijny rozwój form oraz funkcji fizycznych organizmu,
rozwijają uczucia, kształtują wolę, charakter34.
Innym kryterium podziału zajęć pozaszkolnych jest:
1. Czas trwania danej formy organizacyjnej.
2. Liczebność grupy.
3. Stosunek instruktora do prowadzonej grupy.
Czas trwania dotyczy okresu, w którym organizuje się zajęcia. Na
przykład koła zainteresowań trwa rok lub dłużej, z kolei zawody przygotowywane przez pewien okres, a zakończone kilku godzinnym występem35. Według J. Węgrzynowicz36 wyróżnia się cztery podstawowe
formy zajęć: „zajęcia w zespołach stałych; krótkie kursy; imprezy, na-

Tamże.
Tamże, s. 41.
35 J. Węgrzynowicz, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 1971, s.90.
36 Tamże, s.89.
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zywane często „imprezami masowymi”; zajęcia zabawowe, zwane również propedeutycznymi, przygotowującymi”37.
Liczebność grupy w czasie zajęć pozaszkolnych. Tutaj mówimy o
stałych zespołach. Liczą one po kilkanaście osób, chyba że mamy na
myśli zawody, imprezy masowe. Liczba dzieci wpływa na wewnętrzną
strukturę zajęć. Ich przebieg należy zatem ułożyć tak, aby uzyskać skuteczność oddziaływania.
Trzeci rodzaj zajęć dotyczy istotnej kwestii jaką jest stosunek instruktora do prowadzonej przez niego grupy. To tak naprawdę od niego
zależy to, czy dziecko decyduje się przynależeć do zespołu. Na przykład
w zespołach instruktor zajmuje pozycję doradcy.
W trakcie kursów instruktor w jak najkrótszym czasie stara się
przekazać uczestnikom wiedzę i umiejętności. Tutaj występuje w roli
podobnej do nauczyciela. Z kolei w czasie zajęć zabawowych instruktor
jest towarzyszem zabaw.
6. Wybór zajęć pozaszkolnych
Wybór zajęć pozaszkolnych powinien być przemyślany przez
obojga rodziców. Po pierwsze, nie mogą zmuszać swoich dzieci do zajęć
– jeśli bowiem maluch nie chce chodzić na żadne zajęcia pozaszkolne,
lepiej go do tego nie zmuszać. Nie jest istotne, czy większość jego kolegów bierze udział w tego typu zajęciach. Być może maluch nie wie jeszcze jaka konkretnie dziedzina interesuje go, dopiero musi to odkryć.
Po drugie, trzeba dać dziecku wybór. Rodzić może zaproponować
zajęcia np. zajęcia z gry na fortepianie, zajęcia z siatkówki, ale to właśnie
dziecko powinno dokonać wyboru. Należy pamiętać, że nie mogą oni
spełniać swoich własnych marzeń np. rodzić pragnie zajęć wokalnych
dla dziecka, a ono nie chce, nie lubi śpiewać. Powyższe zajęcia wywołają
więcej krzywdy niż korzyści.
Po trzecie należy dostosować zajęcia do wieku oraz możliwości
dziecka. Rodzić nie może przemęczać dziecka wieloma zajęciami, stresować go ciągłym pośpiechem, dotyczącym obowiązkiem dotarcia na
kolejne lekcje. Dziecko musi mieć czas na odpoczynek oraz zabawę38.
E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 42.
38 M. Góralska, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
https://www.familie.pl/artykul/Zajecia–pozalekcyjne–i–
pozaszkolne,9893,1.html (dostęp: 4 maj 2020).
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Według Raportu Blue Media „Pozaszkolna edukacja sportowa
dzieci” ponad połowa rodziców interesuje się usportowieniem dzieci.
Podczas treningów aktywne zachowanie wykazuje 33 % z nich. Z kolei
co piąty ingeruje w szkoleniach realizowanych przez trenera39.
Powyższy raport powstał na podstawie badania internetowego z
realizowanego z 609 wywiadów rodziców dzieci biorących udział w
pozaszkolnych zajęciach sportowych.
W dalszej części raportu czytamy, iż najbardziej popularną dyscypliną sportową u dzieci jest piłka nożna. To ona wyprzedza pływanie,
taniec oraz sztuki walki. Piłka nożna to „silny element popkultury”40.
Codziennie oglądamy kampanie reklamowe z udziałem piłkarzy. Dodatkowo dostępność szkółek piłkarskich nieustannie rośnie. Nawet w
niewielkich miejscowościach działają akademie, orliki. a co ważne, „w
piłkę można grać wszędzie, i nie wymaga to dużych nakładów finansowych”41. I tak 58% bierze udział w zajęciach sportowych, z czego aż 72%
uczęszcza na zajęcia piłki nożnej.
Wnioski
Zajęcia pozaszkolne „są obok zajęć szkolnych drugą istotną formą
organizacyjną procesu nauczania – uczenia się, uzupełniającą działalność dydaktyczno – wychowawczą prowadzoną na lekcji”42. Istotną ich
cechą jest bazowanie na jego indywidualnych zainteresowaniach.
Dziecko wybiera te zajęcia, które go pociągają, patrząc na problematykę
oraz atrakcyjne formy. Zdaniem E. Marek zajęcia pozaszkolne „niejednokrotnie stają się terenem, na którym nie tylko ujawniają się zainteresowania i zamiłowania uczniów, ale również rozwija się własna twórczość i pomysły”43. Prawidłowo z organizowana aktywność umożliwia
„integrację wiadomości z dobywanych w toku nauczania poszczególnych przedmiotów oraz pełniejsze ich wiązanie z życiem, wykorzysty-

39
Raport
Blue
Media,
Pozaszkolna
Edukacja
Sportowa
Dzieci,
https://bluemedia.pl/storage/app/media/sportbm/raporty/blue_media_raport_
pozaszkolna_edukacja_sportowa_dzieci.pdf. s. 3 – 16 (dostęp: 1 czerwiec 2020).
40 Tamże, s. 13.
41 Tamże.
42 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 174 – 175.
43 E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w
czasie wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli”, 2007, nr 3, s. 33.

156

wanie w praktyce”44. Dodatkowo kształtuje postawy społeczne oraz
moralne młodzieży,
Streszczenie:
Zajęcia pozaszkolne obok zajęć szkolnych stanowią istotną formą
organizacyjną procesu nauczania. Zajęcia te bazują na indywidualnych
zainteresowaniach ucznia. Dziecko wybiera te zajęcia, które go pociągają, sprawiają radość. Jedną z form zajęć pozaszkolnych są zajęcia sportowe, które t cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich
grup wiekowych. Czym zatem są pozaszkolne zajęcia? Jakie są cele i ich
funkcje? Niniejszy artykuł porusza kwestie pozaszkolnych zajęć sportowych. Definiuje termin zajęcia pozaszkolne. Przedstawia cele i funkcje
zajęć. Mówi o roli i zadaniach zajęć pozaszkolnych.
Słowa kluczowe:sport, zajęcia pozaszkolne, dziecko, szkoła
Summary:
Non-school sports activities
Non-school activities, apart from school classes, constitutean import ant organizational form of the teaching process. The seclassesarebased on the individual interests of the student. The child chooses the
activities that attract him, make him happy. One of the forms of nonschool activities are sports a ctivities that are not very popular amongallages. Sowhatarenon-school activities? What are the goals and their
functions? This article addresses the issues of non-school sports activities. Defines the term of non- school activities. It presents the aims and
functions of the classes. It talks about the role and tasks of non- school
activities.
Keywords: sport, non-school activities, child, school
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Beata Kuźniarowska

Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób
u osób starszych
1. Starość i proces starzenia się
Zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie oraz duża dynamika
procesów demograficznych powodują, iż kluczowe staje się utworzenie
nowego kształtu polityki społecznej, która uwzględniałaby w szerszym
obszarze aniżeli do tej pory potrzeby i oczekiwania osób starszych, których z każdym rokiem jest coraz więcej. Zmiany demograficzne jakie
zachodzą na świecie powodują wiele konsekwencji ekonomicznych,
społecznych, kulturowych oraz edukacyjnych. Wczerwcu 2010 roku
ludzi na całym świecie było 6,892 mln, z czego jednostek starszych niż
65 lat – 8% zbiorowości całkowitej. Zatem ludzkość przeżywa aktualnie
fazę starości demograficznej. Eksperci prognozują, iż na całym świecie
osób w wieku 65+ będzie w roku 2060 – 30%1. Powodem takiego stanu
rzeczy test to, iż dzięki postępowi w medycynie znacznie wydłużyła się
długość życia człowieka, przy jednoczesnym coraz mniejszym wskaźniku urodzeń dzieci. Zatem osób starszych z każdym rokiem przybywa, a
dzieci rodzi się coraz mniej.
Jak wskazują badacze, w roku 2050 w państwach wysoko rozwiniętych osób powyżej 60 roku życia będzie pierwszy raz więcej aniżeli
dzieci i młodzieży do lat 15. Zgodnie z danymi z 01.01.1985 roku na całość mieszkańców w krajach, przynależących do Unii Europejskiej, występowało 12,8% jednostek w wieku powyżej 65 roku życia (59,3 mln). Z
kolei w 01.01.2010 roku liczba ta powiększyła się do 17,4% (87 mln
osób). Zatem kontynent europejski stanowi obszar starości demograficznej. Jak pokazują prognozy przygotowane przez Eurostat w dalszym
ciągu będzie występowało starzenie się społeczeństwa europejskiego. Z
40,4 lat w roku 2008 do 45,4 lat w roku 2030. Proces starzenia się społeczeństwa wpływa na zanikanie dotychczas występujących kulturowych,
społecznych i ekonomicznych „granic” starości, przez co widać przesuwanie się faz późnej dorosłości i starości2. Ma to wpływ między innymi
na coraz późniejszy wiek zawierania małżeństw oraz coraz późniejsze
1
2

R. Kijak, Z. Szarota, Starość Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013 , s. 7.
Ibidem
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rodzenie pierwszego dziecka. Ponadto uwzględniając coraz większą
liczbę osób starszych powstaje coraz więcej uniwersytetów trzeciego
wieku oraz klubów dla seniorów.
Termin „starzenie się” posiada trzy znaczenia. Pierwsze z nich jest
chronologiczne i informuje o czasie kalendarzowym który upłynął. Znaczenie drugie dotyczy zmian, jakie nastąpiły od jakiegoś czasu, bez
względu na toczy są one zauważalne czy też nie. Z kolei trzecie znaczenie dotyczy systemu biologicznego i skupia się na procesie, który spowodował, iż pierwsze znaczenie zostało połączone z drugim. Proces ten
sprawia, iż im dłużej żyje jednostka tym bardziej widoczne stają się
zmiany w budowie i czynności organizmu, co ma wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia i ograniczenie aktywności fizycznej. Jednakże starzenie jest cechą indywidualną jednostki i jest zależna zarówno od cech
biologicznych jak i psychicznych oraz stylu życia. Dlatego też tempo i
natężenie procesów starzenia się jest inne dla każdego człowieka i każdy
człowiek inaczej radzi sobie ze starzeniem się3.
W piśmiennictwie występuje także określenie starzenia się jako
swoiste oddziaływanie czasu na jednostkę. Pośród występujących uwarunkowań biologicznych takich jak czynniki genetyczne oraz procesy
fizjologiczne jakie mają miejsce w tkankach, istotne jest także to, że na
proces starzenia się mają także wpływ czynniki psychologiczne oraz
społeczne. Starzenie powoduje wiele zmian nie tylko w organizmie i
wyglądzie człowieka, a także w jego psychice. Do najbardziej charakterystycznych zmian biologicznych zalicza się przemiany w wyglądzie
zewnętrznym takie jak sucha, cienka i pomarszczona skóra oraz łysienie
i siwiejące włosy. W narządach następują zmiany dotyczące pogorszenia
się wzroku, słuchu, zmniejszenie zdolności rozróżniania zapachów i
smaków. Zmiany następują także w takich układach jak: sercowonaczyniowy, odpornościowy, wydzielania wewnętrznego, rozrodczy,
mięśniowo-szkieletowy, pokarmowy oraz nerwowy4.
W aspekcie starzenia się psychologicznego, następują zmiany w
osobowości seniora, a także w jego życiu emocjonalnym i duchowym.
Mają na to wpływ zmiany biologiczne, które mają miejsce w całym organizmie jednostki, w szczególności w mózgu. Dlatego też dużo nieprawidłowości w pracy mózgu może wywoływać różnorakie psychologiczne symptomy starzenia się. Bez względu jednak na stan umysłowy u
A. Jaczewski, K. Komosińska, Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej,
Wyd. Naukowe "Novum", 2004, s. 302
4 Ibidem, s. 301.
3
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znacznej części osób starszych zauważyć można osłabienie funkcji postrzegania, zaburzenia pamięci krótkotrwałej i wolniejszy czas reakcji.
Jednak pomimo słabszej pamięci, seniorzy bardzo dobrze pamiętają informacje, które dotyczą ich życia i ogólne informacje o świecie. Problemem jest jednak częsta samotność osób starszych i utrudniony kontakt z
innymi osobami, przez co zmniejsza się obszar zainteresowań takiej
osoby, która coraz bardziej ogranicza jakąkolwiek aktywność. Powoduje
to wycofanie się z życia społecznego, negatywne podejście do samego
siebie, depresję a w konsekwencji może doprowadzić do odczuwania
niepokoju i lęku5.
2. Aktywność fizyczna seniorów
Duże znaczenie dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania seniorów ma trening zdrowotny. Trening zdrowotny stanowi rodzaj aktywności fizycznej, który wykonuje się z powodów medycznych. Najważniejszym celem takiego treningu jest uzyskanie optymalnych efektów fizycznych oraz psychicznych, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób. Taka aktywność fizyczna pozwala na
zwiększenie poziomu wydolności i wytrzymałości fizycznej, a także
wpływa pozytywnie na sprawności psychofizyczne i poprawne funkcjonowanie całego organizmu6. Odpowiednia aktywność fizyczna jest
formą kinezygeronto-profilaktyki, która zmniejsza występowanie patologii starzenia się i zaleca prozdrowy styl życia. Występuje duża liczba
aktywności fizycznych które są wskazane dla seniorów. Jednak najbardziej popularne są takie aktywności które wpływają na trzy fundamentalne elementy poprawiające sprawność fizyczną ustroju tj.: poprawiają
wydolność, wzmacniają siłę mięśni, poprawiają gibkość, równowagę
oraz koordynacje ruchów7.
Dlatego też aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w spowalnianiu procesów starzenia się całego organizmu. Oddziałuje zarówno na sferę biologiczną, jak i psychiczną oraz społeczną seniora. Takie
formy aktywności jak gimnastyka, uprawianie sportów, marsze terenoA. Jaczewski, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju, Warszawa 2005, Żak,
s. 306.
6 A. Bator, T. Kasperczyk, Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF
Kraków 2000.
7 M. Gaworska, A. Kozdroń, Formy rekreacji ruchowej bezpieczne dla seniorów –
inspiracja dla instruktora kinezygerontoprofilaktyki, Medyczne Forum Opieki Długoterminowej 2007/4, s. 26-29.
5
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we, turystyka mają bardzo duży wpływ nazdrowy stylowi życia. Ponadto aktywność fizyczna sprzyja kontaktom między ludzkim, urozmaica
codzienność oraz wytwarza możliwości psychicznego odpoczynku8.
W piśmiennictwie występuję kilka podziałów aktywności fizycznej. Jednym z nich jest podział na trzy podstawowe rodzaje aktywności
fizycznej:
1) aktywność fizyczna podczas czasu wolnego – jest to przemieszczanie się w rozmaitych celach, zarówno pieszo, jak i na rowerze itp.
oraz ćwiczenia fizyczne indywidualnie lub grupowe;
2) aktywność fizyczna, która jest podejmowana w obszarze pracy
zawodowej;
3) prace domowe i inne aktywności, które mają wpływna ogólny
bilans energetyczny ustroju – tj. branie prysznica, ubieranie się, gotowanie, sprzątanie, przemieszczanie się w domu, ogrodzie itp.
Osoby starsze powinny dopasować wykonywaną przez siebie aktywność fizyczną do stanu zdrowia i do własnych możliwości. Przykładowo marsz o średniej intensywności może być dla seniorów tak samo
efektywny jak ćwiczenia fizyczne. Podczas ćwiczeń bardzo ważne jest
ich regularne wykonywanie. Seniorzy, którzy ćwiczą przez pół godziny
przez 5 dni w tygodniu są narażeni w mniejszym stopniu na ryzyko
wystąpienia u nich różnych chorób9.
Zarówno aktywność fizyczna, stan zdrowia jak i jakość życia są ze
sobą powiązane. Ciało każdego człowieka potrzebuje ruchu, zatem tak
ważna jest codzienna aktywność fizyczna, aby zmniejszyć ryzyko występowania chorób. Jednakże aktywność fizyczna to nie tylko sam ruch,
ale także zmiana całego stylu życia. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie również na spostrzeganie, uczucia, emocje, procesy samodzielnego myślenia i kreatywność. Ponadto aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na stan pamięci, koncentrację i uwagę osób starszych10. Ponadto regularna aktywność fizyczna oddziałuje u seniorów na wiele elementów prozdrowotnych: pozytywnie modyfikuje obecność oraz przebieg chorób przewlekłych, np. chorób wieńcowych, nadciśnienia tętniczego, otyłości czy osteoporozy. U osób starszych zmagających się zeschorzeniami układu ruchu aktywność fizyczna pomaga w zmniejszaW. Osiński, Gerokinezjologia: Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku
starszym, Warszawa 2013, s. 40-47.
9 Ibidem, s. 40-45.
10 T. Pasek, J. Pasek, A. Witiuk-Misztalska, A. Sieroń, Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku, Gerontol Pol. 2011/19, s. 68-76.
8
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niu odczuwalnego bólu. Ponadto aktywność ruchowa wpływa na
zwiększenie podatności komórek na insulinę, zwiększa tolerancje glukozy, przez co minimalizuje ryzyko zachorowania na cukrzycę. Regularne ćwiczenia ruchowe zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji oraz
wpływają na redukcję ilości zażywanych leków11.
Odpowiednio prowadzona aktywność fizyczna seniorów daje
możliwość zaspokojenia potrzeb fizycznych oraz psychospołecznych
oraz wpływa korzystnie na stan psychiczny osoby starszej. Jak wynika z
wielu badań osób w podeszłym wieku, zarówno aktywność fizyczna jak
i odpowiednia dieta stanowią kluczowe czynniki prawidłowego starzenia się. Natomiast zła dieta i brak aktywności powoduje zmniejszenie
sprawności funkcjonalnej w obszarze podstawowych czynności, ponadto pogarsza się samopoczucie seniora i zwiększa się szansa zachorowania na schorzenia współistniejące12.
3. Najważniejsze założenia aktywności fizycznej osób starszych
i ich wpływ na stan zdrowia
Zgodnie z zaleceniami WHO każda jednostka powinna być aktywna fizycznie w takim stopniu aby przekroczyć wysiłek, który jest
wynikiem wykonywania czynności codziennych o wartość równą utracie 1000 kcal (4200 kJ) w ciągu 7 dni. Aktywność fizyczna w stopniu
umiarkowanym jest równa 5-7 treningom w ciągu tygodnia, które trwają
około 30-40 min. Aktywność taka może przybierać formę prac domowych o średnim nasileniu lecz regularnie powtarzanych. Najważniejsze
zalecenia WHO w kwestii aktywności fizycznej osób starszych, to:
1) Seniorzy co najmniej 150 min. w ciągu 7 dni powinni przeznaczyć na czynności poprawiające wydolność oddechową, aktywność ruchową o średnim stopniu intensywności bądź 75 min w ciągu 7 dni na
dynamiczny wysiłek fizyczny.
2) Aktywność wpływająca pozytywnie na wydolność oddechową
powinien być przez seniora wykonywana w co najmniej 10-min. odcinkach czasowych.

11 T. Kostka, Aktywność fizyczna u osób w podeszłym wieku, [w:] Podolca P. (red).
Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
12 J. Mazurek, J. Rymaszewska, J. Lurbiecki, Specyfika i czynniki warunkujące
skuteczność fizjoterapii osób starszych w świetle najnowszych doniesień, Nowiny Lekarskie. 2012/81, s. 70-74.

163

3) Aby senior odczuwał większe korzyści zdrowotne powinien
wydłużyć czas trwania średniego wysiłku do 300 min. na 7 dni lub 150
min. na dynamiczny wysiłek fizyczny.
4) Seniorzy mający problemy z poruszania się powinny wykonywać aktywnośćprzynajmniej 3 razy w ciągu 7 dni. Ćwiczenia powinny
wzmacniać równowagę i chronić przed upadkami.
5) Osoby starsze powinny wykonywać ćwiczenia wzmacniające
mięśnie, które angażują najważniejsze grupy mięśniowe, co najmniej 2
razy w tygodniu.
6) W sytuacji kiedy osoby starcze ze względu na stan zdrowia nie
mogą wykonywać wskazanych aktywności wówczas powinny być aktywne na tyle, na ile mają na to możliwość.
7) Aktywność fizyczna osób starszych powinna być zrównoważona i powinna dawać różne korzyści, np. trening rozciągający, siłowy,
ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka zdrowotna, aerobik, trening z oporem itd.
8) Wskazane są także takie formy aktywności fizycznej jak: chodzenie, taniec, pływanie, jazda na rowerze13.
Ważne jest to, aby u osób starszych aktywność ruchowa była profilaktyczno-lecznicza a jej podstawą był naturalny, umiarkowany ruch,
który pozwalałby na zachowanie jak najlepszej kondycji fizycznej poprzez dobór odpowiednich form i środków metodycznych14. Odpowiedni dobór aktywności fizycznej dopasowany do indywidualnych
potrzeb seniorów ma bardzo duże znaczenie dla ich kondycji fizycznej,
psychicznej i zdrowia całego organizmu. Podejmowana regularnie aktywność u osób w podeszłym wieku powinna w pierwszej kolejności
zawierać ćwiczenia aerobowe czyli wytrzymałościowe dzięki którym
poprawia się wydolność tlenową. Inną ważną aktywnością są ćwiczenia
siłowe mające na celu wzmocnienie mięśni. Ważne są także ćwiczenia
rozciągające, które poprawiają ukrwienie układu motorycznego i gibkość całego ciała. Należy także pamiętać o ćwiczeniach równoważnych i
koordynacyjnych, które pozwalają na rozwój ogólnej sprawności15. PoR. Podstawski, A. Omelan, Deficyty ruchowe osób starszych – znaczenie aktywności fizycznej w ich zapobieganiu, Hygeia Public Health 2015/50, s. 574.
14 T. Pasek, J. Pasek, A. Witiuk-Misztalska, A. Sieroń, Leczenie ruchem …, op.,
cit., s. 68-76.
15 T. Kostka, Zalecenia dotyczące promowania i programowania aktywności ruchowej u osób starszych, Kurs do specjalizacji z geriatrii pt: zasady rehabilitacji ruchowej osób starszych (aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i
rehabilitacji osób starszych) 2009.
13
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nadto zaleca się rozpoczęcie tzw. renesansowego modelu aktywności
fizycznej. Jest to uprawiania różnej aktywności fizycznej w kolejne dni
tygodnia, aktywność ta jest dopasowana do upodobań jednostki, a także
mogą się różnić w zależności od pory roku i miejsca zamieszkania16.
U osób starszych cierpiących na przewlekłe choroby oraz nadwagę, otyłość, zwyrodnienia stawów itp., aktywność fizyczna może nie
dawać takich rezultatów co u innych seniorów. U takich osób ważne jest
przestrzeganie zasad podczas aktywności fizycznej, które zostały opracowane przez Elsway i Higgins, specjalnie dla osób z ograniczeniami
ruchowymi. Osoby które nie uprawiały dotychczas żadnej aktywności
fizycznej powinni zacząć ćwiczenia od niewielkiej intensywności trwającej nie więcej niż 10 minut i dopiero z czasem wydłużać powinny czas
ćwiczeń i liczbę aktywnych dni w tygodniu. Zacząć należy od powolnego spaceru do którego można powoli dodawać ćwiczenia o średnim
stopniu intensywności. Nie powinno się zaczynać od ćwiczeń energicznych, ponieważ występuję wtedy duże ryzyko wystąpienia kontuzji.
Dopiero regularne ćwiczenia i stopniowe ich zwiększanie stają się bezpieczne i oddziałują na lepszą na kondycje funkcjonalną. Jeżeli senior
był aktywny fizycznie przez dłuższy okres czasu lecz z powodu choroby
musiał aktywność ograniczyć lub ją całkowicie zaprzestać wówczaspowracanie do aktywności sprzed choroby musi następować stopniowo,
zaczynając od ćwiczeń o mniejszym stopniu natężenia i powoli powracać do natężenia aktywności jaka była dawniej. Osoby starsze cierpiące
na otyłość aby zmniejszyć swoją masę ciała powinni zwiększyć swoją
aktywność fizyczną przy jednoczesnym zmniejszaniu spożywanych
kalorii. Jest to kluczowe w celu osiągnięcia równowagi energetycznej i
przywrócenie odpowiedniej dla zdrowia masy ciała17.
W piśmiennictwie wyróżnia się trzy reguły, które należy przestrzegać podczas treningu aktywności fizycznej, które uwzględniają
potrzeby oraz możliwości seniorów. Jest to zasada funkcjonalnej stosowności, która dotyczy odpowiedniego wyboru ćwiczeń, które symulowałyby ruchy, które występują podczas codziennej aktywności fizycznej. Na przykład w trakcie treningu równowagi senio może ćwiczyć
chodzenie po rozmaitej powierzchni, przypominającej np. śliski oblodzony chodnik. Dzięki takiemu treningowi senior, który w życiu codziennym znajdzie się w sytuacji w której będzie musiał przejść po taC. J. Redaction, Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca, Folia Cardiol. 2004; 11, supl A: s.46-48.
17 R. Podstawski, A. Omelan, Deficyty ruchowe …, op., cit., s. 576.
16

165

kiej powierzchni, będzie wiedział na co zwrócić uwagę, aby bezpiecznie
przejść wyznaczoną trasę. Taki rodzaj treningów pozwala osobie starszej na połączenie aktywności fizycznej z czynnościami dnia codziennego. Kolejna zasada ma na celu stanowienie wyzwań, i polega na wyborze takich aktywności fizycznych, które będą stanowiły wyzwanie dla
seniora. Przy wyborze wyzwania ważne jest to, aby nie przekraczać
wewnętrznych ograniczeń i dopasować wyzwanie do posiadanych sił,
umiejętnościi możliwości czuciowo-ruchowych.
Kolejna zasada dotyczy przystosowania i ma na celu aby senior
miał możliwość w sposób całkowity wykorzystywać swoją sprawność
fizyczną i kondycję, a także aby nauczył się nie przekraczać granic obciążenia, bólu oraz utraty bezpieczeństwa. Ważne jest także odpowiednie nastawienie i samopoczucie seniora, które powinno być dopasowane
do ćwiczenia w danym dniu. Zmienność nastrojów i stanu kondycji jest
charakterystyczna dla seniorów, cierpiących na choroby serca, zapalenie
stawów lub na inne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe18.
Jak wynika z różnych badań osoby starsze, które regularnie uprawiają aktywność fizyczną mogą dzięki temu osiągnąć wiele korzyści
zdrowotnych. Wśród nich należy wskazać na zmniejszone ryzyko pojawienia się schorzeń związanych z układu sercowo-naczyniowego, ponadto ćwiczenia mogą zapobiec lub też znacznie opóźnić rozwój nadciśnienia tętniczego, poprawia się także funkcjonowanie serca oraz układu
oddechowego, odpowiednie funkcjonowanie metabolizmu oraz zmniejszonenie bezpieczeństwo zachorowania na cukrzycę typu 2, zachowanie
odpowiedniej masy ciała, mniejsze szanse na wystąpienie otyłości,
zmniejszenie ryzyka niektórych chorób nowotworowych, wystąpienia
osteoporozy, lepsze trawienie, polepszenie siły i wytrzymałości mięśni,
prawidłowe funkcjonowanie motoryczne, poznawcze, mniejsze ryzyko
wystąpienia depresji, stresu, lepszą jakość snu, zmniejszenie prawdopodobieństwa upadków oraz znaczne opóźnienie występowania schorzeń
przewlekłych dotyczących procesu starzenia19.
Za sprawą aktywności fizycznej seniorzy mogą cieszyć się sprawnością fizyczna i mniejszymi dolegliwościami związanymi, że starzeB. Lejzerowicz-Zajączkowska, P. Hajduk, Aktywność fizyczna osób starszych
jako działalność edukacyjno-interwencyjna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2017/4, , t. XVI, s. 115.
19 Unia Europejska, Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej – zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie.
Czwarty projekt skonsolidowany. Grupa Robocza UE „Sport i Zdrowie”. Bruksela2008/44, s.531-532.
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niem się, przez co mogą samodzielnie wykonywać codzienne obowiązki
domowe, przez co ich jakość życia jest lepsza. Dlatego też bardzo ważne
jest zachęcanie osób starszych do podejmowania aktywności fizycznej,
ponieważ brak aktywności razem z siedzącym trybem życia stanowi
razem z chorobami przewlekłymi, powody postępującego spadku zdolności fizycznej i wysiłkowej. Zwłaszcza wśród seniorów, którzy prowadzą siedzący tryb życia zmniejsza się pojemność wyrzutowa i minutowa
serca, a zwiększa się ciśnienie tętnicze. Dzięki wydolności fizycznej
możliwa jest zdolność do podejmowania przez osoby starsze długotrwałego wysiłku fizycznego bez szybkiego męczenia się. Z upływem lat,
zmniejsza się ta wydolność, w szczególności u osób nieuprawiających
aktywności fizycznej. Tempo spadku u osób nieaktywnych wynosi ok.
10% na dekadę, natomiast u osób bardzo aktywnych fizycznie do ok 5%
na dekadę. Na starość zmniejsza się także masa mięśniowa. U osób w
wieku 80 lat jest onao 30-50% mniejsza aniżeli u osób w wieku 40 lat.
Wraz ze zmniejszeniem się masy mięśniowej zmniejsza się także siła
mięśni, co powoduje upośledzenie sprawności ruchowej i zmniejsza
samodzielność u seniorów. Człowiek posiada dużą część swojego ciała
złożoną z mięśni. U mężczyzny wynoszą one około 40-45%, a u kobiety
23-25%. Duży procent mięśni w masie całościowej ciała człowieka sprawia, że aby utrzymać je przez cały czas w dobrej kondycji, powinno się
dostarczać im regularnie konieczną ilość bodźców poprzez aktywność
ruchową. Regularna aktywność fizyczna znacznie spowalnia zmniejszenie masy mięśniowej, oraz poprawia ogólną sprawność seniora20.
Zakończenie
Starzenie się człowieka jest procesem naturalnym, który nie można
całkowicie zatrzymać, a jedynie spowolnić jego przebieg. Poprzez
zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków tego procesu. Odpowiedni styl życia osób starszych
nie tylko pozytywnie wpływa na ich stan zdrowia ale także sprawią, że
czują się oni dobrze, są zadowoleni z życia i pełni energii a także pewniejsi siebie. Dlatego bardzo ważna jest dla seniorów odpowiednia i regularna aktywność fizyczna. Jednakże duża liczba osób starszych boi się
aktywnie żyć, ponieważ obawiają się o kontuzje, brakuje im motywacji
oraz chęci do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Osoby
R. Rowiński, A. Dąbrowski, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym,
[w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi
w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012, s. 532.
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takie często same odsuwają się na margines życia społecznego, przez co
czują się samotne i często popadają w depresję. Istotne zatem staje się
aktywizowanie takich osób, zachęcanie ich do rozpoczęcia aktywności
fizycznej, spotykania się ze znajomymi i realizowania swoich pasji. Już
niewielka początkowo aktywność fizyczna może bardzo szybko wnieść
w życie seniora wiele pozytywnych skutków, z czasem jednak aktywność ta powinna być systematycznie zwiększana. Dzięki temu zmniejsza
się ryzyko występowania u seniorów wielu chorób oraz poprawia się
cała kondycja organizmu. Przez co osoby starsze mogę w pełni cieszyć
się i korzystać z życia21.
Streszczenie:
Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które występuje na
coraz większą skalę i dotyka już praktycznie wszystkich społeczeństw.
Starzenie się i starość są wpisane w ludzką egzystencje oraz są nieuniknione. Najczęściej stan ten kojarzy się z bólem, samotnością i chorobami.
Aby jednak zmniejszyć ryzyko występowania dolegliwości związanych
z sędziwym wiekiem zdaniem Światowej Organizacji należy podjąć
działania profilaktyczno-lecznicze wśród osób starszych. Kluczowa jest
tutaj regularna aktywność ruchowa. Jednak duża liczba osób starszych
znacznie ogranicza jakąkolwiek aktywność, ponieważ brakuje im motywacji, boją się o swój stan zdrowia a także nie są przyzwyczajeni do
aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe: starość, aktywność fizyczna, profilaktyka, choroby
Summary:
The importance of physical activity in the prevention and treatment of
diseases in the elderly
Aging of the socjety is a phenomenon that is becoming more widespread and affects almost all societies. Aging and old age are inscribed
in human existence and are inevitable. Most often this condition is associated with pain, loneliness and diseases. However, to reduce the risk of
ailments associated with old age, according to the World Organization,
preventive and curative measures should be taken among older people.
The key here is regular physical activity. However, a large number of
older people significantly limits any activity because they lack motivation, are afraid of their health and are not used to physical activity.
Keywords: old age, physical activity, prevention, diseases
D. Rynkowska, Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów, Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2/2016.
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Joanna Dworakowska

Sport jako element prozdrowotnego stylu życia człowieka
Wprowadzenie
Przemiany w sferze zdrowia w drugiej połowie XX w. doprowadziły do popularyzacji sportu powszechnego, czyli „sportu dla wszystkich” oraz zdrowotnie zorientowanej aktywności fizycznej. Aktywność
fizyczna uznawana jest za jeden z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia oraz czynnik determinujący stan zdrowia fizycznego i
psychicznego jednostki. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, niewystarczająca aktywność jest czwartym w kolejności najczęstszym czynnikiem ryzyka, odpowiedzialnym za przedwczesne zgony na
świecie. Upowszechnianie aktywności fizycznej we współczesnych społeczeństwach stanowi jeden z głównych celów programów wdrażanych
przez władze międzynarodowe i państwowe, także w naszym kraju1. W
prezentowanych rozważaniach omówione zostaną takie zagadnienia jak
zdrowie i jego aksjologiczny wymiar, prozdrowotny styl życia oraz aktywność fizyczna i sport.
1. Zdrowie jako wartość
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji zdrowia, które zasadniczo podzielić można na negatywne, które określają zdrowie jako
brak choroby i jako stan subiektywnego nieodczuwania występowania
fizycznych lub psychicznych dolegliwości. Kolejną grupę stanowią definicje pozytywne wiążące zdrowie z dobrym samopoczuciem i zadowoleniem z siebie, gdy dobry stan zdrowia współwystępuje z odczuwanym
szczęściem. Oba typy łączą w sobie definicje holistyczne2. Do takich definicji holistycznych należy ujęcie Światowej Organizacji Zdrowia, wedle
której „zdrowie jest pełnią dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem choroby i niedomagania”3. Zdrowie staA. Leszczyńska, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków,
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2013, nr 45, s. 179.
2 S. Konstańczak, Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna, „Studia Ecologiae et
Bioethicae UKSW” 2012, nr 10, s. 27.
3 Cyt. za: J. Domaradzki, O definicjach zdrowia i choroby, „Folia Medica Lodziensia” 2013, nr 40(1), s. 13.
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nowi zatem wielowymiarowe zjawisko, które obejmuje współzależne
aspekty psychiczne, fizyczne i społeczne4. Zdrowie jako wartość indywidualna i społeczna jest przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, jak również profilaktyki zdrowia. Jest niezbędne do osiągania celów życiowych, aspiracji oraz generuje wzrost zasobów społecznych i
kulturowych5.
Według Magdaleny Sokołowskiej zdrowie nie jest możliwe do
określenia jako pojęcie abstrakcyjne, występujące w izolacji od społeczno-kulturowego kontekstu. Kryteria definiowania zdrowia warunkowane są bowiem historycznie, są również zależne od wartości i dążeń
ludzkich, wreszcie są warunkowane jednostkowymi potrzebami i reakcjami6. Zdaniem Barbary Woynarowskiej zdrowie winno się postrzegać
przede wszystkim jako dynamiczny proces ciągłego przystosowywania
się organizmu do określonych warunków społecznych i geograficznych,
które warunkują optymalny poziom funkcjonowania jednostek przez
długi czas. We wszystkich społeczeństwach i kulturach stanowi dobro,
stan pożądany i odczuwany, uznawany za zasób i wartość społeczeństwa7.Kategoria zdrowia może być analizowana z perspektywy wartości: deklarowanych (w sytuacji, gdy zdrowie jest uznawane za warunek
szczęścia, uważane za bardzo istotne w życiu); akceptowanych (gdy
jednostka uznaje, że o zdrowie należy dbać i je szanować); pożądanych
(dobry stan zdrowia wymaga nakładów energii i środków finansowych)
oraz praktykowanych (zachowania prozdrowotne zmierzające do
wzmacniania zdrowia i wykorzystywania go również do innych celów)8. Pomiędzy tymi typami istnieją związki, które warunkują sposób
odniesienia się jednostki wobec własnego zdrowia, który może być zaT. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w
Poznaniu” 2015, z. 54, s. 80.
5 E. Syrek,Środowisko, kultura i zdrowie. Modele polityki i stanowisk w kwestii
promocji zdrowia, [w:] Taż (red.), Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i
humanistyczne orientacje poznawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2008, s. 40.
6 M. Sokołowska, Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 26.
7 B. Woynarowska, Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia, [w:] A. Jaczewski (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyd.
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 110 – 111.
8 Z. Ratajczak, Model zachowania się człowieka wobec własnego zdrowia. Wnioski
dla praktyki promocyjnej, [w:] Z. Ratajczak, I. Heszen-Niejodek (red.), Promocja
zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 58 – 59.
4
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równo pozytywny, jak i negatywny. U pewnej części społeczeństwa
zdrowie mieści się w kategorii wartości deklarowanych, u innej w kategorii wartości akceptowanych, pożądanych lub praktykowanych. Z perspektywy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej priorytetowe jest ujęcie zdrowia jako wartości praktykowanej, ponieważ ukierunkowuje na
całe spektrum działań wobec zdrowia podejmowanych9.
W pedagogice podkreślana jest często współzależność pomiędzy
ludzkimi wyborami w sferze zdrowia a wartościami, gdyż to właśnie
one regulują zachowanie człowieka. Jak podaje Franciszka Wanda
Wawro „ostatecznie to one są czynnikiem rozstrzygającym o ukierunkowaniu dążeń osoby, stanowiąc przyczynową współzależność z określonymi aspiracjami i faktycznymi działaniami. Wartości nadają kierunek działaniom, stanowią swoiste źródło selekcji pewnych sposobów
postępowania czy formułowania na własny użytek norm kierujących
zachowaniami. Jednocześnie są one „uwikłane” w system potrzeb osoby, jej aspiracje oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania, ze względu
na fakt, że wartości ukształtowane są w określonych kontekstach, przez
wzory kulturowe danego społeczeństwa czy środowiska oraz przekazywane osobie w procesie wychowania i socjalizacji”10.Postrzeganie
zdrowia w kategoriach wartości uniwersalnej i najwyższej warunkuje
jego wzmacnianie i pomnażanie przez człowieka. Dzięki wysokiemu
wartościowaniu zdrowia jednostka jest zdolna do realizacji własnych
planów, celów i aspiracji a także pozostawać otwarta na potrzeby i problemy drugiego człowieka. Najważniejsze jednak wydaje się postrzeganie zdrowia jako wartości autotelicznej – ostatecznej, do której człowiek
naturalnie dąży i która wiąże się z tym wszystkim co jest dla niego cenne samo w sobie11. Korelacja wartość – zdrowie odnosi się do ludzkiej
egzystencji oraz do podmiotowego procesu bycia, stawania się, spełnienia. Aby zdrowie stało się instrumentem prawidłowego rozwoju, musi
być dostrzeżone, zrozumiane, zaakceptowane oraz urzeczywistnione12.
Zdrowie jako wartość najwyższa, sytuowano wysoko w hierarchii warA. Gaweł, Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2003, s. 56.
10 F. W. Wawro, Kierunki wartościowania młodzieży licealnej w kontekstach społecznych, [w:] Taż (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, Wyd.
KUL, Lublin 2008, s. 122.
11 A. Gaweł, op. cit., s. 41.
12 M. Kowalski, A. Gaweł, Aksjologiczne konteksty zdrowia, w: Iidem (red.), Zdrowie – wartość – edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 60 – 61.
9
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tości poszczególnych jednostek jest istotnym motorem decyzyjnym w
oparciu o który dokonywany jest wybór zachowań składających się na
styl życia człowieka. Cenione dobro mobilizuje do realizacji poszczególnych zachowań, nadaje sens działaniu, ukierunkowuje i kształtuje zakres podejmowanych działań13. W dalszej części podjętych rozważań
omówiona zostanie kategoria prozdrowotnego stylu życia.
2. Prozdrowotny styl życia
W socjologii styl życia definiowany jest najczęściej jako „(…) zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla
ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne
oraz postrzegane, jako charakterystyczne dla tego położenia a dzięki
temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych
ludzi”14. Barbara Fatyga zauważa również, że jest to kulturowo uwarunkowany sposób realizacji potrzeb, nawyków i norm, regulowany
przez układy wartości i pozwalający dostrzec względną spójność i sensowność własnego życia15. Leon Dyczewski definiuje z kolei styl życia
jako „(…) określoną całość potrzeb, wartości i dążeń, upodobań i zachowań właściwą grupie społecznej lub jednostce, wyróżniającą je od
innych jednostek lub grup”16. Uznaje się go za swoistą przestrzeń, kategorię kultury oraz zespół zachowań werbalnych i niewerbalnych świadczących o przynależności do określonej zbiorowości i łączy z „technikami radzenia sobie z opresjami, wymogami i zagrożeniami współczesnego świata”17.
Według Antoniny Ostrowskiej styl życia w dyskursie znawców
problematyki zdrowia przyjmuje bardziej okrojoną formę w porównaniu do socjologii. Sprowadza się właściwie jedynie do pewnych selektywnych elementów takich jak formy odżywiania się, aktywności fi-

M. Malik, D. Zarzycka, J. Iłżecka, M. J. Jarosz, The value of health as a motivating
factor for health-promoting activities, „Zdrowie Publiczne” 2009, nr 119(1), s. 33.
14 A. Siciński, Styl życia- problemy pojęciowe i teoretyczne, [w:] Tenże (red.), Styl
życia. Koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976, s. 15.
15 B. Fatyga, Pan Jourdain i styl życia, [w:] A. Jawłowska, M. Pawlik, B. Fatyga
(red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare i nowe spojrzenia, Wyd. Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 20.
16 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1995, s. 150.
17 L. Korporowicz, Konsumpcja doznań w społeczeństwie transformacji, [w:] M.
Marody (red.), Zmiana czy stagnacja?, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2004, s. 83.
13
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zycznej, unikanie używek czy sposoby radzenia sobie ze stresem18.
Uznawany jest za jeden z faktorów społecznych, które kształtują zdrowie. W latach 70-tych XX wieku Raport Lalonda wykazał, że w krajach
rozwiniętych wyróżnić można podstawowe cztery grupy czynników,
które wpływają na „pole zdrowia człowieka”. Jako takie wyróżnione
zostały: czynniki biologiczne i genetyczne, uwarunkowania środowiska
zewnętrznego, czynniki związane ze stylem życia oraz wyniki działań
medycznych. Wyniki przeprowadzonych badań doprowadziły do konstatacji, że lekceważenie prozdrowotnego stylu życia stanowi przyczynę
większości chorób cywilizacyjnych, określanych jako „choroby z wyboru”. Zachowania zdrowotne są wyznaczane w bardzo szerokim zakresie
przez kontekst społeczny i kulturowy, który stanowi przestrzeń kodującą indywidualne ludzkie wybory. Praktyki zdrowotne jednostek i grup
społecznych są nie tylko efektem celowych działań, ale wynikają z ich
spójności z kulturowo ukształtowanymi „sposobami na życie”19. Prozdrowotny styl życia określa się najczęściej jako „charakterystyczny dla
danej jednostki lub grupy społecznej zespół zachowań, mający istotne
znaczenie dla zdrowia”20.
Zachowania zdrowotne ujmowane są jako wszelkie działania w
obszarze zdrowia. Irena Heszen-Klemens określa je jako „wszelkie formy aktywności celowej, ukierunkowane na ochronę lub osiągnięcie poprawy stanu zdrowia”21. Z kolei Helena Sęk rozumie je jako „zachowania, które pozostają – w ramach pewnej wiedzy obiektywnej lub subiektywnego przekonania – w istotnym związku ze zdrowiem. Zachowania
te mogą sprzyjać równoważeniu obciążeń i działaniu czynników patogennych przez aktualizowanie zgeneralizowanych zasobów odpornościowych, mogą one jednak także, przeciwnie, ten proces zakłócać oraz
powodować naruszanie zasobów odpornościowych”22. Zasadniczo wyróżnia się trzy grupy czynników wpływających na kształtowanie się
zachowań zdrowotnych. Pierwszą z tych grup stanowią czynniki preA. Ostrowska, Styl życia a zdrowie, Wyd.IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 14.
A. Romanowska-Tołłoczko, Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, „Hygeia Public Health” 2011, nr 46(1), s. 90.
20 A. Gniazdowski, Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Wyd. IMP, Łódź 1990, s. 83.
21 I. Heszen-Klemens, Psychologia medyczna. Główne kierunki badań, Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983, s. 97.
22 H. Sęk, Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia, [w:] Z. Ratajczak, I. Heszen-Niejodek (red.), op. cit., s. 45.
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dysponujące (wiedza, przekonania), drugą – czynniki umożliwiające –
są to umiejętności ważne dla zdrowia, jakość i dostępność opieki zdrowotnej, polityka zdrowotne, przepisy prawne. Ostatnią grupę stanowią
czynniki wzmacniające, głównie normy obyczajowe dotyczące społecznej akceptacji lub braku takiej dla danego stylu życia w rodzinie, grupie
rówieśniczej, środowisku szkolnym lub zawodowym – ta grupa czynników związana jest ściśle z warunkami w jakich egzystuje jednostka23.
Jako zachowanie zdrowotne określa się każde intencjonalnie podjęte działanie człowieka, którego celem jest zwiększenie potencjału
zdrowia, niezależnie od jego skuteczności. Oprócz zachowań intencjonalnych, w życiu codziennym ludzie podejmują różnorakie formy aktywności, które mają duże znaczenie zdrowotne, lecz nie są intencjonalne. Ich skutki dla zdrowia mogą być pozytywne, ale też negatywne.Te
drugie są nazwane zachowaniami zagrażającymi zdrowiu lub też zachowaniamiryzykownymi. Prowadzenie prozdrowotnego trybu życia
zakłada więc realizację celowych działań nakierowanych na zdrowie i
eliminację zachowań zagrażających mu24. Do zachowań zdrowotnych
zalicza się nawyki, zwyczaje, czynności, postawy a także wartości
uznawane przez członków danego społeczeństwa, jakie odnoszą się do
dziedziny zdrowia. Należą do nich: regularne ćwiczenia fizyczne, właściwe odżywianie się, odpowiednia ilość snu, unikanie używek oraz
umiejętność radzenia sobie ze stresem25. W niniejszych rozważaniach
zaakcentowane zostanie znaczenie sportu w prozdrowotnym stylu życia
człowieka.
3. Sport jako element prozdrowotnego stylu życia
Aktywność fizyczna uznawana jest za najważniejszy po odżywianiu czynnik determinujący zdrowie26. Tadeusz Kasperczyk stoi na stanowisku, że najbardziej optymalnie wpływa ona na stan morfologiczny i
funkcjonalny organizmu a także wspiera sferę psychiczną27. Systematyczna aktywność fizyczna, zsynchronizowana z indywidualnymi potrzebami wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie w dzieciństwie i
Zob. L. Green, M. Kreuter, Health program planning: An educational and ecological approach. McGraw-Hill, New York 2005.
24 A. Ostrowska, op. cit., s. 13 – 14.
25 A. Gniazdowski, op. cit., s. 83.
26 A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce, „Problemy Higieny Epidemiologicznej” 2011, nr 92(2), s. 335.
27 T. Kasperczyk, Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie, „Nowa
Medycyna” 2000, nr 12, s. 88 – 90.
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młodości oraz warunkuje utrzymanie zdrowia i kondycji fizycznej w
wieku dojrzałym28. Aktywność fizyczna jest utożsamiana z pojęciem
„physical activity” i według Józefa Drabika stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój. Jej brak jest głównym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób”29. W literaturze przedmiotu istnieje także podział na aktywność fizyczną w czasie wolnym (np. sport, ćwiczenia fizyczne), prace
domowe, pracę zawodową, a także inne składniki wpływające na bilans
energetyczny organizmu. Podkreśla się również, że zdrowie, aktywność
fizyczna i jakość życia ściśle wiążą się ze sobą, zaś każda jednostka wymaga regularnego wysiłku do optymalnego funkcjonowania i unikania
chorób. Deficyt ruchu związany np. z siedzącym trybem życia oraz małą
wydolność fizyczną uważa się za istotne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych30.
Jednocześnie wskazuje się na negatywny wpływ braku aktywności fizycznej na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Podkreśla się, że
ten deficyt ruchu może stanowić bezpośrednią lub pośrednią przyczynę
zgonów31. Niesie za sobą negatywne skutki nie tylko w sferze fizycznej,
ale także ma duży wpływ na samopoczucie psychiczne32. W drugiej połowie XX wieku nasiliła się hipokinezja, zjawisko tzw. bezczynności ruchowej, odziaływujące negatywnie na zdrowie jednostkowe i społeczne.
Polega ona na dysproporcji pomiędzy zwiększającym się obciążeniem
układu nerwowego a zmniejszającym się obciążeniem układu ruchowego. Hipokinezja uznana została za zjawisko cywilizacyjne i według
Światowej Organizacji Zdrowia jest obecnie bezpośrednio i pośrednio
główną przyczyną zgonów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Z obserwacji wynika, że osoby regularnie ćwiczące z reguły lepiej się odżyA. Knapik, R. Plinta, E. Saulicz, M. Kuszewski, Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej, „Zdrowie Publiczne” 2004, nr 3, s. 331.
29 J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, AWF,
Gdańsk 1996, s. 215.
30 A. Kosmol, N. Margulec-Adamowicz, B. Molik, Podstawowe pojęcia w adaptowanej aktywności fizycznej, [w:] Iidem (red.), Adaptowana aktywność fizyczna dla
fizjoterapeutów, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, s. 19.
31 Zob. AR. Cooper, S. Sebire, AA. Montgomery, Sedentary time, breaks in sedentary time and metabolic variables in people with newly diagnosed type 2 diabetes,„Diabetol” 2012, nr 55(3): 589 – 599.
32 M. Guszkowska, A. Kozdroń, Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku, „Gerontologia Polska” 2009, nr 17(2), s. 71 – 78.
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wiają, kontrolują masę swego ciała, lepiej śpią, lepiej radzą sobie ze stresem, nie palą i unikają używek33.
Paweł Nowak wskazuje, że współczesny sport jest fenomenem
kulturowym, społecznym i ekonomicznym. Jego niezwykłość wyraża się
w wielości dyscyplin, form uczestnictwa czy odmian34. Zdrowotne
aspekty aktywności fizycznej dostrzegano już w czasach antycznych, w
starożytnej Grecji. Między innymi powszechnie wyróżniano uczestników olimpiad, których traktowano jako wzorce nie tylko tężyzny fizycznej (gwarantującej skuteczność w życiu i walce), ale i zdrowia, pojmowanego wówczas hedonistycznie35. Sport jest pojęciem wieloznacznym, które uwzględnia rodzaj uprawianej dyscypliny, cel, podejście do
treningu i rywalizacji. Wsporcie wyczynowym trudno mówić o walorach prozdrowotnych, gdyż zazwyczaj nie są one celem uprawiających
go osób. Jest on jest aktywnością bardzo intensywną, która często zaliczana jest do zachowań antyzdrowotnych. Nieco inny wymiar może
mieć sport amatorski. Sport rekreacyjny, to działalność ujęta w reguły,
ukierunkowana na podnoszenie sprawności fizycznej, przybierająca
często postać rywalizacji z samym sobą lub z innymi. Elementami sportu rekreacyjnego są treningi oraz niejednokrotnie różnego rodzaju formy
sprawdzenia swoich umiejętności (np. zawody). Charakterystyczną cechą tego sportu jest jego masowość i powszechność36. Sport rekreacyjny
stanowi działanie ukierunkowane na podnoszenie sprawności fizycznej,
niezbędnej do normalnego funkcjonowania na co dzień, przybierającą
postać walki z sobą samym albo z innymi, zawierającą również elementy zabawy. Jest to niewątpliwie jedna z tych odmian sportu w której
szukać możemy wartości prozdrowotnych37.
Pomimopriorytetowej roli aktywności fizycznej dla zdrowia,
szczególnie w dobie starzenia się społeczeństw, duża część społeczeńM. Zapała, B. Kowalczyk, B. Lubińska-Żądło, Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2015, T.
21, nr 4, s. 391.
34 P. Nowak, Sport rekreacyjny – na pograniczu wartości prozdrowotnych,
„Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja” 2010, T. VI, s. 129.
35 K. Zatoń, K. Zatoń, Aktywność fizyczna a zdrowie, „Rozprawy Naukowe
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 45, s. 34.
36 M. Gruszczyńska, M. Bąk-Sosnowska, R. Plinta, Zachowania zdrowotne jako
istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia, „Hygeia Public Health” 2015, nr 50(4), s. 561.
37 P. Godlewski, Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 689, s. 10 – 11.
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stwa prowadzi styl życia odległy od prozdrowotnego. Wyniki znacznej
liczby badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują na niski
poziom aktywności fizycznej naszego społeczeństwa, która wraz z postępem techniki i rozwojem gospodarczym przestała być życiową koniecznością. Normą stała się pasywność i brak ruchu, a siedzące formy
wypoczynku i pracy elementem stylu życia38. Z drugiej strony pojawiają
się inne zachowania, zdrowy styl życia, w tym także i sport staje się
pewnym trendem konsumenckim. Należy zauważyć, że„człowiek
współczesny staje się dziś, bardziej niż w poprzednich epokach historycznych, «obywatelem świata», a cały świat staje się «ojczyzną każdego
człowieka». Na skutek udoskonalania różnych form komunikacji przeżywa on jedność z tym, co dzieje się w licznych zakątkach ziemskiego
globu. W tym procesie niemałą rolę odgrywają sport i rekreacja, służące
do budowy więzi międzyludzkich, wymiany doświadczeń, przełamywania przedziałów i szkodliwych uprzedzeń. Sprzyjają temu wspólne
wędrówki i pokonywanie trendów, bliskie bycie z sobą i otoczeniem”39.
Zdrowy styl życia to aktywny tryb życia, który przejawia się w aktywnym wykorzystywaniu czasu wolnego. Takie wykorzystanie przestrzeni
czasu wolnego, polegające na włączeniu do niego rekreacji i sportu, pozwala na optymalną regenerację sił fizycznych i psychicznych, realizację
pasji, budowę życia społecznego40.
Podsumowanie
Bardzo istotnym elementem procesu kształtowania postaw oraz
zachowań prozdrowotnych jest przekazywanie wiedzy z zakresu uwarunkowań zdrowia. Według Jana Czechowskiego „Sport wraz z wychowaniem jako dziedziny aktywności ludzkiej posiadają tożsame wartości, ku którym prowadzą człowieka, budując w nim między innymi
takie cechy, jak: wytrwałość, samodyscyplina, cierpliwość, opanowanie,
W. Pańczyk, Aktywność rekreacyjno-turystyczna w świetle ponowoczesnych,
zdrowotnych potrzeb społecznych, [w:] J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński
(red.), Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 406.
39 M. Lechicka-Kostuch, M. Łuczak, B. Wierzbicka, Sport i rekreacja jako współczesne trendy zagospodarowania czasu wolnego, [w:] W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia,
WSTiH, Gdańsk 2008, s. 134.
40 A. Dąbrowska, I. Ozimek, Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach
współczesnych konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 4, s. 59.
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wierność zasadom itp. Sport bez wymiaru wychowawczego stałby się
bezduszną maszyną do bicia rekordów, ustanawiania wyników, tworzenia wielkiego show medialnego, pozyskiwania pieniędzy i sławy.
Degradowałby on na szeroką skalę młode osobowości zawodników i
niszczył ich charaktery. Sport bowiem niewątpliwie jest czymś więcej,
aniżeli jedynie sposobem na osiągnięcie szybkiego sukcesu, sławy, majętności. Samo wychowanie także czerpie ze świata sportu ważne jakości. Są nimi: zasada fair play, uczciwość sportowa, hartowanie, tzw. zachowania sportowe, przestrzeganie reguł, umiejętność przyjmowania
sukcesów, ale też umiejętne godzenie się z porażką, niepoddawanie się i
szacunek dla rywali”41. Wychowanie do aktywności fizycznej i właściwie wartościowanego sportu staje się więc współcześnie ważnym postulatem pedagogicznym.
Streszczenie:
Aktywność fizyczna uznawana jest za jeden z najważniejszych
elementów zdrowego stylu życia oraz czynnik determinujący stan
zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki. Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia, niewystarczająca aktywność jest czwartym w kolejności najczęstszym czynnikiem ryzyka, odpowiedzialnym za przedwczesne zgony na świecie. Upowszechnianie aktywności fizycznej we
współczesnych społeczeństwach stanowi jeden z głównych celów programów wdrażanych przez władze międzynarodowe i państwowe, także w naszym kraju. W prezentowanych rozważaniach omówione zostaną takie zagadnienia jak zdrowie i jego aksjologiczny wymiar, prozdrowotny styl życia oraz aktywność fizyczna i sport.
Słowa klucze: zdrowie, styl życia, sport
Summary:
Sport as part of a healthy lifestyle of a person
Physical activity is considered one of the most important elements
of a healthy lifestyle and a factor determining the physical and mental
health of an individual. According to world health organization data,
insufficient activity is the fourth most common risk factor, responsible
for premature deaths worldwide. The dissemination of physical activity
in modern societies is one of the main objectives of the programmes implemented by international and state authorities, including in our country. The presented considerations will discuss issues such as health and
J. Czechowski, Sport w perspektywie procesu wychowawczego, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 2, s. 177.
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its axiological dimension, a health-promoting lifestyle and physical activity and sport.
Key words: health, lifestyle, sport
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Mateusz Niebieszczański

Sport jako podstawa rehabilitacji medycznej u osób
niepełnosprawnych fizycznie
Wprowadzenie
Rolą jaką odgrywa sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
fizycznie zaczęto interesować się już około 70 lat temu. Zaczęto otwierać
różnego rodzaju placówki oferujące takim osobom pomoc w usprawnianiu ich zdolności fizycznych, ale również umożliwiały podejmowanie rywalizacji w różnych dziedzinach sportu. Z biegiem lat warunki
usprawniania osób niepełnosprawnych fizycznie ulegały kluczowym
zmianom, ale również zmieniały się możliwości w podejmowaniu różnego rodzaju aktywności sportowej przez takie osoby. Sport w procesie
rehabilitacji odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ podejmowanie
przez osoby niepełnosprawne aktywności fizycznej przynosi im wiele
korzyści. Aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych należy rozdzielić pomiędzy sportem rekreacyjnym, sportem wyczynowym oraz sportem który sprzyja rehabilitacji.
1. Osoby niepełnosprawne fizycznie
Definicja osoby niepełnosprawnej fizycznie mówi o morfologicznym, trwałym, bądź funkcjonalnym uszkodzeniu aparatu ruchu (układu
kostnego, mięśniowego, nerwowego), jest on niezwykle skomplikowany
oraz specyficzny przez co w różnym stopniu może utrudnić bądź całkowicie uniemożliwić podejmowanie aktywności życiowej1. Taka niepełnosprawność jest reprezentowana przez różnego rodzaju urazy oraz schorzenia do których zaliczyć możemy: niedowłady kończyn oraz porażenia
spowodowane w wyniku urazów bądź chorób rdzenia kręgowego, choroby stawów oraz choroby mięśni, kilka postaci mózgowego porażenia
dziecięcego, wrodzone ubytki kończyn, amputacje2. Należy zwrócić uwaT. Tasiemski, M. Koper, Dostosowana aktywność ruchowa dla osób z uszkodzeniem narządu ruchu, [w:] Dostosowana aktywność ruchowa. Kultura fizyczna osób
niepełnosprawnych, red. S. Kowalik, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk
2009, s. 354–394.
2 J. Sobiecka, Sport osób niepełnosprawnych, [w:] Dostosowana aktywność ruchowa. Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych, red. S. Kowalik, Champaign, Human
Kinetics, 2011, s. 237–312.
1
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gę, że w wyniku trwałego uszkodzenia układu ruchu, należy liczyć się z
poważnymi konsekwencjami. Należą do nich zaburzenia funkcji ruchowych, ale również psychicznych oraz społecznych3.W wyniku zadziałania
danej przyczyny (np.: choroby, wady wrodzonej, urazu), dochodzi do
negatywnych zmian w układzie ruchowym, które w znacznym stopniu
utrudniają wykonywanie czynności ruchowych, a co za tym idzie utrudniają chorym zdolność do wykonywania precyzyjnych ruchów rąk, odpowiedniej koordynacji ruchów, utrzymanie odpowiedniej postawy ciała
oraz wiele innych4. Należy również zwrócić uwagę na to iż te problemy
nie są tylko skutkiem pierwotnych zaburzeń danych funkcji organizmu,
ale wpływ na to ma również wystąpienie powikłań pourazowych. Należą
do nich: zaburzenia termoregulacji, osteoporoza, zmęczenie oraz osłabienie siły mięśni, skrzywienia kręgosłupa, atrofia mięśni, przykurcze,
uszkodzenia skóry, odleżyny. Natomiast problemy natury społecznej oraz
psychicznej powstają zazwyczaj wtórnie oraz mają podobną charakterystykę bez względu na uszkodzenia organizmu5. Najczęściej związane są z
trudnością w zaakceptowaniu stanu w jakim się znaleźli oraz w spełnianiu oczekiwań społecznych6.
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie
Osoba niepełnosprawna fizycznie każdego dnia musi mierzyć się
z wieloma problemami, dlatego z odpowiednią pomocą przychodzi
działalność rehabilitacyjna. Zgodnie z obecnie panującymi standardami
powinna być ona7:
• powszechna, odpowiednio szybko rozpoczęta, ciągła bez przerw,
oraz kompleksowa;
• powinna uwzględnić nie tylko istniejące dysfunkcje, ale powinna
traktować taką osobę jako całość, która składa się z wymiaru fizycznego,
duchowego, psychicznego oraz społecznego;

M. Koper, Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania wyczynowej aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne fizycznie, praca doktorska, AWF, Poznań 2012, s. 148-196.
4 T. Tasiemski, M. Koper, Rehabilitacja medyczna, red. J. Kiwerski, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006; s. 355.
5 Tamże.
6 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007; s. 58-64.
7 Tamże.
3
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• powinna koncentrować się na możliwościach- zdolnościach osoby, a nie na jej brakach;
• ma charakter podmiotowy oraz indywidualny;
• wspierana jest organizacyjnie oraz finansowo przez Państwo.
Celem rehabilitacji jest8:
• zapewnienie rozwoju uszkodzonej sfery, aż do uzyskania najlepszych efektów;
• uzyskanie maksymalnego skompensowania dysfunkcji przez inne układy;
• stymulowanie osoby niepełnosprawnej do własnej aktywności
oraz uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia.
Ważnym jest to, że międzynarodowe założenia obowiązujące w
polityce społecznej oraz rehabilitacji mówią, że osoba niepełnosprawna
jest traktowana jako partner oraz klient, który sam wybiera odpowiadającą mu opcję rehabilitacyjną dla niego dostępną. Podstawowym zadaniem systemu rehabilitacji jest określenie realnych potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie najatrakcyjniejszej i odpowiednio
zbilansowanej oferty rehabilitacji. Oferta powinna zawierać rozwiązania
mające na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju ludzi posiadających różnorodne dysfunkcje w ten sposób by w efekcie mogli w pełni
uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia oraz pełnić określone role
społeczne9. Obecnie w miarę sukcesu prowadzenia rehabilitacji ocenia
się satysfakcję z życia oraz w poszczególnych dziedzinach. Wnioskować
możemy iż najbardziej pożądane oferty aktywności powinny pozwalać
na spełnienie kilku celów jednocześnie, pomagając przy tym rozwiązywać problemy z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Wciąż poszukiwane są nowe rodzaje oddziaływań rehabilitacji, które w jak najlepszym stopniu dawały by osobom niepełnosprawnym mobilizację do
aktywności oraz zapewniały by współpracę a także integrację osób w
pełni sprawnych z osobami niepełnosprawnymi10.

Tamże.
S. Kowalik, Teoria i praktyka oddziaływania na osoby niepełnosprawne, [w:] Dostosowana aktywność ruchowa. Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych, Gdańskie
Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2009; s.41–64.
10 T. Tasiemski, Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia
kręgowego. Badania porównawcze polsko-brytyjskie, AWF w Poznaniu, Poznań
2007, s. 51-78.
8
9
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3. Sport osób niepełnosprawnych
Od samego początku podkreślano iż sport osób niepełnosprawnych ma funkcję zdrowotną oraz leczniczą, ale również łączy środowisko osób w pełni sprawnych fizycznie z osobami niepełnosprawnymi.
Mimo wszystko światowy ruch paraolimpijski dążył do tego aby stworzyć dla osób niepełnosprawnych takie same warunki rywalizacji sportowej jak u osób w pełni sprawnych. Za twórcę Igrzysk Paraolimpijskich
oraz światowego ruchu paraolimpijskiego wraża się Ludwiga Guttmanna, który żył w latach 1899-1980. To on urzeczywistnił wszystkie te idee.
Opisując charakterystykę sportu paraolimpijskiego, koniecznie należy
zwrócić uwagę na jego szybki rozwój co poskutkowało tym iż sport ten
przypomina sport wyczynowy osób w pełni sprawnych fizycznie11.
W 1944 roku wprowadzone zostały do programu rehabilitacji pacjentów elementy rywalizacji sportowej, mającej na celu zwiększenie ich
motywacji do systematycznej pracy w procesie usprawniania fizycznego. Zabieg ten zaczął zwiększać zainteresowanie pacjentów uczestnictwem w takiej formie zajęć oraz zwiększył zaangażowanie tych osób w
rywalizację sportową12.
Wydarzeniem, które uznaje się za początek światowego uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne jest zorganizowanie w 1948
roku pierwszych zawodów łuczniczych na terenie szpitala w Stoke
Mandeville w Anglii13.
4. Definicja sportu osób niepełnosprawnych
Możliwość brania udziału w różnorodnych przejawach kultury fizycznej przez osoby niepełnosprawne fizycznie ujednoznaczniane jest z
specyfiką niepełnej sprawności, jednakże należy podkreślić, że niezależnie
od formy w jakiej uczestniczy zawsze będzie przejawiała cel terapeutyczny.
Pojęcie aktywności fizycznej w przypadku osób niepełnosprawnych można
rozgraniczyć na sport oraz rekreację fizyczną. Odróżnienie ich często bywa
problematyczne, a wynika to z problemu zdefiniowania słowa „sportowiec” biorąc pod uwagę osobę niepełnosprawną. Spowodowane jest to
poprzez utrudnienia w podejmowaniu aktywności sportowej zwłaszcza u
osób ze znacznymi dysfunkcjami. Sukces może być czasami tylko przy11 T. Tasiemski, M. Koper, Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Wyd.
AWF, Warszawa 2008; s. 114-123.
12 L. Guttmann, Significance of sport in rehabilitation of spinal paraplegics and Tetraplegics, „Journal of the American Medical Association” 1976, Nr 236(2), s. 195–197
13 Tamże.
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padkowy, a kryterium osiągnięć zbyt mało obiektywne, dlatego właśnie
aktywność sportową osób niepełnosprawnych określa się jako formę
uczestniczenia w kulturze fizycznej, której głównym celem jest rozwój
sprawności funkcjonalnej, która odzyskiwana jest w przebiegu rehabilitacji
medycznej. Natomiast u osób mających chęć współzawodnictwa celem
będzie osiągnięcie jak najlepszych rezultatów14.
W sporcie wyczynowym dominującym czynnikiem jest dążenie do
uzyskania najlepszych wyników sportowych. W sporcie tym obowiązują
dane przepisy, które powinny zapewniać osobom biorącym udział jednakowe warunki rywalizacji sportowej. Określają one: wiek, masę ciała,
płeć, stan zdrowia, odpowiedniej pozycji wyjściowej, charakteru oraz
ilości możliwych działań. Celem tych że przepisów jest15:
• wyeliminowanie nierównych okoliczności zewnętrznych;
• wyeliminowanie czynników wrodzonych, które mogły by zapewnić przewagę w osiągnięciu sukcesu w tej konkretnej dziedzinie;
• pełna dostępność uczestnictwa we współzawodnictwie dla ludzi
wszystkich narodów, ras, kręgów kulturowych, klas.
Można stwierdzić, że sport wyczynowy pozwala pobudzić człowieka do wszechstronnej aktywności, a tym samym do osiągnięcia powodzenia w dążeniu do celu16.
5. Charakter sportu osób niepełnosprawnych fizycznie
Mimo iż sport osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej zbliżony do sportu osób w pełni sprawnych, jest on w pewien sposób specyficzny. U osób niepełnosprawnych fizycznie organizmy nie funkcjonują
w idealny sposób, a więc szczególną uwagę należy zwrócić na ich ciężką
pracę, która niekiedy w nielicznych przypadkach nie pozwoli im osiągnąć wymarzonych wyników, tak jak w przypadku osób w pełni
sprawnych, co oczywiście nie umniejsza wysiłkowi jakiego podejmują
się osoby niepełnosprawne. Osoby z dysfunkcjami wykorzystują te same walory sportu – walczą z nieco innymi przeciwnikami. Osoby te
bardzo często w swojej karierze sportowej wielokrotnie przezwyciężają
samych siebie i tym samym udowadniają, że bycie niepełnosprawnym
nigdy nie zmusi ich do rezygnacji z aktywności oraz samorozwoju. Rywalizacja sportowa stwarza osobom niepełnosprawnym szansę do poT. Tasiemski, Satysfakcja z życia…, s. 150-161
T. Ulatowski, Teoria i metodyka sportu, Wyd Sport i Turystyka, Warszawa
1981, s. 19
16 Tamże.
14
15
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równania swoich umiejętności i osiągnięć z osiągnięciami innych osób
będących w bardzo podobnej sytuacji życiowej17.
Specyfika sportu osób z dysfunkcjami polega również na tym, że
przy ustaleniu odpowiednich przepisów i reguł jakie mają panować w sporcie uwzględniane są możliwości funkcjonalne danych osób pod kątem
rodzaju oraz stopnia dysfunkcji. Ważnym elementem, który reguluje
współzawodnictwo sportowe jest szczegółowo rozbudowany system klasyfikacji, związany jest z możliwościami funkcjonalnymi reprezentowanymi przez zawodników z danym rodzajem niepełnej sprawności18.
Równie charakterystycznym elementem, który także reguluje
współzawodnictwo sportowe osób z dysfunkcjami fizycznymi, jest odpowiednio rozbudowany system określający rodzaj oraz zakres dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. System ten jest zbiorem reguł klasyfikujących niepełnosprawnych sportowców odpowiednio do danej dyscypliny sportu. Celem tejże klasyfikacji jest zagwarantowanie wszystkim uczestnikom uczciwego współzawodnictwa na każdym etapie rywalizacji sportowej oraz równych szans na wygraną19.
Specyfika sportu osób niepełnosprawnych polega również na korzystaniu ze specjalistycznego sprzętu sportowego. Dzięki rozwojowi
nowych technologii otworzyły się nowe możliwości dla osób o znacznych uszkodzeniach narządu ruchu, mianowicie umożliwiło to udział w
tych dyscyplinach sportu, które były wcześniej niedostępne dla tej osoby. Udoskonalany sprzęt jest coraz to bardziej wytrzymały oraz bezpieczniejszy, co przyczynia się do uzyskania coraz to lepszych wyników
przez osoby niepełnosprawne20.
6. Rozwój adaptowanej aktywności fizycznej
Pojęciem, które łączy różnorodne przejawy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w aktywności fizycznej, jest adaptowana aktywność
fizyczna (AAF)21. AAF powstała na gruncie wieloletniej tradycji oraz

R. Botwina, S. Kowalik, Mentalne wspomaganie sportowców niepełnosprawnych.
Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe AWF, Poznań 2013, s. 101-124.
18 J. Sobiecka, Sport osób niepełnosprawnych…, s. 167-198.
19 Tamże.
20 B. Burkett, Technology in Paralympic sport: performance enhancement or essential
for performance?, „British Journal of Sports Medicine” 2010, Nr 44(3), s. 215–220.
21 N. Morgulec, A. Kosmol, B. Molik, Aktywność fizyczna osób ze specjalnymi
potrzebami – nowe wyzwania adaptowanej aktywności fizycznej (APA), Wyd. AWF,
Warszawa 2006, s. 199–209.
17
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doświadczeń związanych z wykorzystywaniem aktywności fizycznej
jako środka wspomagającego i doskonalącego rozwój człowieka22.
Początki adaptowanej aktywności fizycznej dopatruje się w systemie szwedzkiej gimnastyki Linga oraz stosowaniu jej w ramach odpowiednich programów ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup zarówno osób zdrowych oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami np.:
dzieci oraz młodzież z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, wadami
postaw oraz chorych23. Należy zwrócić uwagę na znaczenie dwóch dróg
rozwoju terapii ruchowej, które związane są z dwoma niezależnymi
modelami usprawniającymi mianowicie medycznym oraz edukacyjnym.
Pierwszy skupia się na ubytkach wynikających z uszkodzenia struktur
organizmu oraz wiąże się on z rehabilitacją ruchową skierowaną jest na
dorosłe osoby niepełnosprawne. W trakcie działań posługuje się specjalnymi ćwiczeniami ruchowymi opartymi na wiedzy z zakresu anatomii
oraz fizjologii człowieka. Natomiast w modelu edukacyjnym, podstawą
jest wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. W modelu tym skupia
się na opóźnieniach rozwojowych spowodowanych dysfunkcjami organizmu, a usprawnienie bazujące na naturalnych formach motywacji ruchowej organizowano w formie wychowania fizycznego24.
Powstanie adaptowanej aktywności fizycznej wynikło z potrzeby
połączenia rozwijających się trzech nurtów angażowania osób niepełnosprawnych fizycznie w aktywność ruchową czyli przez ich udział w:
• ćwiczeniach kinezyterapeutycznych;
• zajęciach specjalnego wychowania fizycznego;
• działalności sportowej.
Rozwój adaptacyjnej aktywności fizycznej zaczął się gwałtownie
rozwijać od roku 1973 i od tego czasu rozwijała się zarówno teoria, jak i
praktyka AAF, stając naprzeciw nowym wyzwaniom i problemom społecznym25. Zgodnie z definicją adaptacyjnej aktywności fizycznej to wielostronna dziedzina nauki, która ma za zadanie rozpoznawać i wyjaśniać indywidualne różnice w zakresie aktywności fizycznej. Obejmuje
ona obszary badań naukowych oraz świadczonych usług. Wspiera po-

Tamże.
Tamże.
24 S. Kowalik, Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych – historia idei i jej praktycznych zastosowań, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk
2009; s. 23–40.
25 Tamże.
22
23
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stawę zaakceptowania siebie wobec odmienności oraz nawołuje do aktywnego stylu życia26.
7. Sport adaptowany
Jednym z najważniejszych elementów adaptowanej aktywności fizycznej jest sport adaptowany – zmodyfikowany bądź powstały z myślą
o indywidualnych potrzebach osób z dysfunkcjami. Jest on specjalnie
przygotowany pod kątem osób niepełnosprawnych, które uczestnicząc
już w innych formach aktywności fizycznej uznały, że są zdolne i gotowe do podejmowania trudniejszych wyzwań27. Oczekuje się iż zaangażowanie w działalność sportową pomoże im zaspokoić indywidualne
potrzeby rozwojowe28. Sport adaptowany będący atrakcyjną formą
wzbogacania rehabilitacji, był od dawna zalecany w celu usprawniania
osób z różnymi dysfunkcjami głównie z uszkodzeniem narządu ruchu29.
W sporcie adoptowanym pozwala się na rywalizację sportową odbywającą się na gruncie integracji, w której osoby niepełnosprawne mają
możliwość skonfrontować swoje umiejętności z osobami pełnosprawnymi bądź pozostać w obszarze osób niepełnosprawnych30.
Zgodnie z Europejską Kartą Sportu definicja słowa „sport” oznacza wszelakie formy aktywności fizycznej, które poprzez zorganizowane bądź doraźne uczestnictwo mają na celu poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwijanie stosunków społecznych oraz osiągnięcie wyników sportowych na wysokim poziomie31. Z definicji tej wyodrębnia się wartości rozwojowe sportu, przejawiającą się dużym wpływem aktywności fizycznej nie tylko na organizm ale i na całego człowieka. Osoba, która uprawia sport rozwija sobie cechy charakteru m.in.:
koleżeńskość honor, uczciwość, godność. Oprócz współzawodnictwa
Tamże.
J. Kosiewicz, Sport w perspektywie antropologicznej, społecznej, metodologicznej
i aksjologicznej, [w:] Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, red. A. Kuder,
K. Perkowski, D. Śledziewski, t. II, Wyd. AWF, Warszawa 2005, s. 57–60.
28 W. Dega, Sport i turystyka jako czynnik rehabilitacji osób poszkodowanych na
zdrowiu, [w:] Możliwości uprawiania sportu przez inwalidów, red. J. Beck, K.
Walicki, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1971, s. 15–25.
29 Y. Hutzler, C. Sherrill, Adapted physical education and sport, „Adapted
Physical Activity Quarterly” 2007, Nr 24, s. 25-30.
30 Tamże.
31 Europejska Karta Sportu, Załącznik do Zalecenia R (92) 13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie Europejskiej Karty Sportu (dokument przyjęty przez Komitet Rady Ministrów Rady Europy w 1992 roku).
26
27
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oraz dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników istotą sportu jest
rozwijanie sprawności fizycznej, kształcenie w powiązaniu ze sztuką,
zabawą i rozrywką32.
8. Sport rekreacyjny osób niepełnosprawnych
Sport rekreacyjny od sportu wyczynowego różni się tym iż w sporcie wyczynowym dąży się do uzyskania maksymalnie wysokich wyników na wszelkiego rodzaju zawodach sportowych, natomiast sport rekreacyjny dąży do utrzymania sprawności fizycznej, dobrego samopoczucia oraz odprężenia psychicznego33. Rekreacje fizyczną definiuje się
inaczej jako rekreacja ruchowa i są to zajęcia mające charakter ruchowosportowy, do tego typu aktywności fizycznej człowiek oddaje się w
wolnej chwili z własnych chęci dla przyjemności, odnowy sił, rozwoju
własnej osobowości oraz kreacji zdrowia. Celem rekreacji jest34:
• zaspokojenie potrzeb ruchu niezbędnego dla zachowania zdrowia (ma na celu zapobieganie takim chorobom jak cukrzyca, miażdżyca,
otyłość, choroby serca i naczyń, nerwica);
• osiągnięcie zadowolenia oraz przyjemności z wykonywania wysiłku fizycznego;
• poprawienie, utrzymanie oraz budowa sprawności fizycznej i
psychicznej.
Podejmowanie sportu rekreacyjnego wynika z potrzeby aktywności psychofizycznej, wypoczynku, relaksu bądź rozładowanie napięcia
emocjonalnego. Podejmowane ćwiczenia są bardzo atrakcyjną formą
rehabilitacji ruchowej, a jeżeli będą prawidłowo zastosowane, przynoszą
więcej korzyści niż zastosowanie tradycyjnych form kinezyterapii35.
Wśród wszystkich form kultury fizycznej najwyższe znaczenie dla
jakości życia osób niepełnosprawnych ma rekreacja fizyczna, ponieważ
różnorodność formy ćwiczeń dają możliwość na wykonywanie ich w

32 E. Wachowski, Sport końca dwudziestego wieku,[w:] Sport dla osób niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne dla sportu, red. S. Kowalik, V. Karaskova,
AWF w Poznaniu, Poznań 1999, s. 17–21.
33 Z. Ważny, Leksykon treningu sportowego, Wyd. AWF, Studia i Monografie,
Warszawa 1994, s. 36-79.
34 https://www.cotojest.info/rekreacja_fizyczna_46.html; odstęp z dnia 10.06.2020r.
35 T. Kasperczyk, Zagadnienia terminologiczne dotyczące turystyki i rekreacji jako
obszaru kultury fizycznej, [w:] Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, red. J. Ślężyński, W. Petryński, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Zarząd Główny w Krakowie, Kraków 1995, s. 148-267.
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każdym okresie życia oraz po drobnych modyfikacjach mogą być wykonywane przez osoby z dysfunkcjami36.
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rekreacji fizycznej jest
wręcz pożądaną formą spędzania czasu wolnego, a także poza funkcją
terapeutyczną powinien mieć wpływ na wydajniejszą pracę, ale również
powinien sprzyjać szerszym kontaktom w społeczeństwie. Udział osób
niepełnosprawnych w rekreacji fizycznej pomaga w samoocenie własnych możliwości, a co za tym idzie aktywniejsze życie społeczne37.
W rzeczywistości wszystkie dyscypliny sportu paraolimpijskiego
uprawiane są w czasie wolnym, w celu doskonalenia samych siebie i
miłego spędzania czasu, w gronie znajomych oraz rodziny, może być
również traktowana jako element rekreacji dla osób niepełnosprawnych
fizycznie38.
Streszczenie:
Sport w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie
jest wręcz niezbędny, ponieważ pozwala na przywrócenie osobie niepełnosprawnej pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także zdolność do pracy oraz do brania udziału w życiu społecznym. Na przestrzeni lat miejsce sportu w procesie rehabilitacji zmieniało się. Początkowo sport służył do tego by usprawnić funkcjonalność
osób ze schorzeniami narządu ruchu. W późniejszych etapach rozwinął
się sport wyczynowy osób niepełnosprawnych. Powstał sport paraolimpijski, gdzie rywalizują ze sobą najwybitniejsi na świecie sportowcy niepełnosprawni fizycznie. Sport wyczynowy stał się pod względem formalnym najlepiej ukształtowaną formą aktywności fizycznej podejmowanej przez osoby chore. Głównym celem uprawiania sportu przez
osoby niepełnosprawne jest osiąganie jak najlepszych wyników w rywalizacji sportowej, ale równie waży jest cel rehabilitacyjny. Niepełnosprawny sportowiec poprzez swoje zaangażowanie dąży do odbudowania poczucia własnej wartości, do uzyskania wyższego poziomu niezależności życiowej oraz poprawienia stanu zdrowia.
Rozwój techniki oraz specjalistycznego sprzętu sportowego pozwoliły na poszerzenie aktywności sportowej o formę rekreacji, co
36 M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznych, Niepelnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania.
Nr III/2013(8).
37 Tamże.
38 Tamże.
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umożliwiło większej liczbie osób niepełnosprawnych na aktywne spędzanie czasu wolnego. Wszystkie formy aktywności fizycznej u osób
niepełnosprawnych wciąż rozwijają się bazując na wielowiekowej tradycji i doświadczeniu pozwalając na usprawnienie funkcji ruchowych.
Słowa kluczowe: sport, rehabilitacja, osoby niepełnosprawne fizycznie
Summary:
Sport as the basis of medical rehabilitation for physically disabled people
Sport in the process of rehabilitation of people with physical disabilities is simply necessary, because it allows the disabled person to
restore full or maximum to achieve physical fitness, as well as the ability
to work and to participate in social life. Over the years, the place of sport
in the rehabilitation process has changed. Initially, sport was used to
improve the functionality of people with locomotor disorders. In later
stages, competitive sport for people with disabilities developed. The
Paralympic sport was created, where the greatest physically disabled
athletes in the world compete. Competitive sport has formally become
the best-formed form of physical activity undertaken by sick people. The
main goal of sports for disabled people is to achieve the best results in
sports competition, but the rehabilitation goal is also important. Disabled athlete through his commitment seeks to rebuild self-esteem,
achieve a higher level of life independence and improve health.
The development of technique and specialized sports equipment
allowed for expanding sport activity with a form of recreation, which
enabled more disabled people to spend their free time actively. All
forms of physical activity in people with disabilities are still developing
based on centuries of tradition and experience, allowing the improvement of motor functions.
Keywords: sport, rehabilitation, persons with physical disabilities
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Agnieszka Lis

Czym jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny?
Wstęp
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
to bardzo duża i różnorodna grupa. Wśród nich są uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem, niepełnosprawne ruchowo lub intelektualnie, niesłyszące, niedosłyszące, niewidome i słabowidzące. Potrzebują oni zastosowania specyficznej organizacji przebiegu edukacji na wielu obszarach. Należy dostosować warunki techniczne, metody i środki dydaktyczne, do ich indywidualnych możliwości. Pozwoli to na jego lepsze funkcjonowanie. Edukacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowana zarazem w szkołach, przedszkolach, jak i placówkach specjalnych, również
integracyjnych oraz w ramach edukacji włączającej1. Jeżeli do szkoły
ogólnodostępnej przychodzi uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół uczących go nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, czyli IPET2.
Aby mogły zostać wdrożone właściwe narzędzia i podjęte odpowiednie kroki na początku danego poziomu edukacyjnego przeprowadzana jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
To oznacza, że dziecko przebadane jest przez zespół specjalistów, który
tworzą nauczyciele i specjaliści (np. logopeda), którzy pracują z danym
uczniem, często w konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Jest to swoista diagnoza określająca mocne i słabe strony dziecka.
Sprawdza ona zgodność stadium rozwoju ucznia w odniesieniu do
normy rozwojowej, bada możliwości i ograniczenia dziecka. Ta wstępna
ocena ma rozpoznać, co należy zrobić, aby dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak najpełniej włączyć do edukacji3.
I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków
2015; G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2013.
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578).
3 J. Łuniewska-Rafał, Zmiany warunków kształcenia specjalnego, Warszawa
2015; M. Kowalczyk, Wybrane metody rewalidacji [w:] Dziecko ze specjalnymi po1
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Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący,
niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z
afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym
(ostatnie odnosi się do tylko do szkół ponadpodstawowych). Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 roku zlikwidowano obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia
(KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologicznopedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. Oznacza to obowiązek tworzenia jedynie IPETów4.
1. Obowiązki szkoły i przedszkola
Podstawę prawną do opracowania Indywidualnego Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego stanowią:
1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 1048 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).

trzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji,
rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się, red. W. Pilecka, M. Rutkowski, Kraków 2009; S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice 1999.
4 Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, red. J. Kielin, K. Klimek-Markowicz, Sopot 2013;
M. Kwiatkowska, Dzieci głęboko niezrozumiane. Program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Warszawa 1997; A. Mach, Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, „Edukacja
– Technika – Informatyka” 18(2016), z. 4; I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna,
Kraków 2015;
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Określają one między innymi organizację warunków kształcenia
specjalnego oraz opisuje tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe5 - przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, szkoły oraz publiczne placówki, udzielają uczęszczającym do nich uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych. Ma to na celu wspieranie możliwości rozwojowych dzieci.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 roku,
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki, zapewniają6:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w
szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z
uczniami pełnosprawnymi.
Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe mają więc obowiązek
zapewnić uczniom dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania
do indywidualnych możliwości dziecka, pomoc psychologicznopedagogiczną oraz dać możliwość korzystania ze specjalnych form pracy dydaktycznej7. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
5 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1048 ze zm.).
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).
7 J. Łuniewska-Rafał, Zmiany warunków kształcenia specjalnego, Warszawa 2015.
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kształcenia specjalnego organizuje się z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, aby rozpoznać jego potrzeby. W zakresie opracowywania programu szkoła współpracuje z rodzicami i może również
skorzystać ze wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dyrektorzy mają obowiązek zatrudnienia pomocy nauczyciela w przedszkolach oraz szkołach specjalnych i ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi. Przepisy mają służyć nie tylko uczniom, ale także rodzicom,
aby uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym znalazł dla siebie
miejsce w systemie edukacji8.
2. Zespół przygotowujący IPET
IPET czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
tworzony jest dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w tym
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, słabosłyszących i niesłyszących, niedowidzących oraz niewidomych, dzieci z autyzmem, zespołem
Aspergera, dzieci z afazją, w tym afazją ruchową, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie. IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem9. Powszechnie psycholog lub pedagog szkolny obowiązkowo
uczestniczą w takich spotkaniach.
W skład tego zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści
pracujący z dzieckiem, bez względu na to ile czasu z nim przebywają.
Każdy z nich powinien, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu10. Podstawowe zadania zespołu obejmują przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, opracowanie i modyfikacje IPET oraz jego realizację i ocenę efektywności programu11.
Związane jest to z bieżącą realizacją wszelkich ustaleń przyjętych przez
zespół, zawartych w IPET. Praca zespołu koordynowana jest przez wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjali8 B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001; J. Kielin, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek
specjalnych, Gdańsk 2002..
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).
10 J. Łuniewska-Rafał, Zmiany warunków kształcenia specjalnego, Warszawa
2015, s. 4.
11 I. Stawowy-Wojnarowska, Podstawy kształcenia specjalnego, Warszawa 1989.
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sta prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku szkolnym12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest
udzielana nie tylko uczniom, ale też rodzicom i nauczycielom. Jako że
korzystanie z niej jest dobrowolne, rodzice mogą odmówić korzystania z
porad szkoły13.
IPET opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę albo 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest program. W praktyce
IPET tworzy się co roku, ponieważ zespół specjalistów i nauczycieli opracowujących program ma obowiązek raz w roku szkolnym, dokonywać
ewaluacji programu, czyli okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi14.
3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
IPET to podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w szkole lub przedszkolu. Powstaje na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to
ocena jego słabych i mocnych stron oraz opis funkcjonowania w różnych
sferach. Arkusz WOPFU uzupełniany jest na podstawie orzeczenia, informacji pozyskanych od nauczycieli oraz rodziców. Na tę właśnie ocenę składają się również wszystkie zaświadczenia wydane przez lekarzy
specjalistów, ewentualne karty informacyjne, wypisy ze szpitali oraz
opinie specjalistów opiekujących się dzieckiem. To bardzo ważny element, który stanowi podstawę konstruowania IPET15.
M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991; I. Gelleta, Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka [w:] Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. R.
Piotrowicz, Warszawa 2014; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2004; L. Klaro-Celej L., L. Mossakowska, Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym znacznym, Warszawa 1999.
13 J. Głodkowska, Poznanie ucznia szkoły specjalnej, Warszawa 1999.
12
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Zgodnie z § 6 ust. 10 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r16.
wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia
w szczególności indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli,
specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela, przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia
w życiu przedszkolnym lub szkolnym17.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna opisywać cechy ucznia sprzyjające rozwojowi, czyli mocne strony, na
których można oprzeć działania edukacyjne i terapeutyczne, informacje o
trudnościach ucznia (np. dotyczące komunikacji, samodzielności, umiejętności szkolnych). Istotne są również informacje o funkcjonowaniu dziecka
w grupie, czyli emocje, zachowania w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami,
umiejętności pracy w grupie, reagowanie w sytuacjach trudnych, umiejętności werbalizowania uczuć. Dalej wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcjonowania ucznia powinna zawierać informacje o nietypowych zachowaniach ucznia, informacje o zaleceniach (np. noszenia aparatu słuchowego, okularów, butów ortopedycznych, przyjmowania leków). Powinna być przeprowadza przez zespół nauczycieli uczących danego ucznia
co najmniej dwa razy w roku18.
IPET powinien obejmować istotne wiadomości związane z metodami, sposobami pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, w tym zakres dostosowań wymagań edukacyjnych, zgodnie z wydanym przez
poradnię orzeczeniem. Powinien zawierać informacje o zajęciach rewalidacyjnych. W programie musi się również znaleźć opis działań naRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).
17 M. Knill, Ch. Knill, Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Warszawa 1997; A. Kosińska, A. Polak, D. Żiżka, Uczę metodą ośrodków
pracy, Warszawa 1999; I. Polkowska, Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi
umysłowo w szkole życia, Warszawa 1998; E. Mazanek, Wychowanie i nauczanie
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa 1998; J. Sowa, F. Wojciechowski, Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe, Zamość 2003; W.
Dykcik, Pedagogika Specjalna, Poznań 1998.
18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).
16
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uczycieli specjalistów oraz liczba godzin oraz problematyka tych zajęć,
np. zajęcia z logopedą, psychologiem. Dalej trzeba zawrzeć formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. zajęcia wyrównawcze czy indywidualne zajęcia z określonego przedmiotu19. Uczeń posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje dodatkowe i
obowiązkowe dwie godziny rewalidacji.
Podsumowując, zespół opracowuje program uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego20. W posiedzeniach
zespołu może wziąć udział rodzic lub prawny opiekun dziecka, którego
szkoła ma obowiązek powiadomić o terminie spotkania zespołu21. Dokonując więc wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, która uwzględnia ocenę efektywności pomocy udzielonej
uczniowi powinno mieć na celu właściwe planowanie działań w zakresie wspierania ucznia w przyszłym roku szkolnym22.
4. Zawartość i konstrukcja IPET
Nie ma zalecanego wzoru IPET. W początkowej części IPET powinien zawierać metryczkę, czyli dane dziecka, tzn. jego imię, nazwisko,
datę urodzenia, nazwę szkoły i oznaczenie klasy, do której uczęszcza,
etap edukacyjny, na jaki opracowany jest dokument, podstawę jego
opracowania, czyli nazwę i numer orzeczenia z poradni, jak i skład zespołu, który opracowuje dokument. Powinna znaleźć się także informacja o rodzaju niepełnosprawności i rozpoznanie wynikające z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego. We wstępie należy określić zakres
dostosowań wymagań edukacyjnych, który wynika bezpośrednio z pozyskanego z poradni orzeczenia23.

R. Cybulska, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017.
20 § 6 ust. 4 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.
21 I. Skibska, M. Warchał, Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna, [w:] Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek i in, Sosnowiec 2011, s. 378.
22 A. Mach, Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i
młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i
głębokim, „Edukacja – Technika – Informatyka” 18(2016), z. 4;
23 M. Charbicka, M. Raszewska, W objęciach natury. Program edukacyjnoterapeutyczny, Warszawa 2009; Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
19
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Ponieważ głównym celem IPET-u jest pomoc dziecku wymagającemu specjalnej opieki i wsparcia edukacyjnego, treści zawarte w programie powinny mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, tzn. mogący w sposób prosty przełożyć się na konkretne działania o charakterze
terapeutycznym. W procesie tworzenia IPET-u bardzo pomocne okazują
się opracowane przez specjalistów szablony dokumentacji, w których
sposób uporządkowany, przejrzysty jesteśmy w stanie opisać jego najważniejsze elementy. Jak już wspomniano, mogą być różne wzorce
IPET-ów24. Zatem cele powinny uwzględniać nie tylko specjalne potrzeby dziecka, ale również wymagania zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego. Kolejna część dokumentu zawiera cele edukacyjne
i cele terapeutyczne. Określa on zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z uczniem. W przypadku ośrodków, również wychowawców grup wychowawczych prowadzących
zajęcia z tym wychowankiem. Mogą to być zajęcia skierowane w celu
polepszenia funkcjonowania ucznia, np. na jego komunikowanie się z
otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkoły lub
przedszkola25. Uczniowie z niepełnosprawnością w normie intelektualnej, a także uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim są zobowiązani do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Należy tutaj zróżnicować cele w części terapeutycznej programu.
W dalszej części IPET następuje opis funkcjonowania dziecka, w
tym jego mocnych i słabych stron, które należy doskonalić. Należy
uwzględnić takie sfery jak funkcjonowanie społeczne, komunikacja i
mowa, poznawanie za pomocą zmysłów, funkcjonowanie poznawcze,
motoryka mała i duża, umiejętności typowo szkolne oraz samodzielność
i czynności samoobsługowe. Procedury osiągania celów to kolejna informacja, która powinna znaleźć się w programie26. Bardzo ważne jest
również uwzględnienie działań mających na celu wspieranie rodziców
dziecka, w tym udzielanie porad, zapewnienie konsultacji ze specjalistami - nauczycielami, psychologami, terapeutami, rozmowy o charaktered. Z. Janiszewska, Kraków 2003; J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, Wrocław 1989; W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2001.
24 Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991; Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. Cz. Kossakowski,
M. Zaorska, Toruń 2000; D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy
dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1995.
25 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2006.
26 J. Głodkowska, Poznanie ucznia szkoły specjalnej, Warszawa 1999.
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rze wspierającym, regularne spotkania z nauczycielami czy systematyczne udzielanie informacji o funkcjonowaniu dziecka. W programie
planowane są zadania wspierające rodziców ucznia oraz określony zakres współdziałania z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także z
innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb27.
Na końcu programu umieszczane są wiadomości związane z zakresem godzinowym każdej formy przyznanego wsparcia. Dalej są informacje o dokonaniu oceny podejmowanych działań, ich skuteczności,
czyli wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, dokonywana
przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Informacja o zatwierdzeniu IPET przez zespół (data i podpis osoby przygotowującej program,
zatwierdzenie przez dyrektora, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
znajduje się na końcu programu28.
Dyrektor ma obowiązek zawiadomić pisemnie rodziców o terminie spotkania Zespołu, który opracowuje wielospecjalistyczną ocenę
poziomu funkcjonowania ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Rodzice mają prawo uczestniczyć w spotkaniach
zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W spotkaniach Zespołu opracowującego IPET mogą uczestniczyć na wniosek dyrektora przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, na
wniosek rodziców: lekarz, psycholog, logopeda, inny specjalista. Wszyscy uczestnicy spotkania mają obowiązek zachować dyskrecję i nie
ujawniać informacji mogących naruszyć dobra osobiste dziecka lub kogokolwiek z uczestników. Rodzice otrzymują kopię wielospecjalistycznej oceny i IPET oraz jego ewaluacji. Według obowiązujących przepisów, nie muszą o to wnioskować29.
IPET powinien zawierać zalecenia odnoszące się do konkretnych
problemów, w tym trudności w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym, przebiegu mowy oraz komunikacji, percepcji zmysłowej i samoob-

J. Błeszyński, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków 2008.
W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2006; Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych, red. H. Borzyszkowska, Warszawa 1983; M.
Piszczek, Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
znacznym i umiarkowanym, cz. I, Warszawa 2001.
29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578).
27
28
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słudze30. Zatem w IPET należy zawrzeć zakres dostosowań wymagań
edukacyjnych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z uczniem, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Ważne jest wskazanie wraz z wyjaśnieniem, jaki będzie zakres
wsparcia nauczyciela specjalisty, asystenta lub pomocy nauczyciela
(wymiar godzinowy, zakres podejmowanych wobec dziecka działań). W
programie należy ująć zajęcia rewalidacyjne (uczniowie z niepełnosprawnością), socjoterapeutyczne (uczniowie z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym) i resocjalizacyjne (niedostosowani społecznie)31.
Jak już wyżej wspomniano w zapisach powinny znaleźć się formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania wspierające rodziców ucznia, zakres współpracy z rodzicami i innymi podmiotami
oraz wykorzystanie technologii informacyjnych. W zależności od potrzeb należy uwzględnić realizację zajęć edukacyjnej w formie indywidualnej lub w małej grupie oraz wykorzystanie alternatywnych i wspomaganych form komunikacji32.
5. Ewaluacja IPET-u - analiza skuteczności programu
Przynajmniej dwa razy do roku należy dokonać ewaluacji, czyli
analizy skuteczności IPET. Ewaluacja powinna mieć formę wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Należy opisać mocne i słabe
strony dziecka, a także wskazać, czy i w jakim stopniu zapisane działania były skuteczne. Podsumowując trzeba zaznaczyć, czy pomoc udzielana uczniowi przyczyniła się do zniwelowania jego trudności. Na tej
podstawie należy zmodyfikować dokument tak, aby ukazywał aktualne
potrzeby dziecka. Diagnoza zawarta w orzeczeniu zawiera zarówno
informacje o problemach, jak i o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka. Powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w IPET33.
30 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 2006; I. Chrzanowska, Strategia
kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Kraków 2013.
31 R. Cybulska, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017.
32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578).
33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017, poz. 1743).
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Praca z każdym dzieckiem powinna posiadać zindywidualizowany charakter ze względu na jego specyfikę oraz inne zasoby intelektualne. Każda forma indywidualizacji ucznia musi opierać się na rozpoznaniu i wykorzystaniu jego potencjału34. Celem IPET powinny być działania edukacyjne i terapeutyczne, dlatego też określa się w nim różnorodne zadania. Aby uczeń osiągnął sukces należy odpowiednio sformułować jego indywidualne cele35. Brak skuteczności IPET może mieć wiele
przyczyn. Wśród nich można wymienić nietrafnie przygotowane rozpoznanie możliwości i trudności ucznia, błędnie określone cele oraz procedury osiągania celów, brak wzajemnego uzupełniania się części terapeutycznej i edukacyjnej36.
Zakończenie
IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny to
program zawierający zamierzone działania w stosunku do ucznia z niepełnosprawnością posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.
Zgodnie z przepisami przedszkola i szkoły muszą zapewnić uczniowi
wykonanie wytycznych znajdujących się w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Program powinien zostać utworzony do 30 września lub w terminie 30 dni od przyniesienia przez rodziców orzeczenia. Dokument jest
przygotowywany na dany etap edukacyjny, a jego ewaluacja powinna
się odbywać przynajmniej 2 razy w roku szkolnym. W skład Zespołu
tworzącego IPET wchodzą nauczyciele i specjaliści, którzy pracują z
uczniem. IPET powinien uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego, powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Celem oddziaływań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych jest rozwój we
wszystkich sferach funkcjonowania dziecka, minimalizowanie zaburzeń

J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Lublin 2006; I. Chrzanowska., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
35 G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2013.
36 A. Dudzińska, A. Niedźwiedzka, Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia
specjalnego informator dla rodziców, [online] http://niegrzecznedzieci.org.pl/wpcontent/ [dostęp z dnia 01.05.2020]
34
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rozwojowych, kompensowanie i wyrównywanie deficytów oraz rozwijanie i wzmacnianie potencjałów rozwojowych.
Streszczenie:
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
to bardzo duża i różnorodna grupa. Wśród nich są uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem, niepełnosprawne ruchowo lub intelektualnie, niesłyszące, niedosłyszące, niewidome i słabowidzące. Potrzebują oni zastosowania specyficznej organizacji przebiegu edukacji na wielu obszarach. Należy dostosować warunki techniczne, metody i środki dydaktyczne, do ich indywidualnych możliwości. Pozwoli to na jego lepsze funkcjonowanie. Edukacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowana zarazem w szkołach, przedszkolach, jak i placówkach specjalnych, również
integracyjnych oraz w ramach edukacji włączającej. Jeżeli do szkoły
ogólnodostępnej przychodzi uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół uczących go nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, czyli IPET.
Słowa klucze: IPET, orzeczenie, pedagogika specjalna, indywidualizacja
Summary:
Individual educational and therapeutic program - what is it?
Children with a certificate of need for special education are very
large and a diverse group. Among them are students who are socially
maladjusted, threatened with maladjustment, physically or mentally
disabled, deaf, hearing impaired, blind and visually impaired. They need a specific organization of the education process in many areas. Technical conditions, methods and teaching measures should be adapted to
their individual capabilities. This will allow it to function better. Education of students with a ruling on the need for special education may be
implemented at the same time in schools, kindergartens as well as special institutions, including integration ones and as part of inclusive education. If a student comes to the public school with a ruling on the need
for special education, a team of teachers teaching it develops an Individual Education and Therapy Program, or IPET.
Key words: IPET, certification, special education, individualization
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Jowita Berdzik

Rola sportu w życiu społecznym podopiecznych SOS
Wiosek Dziecięcych w Polsce.
Wstęp
Rola sportu w życiu młodego pokolenia nabiera w ostatnich latach
coraz większego znaczenia, także na terenie Wiosek Dziecięcych. 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 w gospodarstwie domowym, samodzielnego przygotowywania posiłków
oraz dbania o własna higienę i zdrowie1.

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
http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/echo-30-2010rodzic.html, z dnia 06.06.2020r.
1
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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 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
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.
3 J. Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.) Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997, s. 185-186.
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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 wioskowe 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.
A. Róg, Wioski Dzieciece SOS w Polsce funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009, s. 24-25
4
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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 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
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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 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
A. Róg, Funkcjonowanie Wiosek Dziecięcych SOS w lokalnych społecznościach,
[w:] K. Jaremczuk (red.), Przesłanki aktywności ludzkiej. Studium interdyscyplinarne, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2007.
5
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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 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 młodzie-
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ży. 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 wolnego 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 nieprawi-
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dłowościami 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 sanitarno-higienicznych.
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 zadaniem 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. Olechnowicz 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 cza6

A. Róg, Wioski Dziecięce SOS, op. cit. s. 74-80
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sach 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 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
B. Czeredrecka, Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 52-53.
7
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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 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 te-
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lewizji, uczą je wybiórczego korzystania z mediów. Od czasu do czasu
matki zabierają podopiecznych do teatru, czy muzeum8.
Zakończenie
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 postepowania 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 rozwoju intelektualnego oraz organizowania nauki szkolnej. Dzieci z wiosek uczęszczają do placówek szkolnych i przedszkoli, co umożliwia im
8
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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 dziećmi9.
Streszczenie:
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. 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. Działalność profilaktyczna w pracy
SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce skupia się także na organizacji czasu
wolnego 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.
Słowa kluczowe: sport, wioska, dziecko, zdrowie, rodzice
Summary:
The role of sport in the social life of children from SOS Children's Villages in Poland.
One of the fundamental functions of care and educational facilities, which are SOS Children's Villages, is the care function understood
in various aspects. The care function is broadly understood activities in
the field of providing children with opportunities to meet basic needs,
stimulation, compensation, correction and prevention in the development of children. Sport plays an important role in the social life of
children staying in SOS Children's villages in Poland. It was ensured
that the village areas contained play fingers, playgrounds and gardens
in which children could spend their free time. SOS Children's Villages in
9
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Poland, like any institution of this type, are obliged to meet and meet the
most basic needs of children related to their physical development.
Preventive activity at the work of SOS Children's Villages in Poland also
focuses on organizing free time for children, showing proper and safe
forms of spending it. This is because the mentees can develop their interests and do not take destructive and socially unacceptable actions.
Keywords: sport, village, child, health, parents
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Aktywność ruchowa osób w podeszłym wieku
„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa,
ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”
Samuel Auguste André David Tissot

Wstęp
Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem naturalnym, obserwowanym na całym świecie. Jest to proces fizjologiczny, który sprzyja powstawaniu wielu chorób. Te zmiany inwolucyjne mają istotny wpływ na
układy i narządy, nawet przy braku zmian chorobowych1. Wobec tego
tak istotne jest aby ludzie w starszym wieku jak najdłużej zachowali
dobrą kondycję psychofizycznej. U seniorów zachowanie wysokiej aktywności fizycznej umożliwia utrzymanie autonomii oraz niezależności
i wpływa na poprawę jakości życia Aktywność fizyczna zatem w istotny
sposób może modyfikować postępujący i nieunikniony proces starzenia
się oraz spowolnić tempo pogarszania sprawności psychofizycznej.
1. Aktywność fizyczna w życiu człowieka
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, a tym samym na jakość
życia człowieka, jest związana ze zwróceniem m.in. uwagi na problem
rozbieżności związane z pojmowaniem określenia „sport wyczynowy” i
„sport powszechny”. Te dwa pojęcia często używane są zamiennie, jednakże sport powszechny ma niewątpliwie inne cele do spełnienia. Powinien być utożsamiany z różnymi formami aktywności fizycznej, w
przypadku którego współzawodnictwo nie stanowi celu2.
Sport jest jednym z działów szeroko pojmowanej kultury fizycznej. Można zatem podejść do sportu jako ekstraktu kultury fizycznej, ale
należy to robić z dużą ostrożnością. Na świecie w teoretycznych i empirycznych badaniach aktywność fizyczna utożsamiana jest z pojęciem

1 K. Pietrasik, Motywy podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym
przez kobiety w wieku powyżej 50 lat [w:] Pozytywna starość, K. WieczorowskaTobis, D. Talarska (red)., UM, Poznań 2010, s. 115-124.
2 K. Zatoń, K. Zatoń, Aktywność fizyczna a zdrowie, [w:] Rozprawy Naukowe
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45, 2014, s. 35.
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„physical activity”3. „Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek
strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój. Jej brak jest głównym i niezależnym czynnikiem ryzyka
chorób układu krążenia”4. Aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem
kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków i innych zachowań zdrowotnych, a także wartościową formę spędzania wolnego czasu5.
W literaturze spotyka się termin minimalna dawka aktywności fizycznej. Termin ten definiowany jest jako niezbędna dawka ruchu w
ciągu dnia bądź tygodnia, konieczna dla utrzymania dobrego poziomu i
dobrego stanu psychofizycznego oraz optymalna dawka aktywności
fizycznej do uzyskania zakładanego efektu6.
Zalecana dawka ruchu może zależeć od wielu czynników, m.in.
wieku osoby ćwiczącej, stanu jej zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej organizmu, stażu treningowego czy warunków środowiskowych. Natomiast zbyt mała nie przyniesie efektów fizjologicznych, a
nadmierny, niedostosowany do wieku, stanu zdrowia i możliwości trening może być szkodliwy. Niektórzy badacze najczęściej w treningu
zdrowotnym zalecają angażujące duże grupy mięśni ćwiczenia wytrzymałościowe, o charakterze ciągłym, czyli trwające nieprzerwanie przez
co najmniej kilka czy kilkanaście minut. Określa się je jako ćwiczenia
aerobowe. Do najbardziej popularnych form ćwiczeń aerobowych należą: marsz (spacery, chodzenie po schodach), bieg (marszobieg), jazda
rowerem, pływanie, narciarstwo biegowe, kajakarstwo, wioślarstwo.
Wysiłek wytrzymałościowy stanowi także istotny element wielu gier
sportowych, takich jak tenis, koszykówka, piłka nożna, zajęć rekreacyjnych, jak taniec, czy prac domowych, jak np. ręczne mycie samochodu,
sprzątanie mieszkania, prace w ogrodzie. Systematycznie stosowany
tenże rodzaj wysiłku podnosi wyraźnie wydolność ustroju7.
Warto podkreślić, że oprócz ćwiczeń wytrzymałościowych należy
stosować ćwiczenia siłowe i ćwiczenia kształtujące gibkość. Warto również pamiętać, że główna część treningu powinna być poprzedzona rozTamże.
J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Część II,
AWF, Gdańsk 1996, s. 215.
5 A. Leszczyńska, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, [w:]
Acta Universitatis Londziensis, Folia Sociologica 45, 2013, s. 181.
6 W. Siwiński, R. Rasińska, Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i
zdrowia człowieka, [w:] Pielęgniarstwo polskie, nr 2 (56) 2013, s. 181.
7 Tamże, s. 181 – 182.
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grzewką (trwającą od 3 do 5 minut) oraz zakończona ćwiczeniami wyciszającymi, o niewielkiej intensywności. Z kolei czas trwania treningu
musi być tak długi, by całe ciało zdołało się wszechstronnie zaadaptować do zmienionych wymagań i zaangażować w niezbędny wydatek
energetyczny. Pojedyncza dawka wysiłku powinna trwać od 20 minut
do 60 minut. Jednak osobom, które z różnych względów nie są w stanie
wykonywać ćwiczeń w sposób ciągły przez np. 30 lub więcej minut,
rekomenduje się kilkakrotne wykonywanie w ciągu dnia krótszych wysiłków, trwających od minut 8 do10 minut, o podobnej intensywności.
Jednakże przy krótkim czasie trwania jednostki treningowej intensywność powinna być wyższa. Z kolei dzieci i młodzież w wieku szkolnym
powinni wykazywać się codzienną aktywnością fizyczną na umiarkowanym do intensywnego poziomie przez 60 minut lub dłużej, w formach dostosowanych do ich wieku8.
Aktywność fizyczna stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Dowiedziono także, iż
aktywność fizyczna wydłuża życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i
poważnym chorobom. Zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod
wpływem systematycznych ćwiczeń są wszechstronne, bowiem aktywność ruchowa wpływa m.in. na poprawę podstawowych cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość i wytrzymałość. Korzystne zmiany
zachodzą również w tkankach organizmu9.
Systematyczna aktywność ruchowa sprawia, że układ krążenia
staje się bardziej sprawny i wydolny. Ćwiczenia fizyczne wpływają na
ekonomizację czynności serca, a częstotliwość skurczów serca zarówno
w spoczynku, jak i podczas wysiłku, jest niższa u człowieka wytrenowanego od częstotliwości skurczów serca człowieka niewytrenowanego.
Umiarkowany wysiłek fizyczny oddziałuje również ochronnie w stosunku do centralnego układu nerwowego. Udowodniono, że opóźnia on
starzenie się układu nerwowego, zwiększa możliwości poznawcze oraz
opóźnia rozwój wielu chorób degeneracyjnych układu nerwowego. Ponadto ćwiczenia fizyczne mogą być elementem wspomagającym w leczeniu niektórych form padaczki. Ruch wpływa korzystnie na działanie
tak zwanej pompy mięśniowo-naczyniowej, dzięki czemu usprawnia się
krążenie krwi na obwodzie i odpływ limfy naczyniami chłonnymi. Poza

Tamże, s. 182.
https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/fizjologia/wplyw-cwiczenfizycznych-na-organizm.html (08.06.2018 r.)
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tym rozwijają zdolności reagowania mięśni na bodźce układu nerwowego oraz utrzymują prawidłową długość i elastyczność mięśni10.
Warto także poznać wyniki amerykańskich badań nad dobrymi
nawykami zdrowotnymi. Na podstawie wieloletnich badań nad tą samą
populacją z jednego terenu, wyodrębniono zachowania istotnie wpływające na wydłużenie życia człowieka. Są to, wydawało by się, bardzo prozaiczne czynności11:
1) systematyczna aktywność fizyczna,
2) powstrzymywanie się od palenia papierosów,
3) umiarkowane spożywanie alkoholu,
4) regularne spożywanie śniadań,
5) powstrzymywanie się od jedzenia między posiłkami,
6) utrzymanie prawidłowej masy ciała,
7) 7-8 godzin snu na dobę12.
Na podstawie badań potwierdzono, że stosowanie się do tych 7
postulatów może wydłużyć życie aż o 11 lat. Ruch oraz jego brak pojawiał się na pierwszym miejscu na listach zachowań prozdrowotnych
oraz niebezpieczeństw cywilizacyjnych w wielu badaniach, dlatego aktywność fizyczna jest tak ważna w życiu każdego człowieka13.
2. Starość a starzenie się w literaturze przedmiotu
Starość jest pojęciem interdyscyplinarnym. Wynika to z tego, iż jest
ono źródłem zainteresowań wielu dziedzin naukowych, między innymi:
biologii, medycyny, filozofii, religii, sztuki, technologii, czy też opieki społecznej. Nieodzowna chęć ciągłego badania okresu starości spowodowana
jest tym, że stanowi on naturalny i nieunikniony etap życia każdej jednostki
społecznej, bowiem człowiek „rośnie i dojrzewa przez jedną czwartą część
swego życia, przez trzy czwarte – starzeje się”14.
Literatura wskazuje, że starość ma bardzo wiele różnorodnych definicji, jednakże autor niniejszej dysertacji ukaże te, które w jego odczuciu są najbardziej istotne dla meritum powyższej pracy. Warto również
na wstępie dodać, że starość jako zjawisko, należy rozpatrywać w powiązaniu ze starzeniem się jako procesem, dostrzegając przy tym bioloTamże.
A. Gołdys, I. Derlatka, O. Ślifirska, K. Tadeusiak-Jeznach, Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, Ludowe Zespoły Sportowe, Warszawa 2012, s. 24.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 D. B. Bromley, Psychologia starzenia się, Warszawa 1969, s. 13.
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giczne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich demograficzne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje, znajdujące wyraz w zjawisku starzenia się ludności15. W związku z tym termin „starzenie się” definiowany jest jako pewien proces, który przebiega w czasie. Natomiast „starość” rozumiana jest jako etap w życiu człowieka i dotyczy wieku metrykalnego oraz biologicznego16.
Vladimir W. Frolkis wskazuje, że starość to okres życia następujący po wieku dojrzałym, charakteryzujący się zmianami w poszczególnych układach i narządach, które zawężają obszar, w jakim możliwe jest
dostosowanie się ustroju do zmieniających się warunków środowiska
wewnętrznego, jak i zewnętrznego17.
Natomiast w ujęciu „Encyklopedii PWN” definicja „starzenie się”
oznacza „proces biologiczny polegający na postępujących w czasie
zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i narządów, których
ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu”18. Większość tych zmian
rozpoczyna się wówczas, gdy człowiek osiąga biologiczną dojrzałość, a
więc między 15 a 25 rokiem życia. Przebieg ten jest stopniowy, mimo iż,
trudno jest określić aktualną szybkość procesu starzenia się. Wobec tego
śmiało można postawić tezę, iż starzenie się ma charakter naturalnego
zużywania się organizmu19.
Józef Rembowski, przedstawiciel psychologii starzenia się, słusznie wskazuje, że starzenie się mimo, iż jest naturalnym procesem, jest
zależnym zarówno od czynnika genetycznego, jak i od otoczenia, które
charakterystyczne jest dla żywego gatunku. W tymże ujęciu starzenie się
jest procesem pogarszania się stanu organizmu z upływem czasu i pojawienia się nieodwracalnych zmian. W wyniku tego układ staje się niezdolny do opierania się stresom płynącym z zewnątrz, dlatego zjawisko
zmian biologicznych w okresie starzenia ma charakter wielokierunkowy
i zróżnicowany. Oznacza to, iż poszczególne systemy organizmu starze-

S. Klonowicz, Oblicza starości, Warszawa 1979, s. 9.
M. E. Mianowany, I. Maniecka-Bryła, W. K. Drygas, Starzenie się populacji
jako ważny problem zdrowotny i społeczno ekonomiczny, „Gerontologia Polska”,
2004, 12(4), s. 172-175.
17 V. W. Frolkis, Starienije i biołogiczeskije wozmożnosti organizma, Moskwa
1975, s. 6.
18 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/starzenie-sie;3979189.html (24.04.2017)
19 D. B. Bromley, dz. cyt., s. 36 - 37.
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ją niewspółmiernie oraz niejednocześnie, ponieważ ich zdolność kompensacji jest różna20.
Ukazane powyżej definicje wskazują, iż pojęcie ,,starzenie się’’ ma
charakter dynamiczny i jest sprzężony z narastającym upośledzeniem
funkcji organizmu oraz prawdopodobieństwem śmierci, zaś ,,starość’’
charakteryzuje się statycznością21.
3. Starzenie się ludności – konsekwencje zdrowotne
Dynamika globalnych procesów demograficznych zmusza do głębokiego namysł nad nowym kształtem polityki społecznej. Z uwagi na
wzrastający odsetek ludzi w podeszłym wieku w życiu społecznym,
zmiany demograficzne implikują szereg konsekwencji ekonomicznych,
społecznych, kulturowych i edukacyjnych, w tym konieczność zawodowego kształcenia specjalistów w zakresie gerontologii pojmowanej
interdyscyplinarnie oraz stworzenie systemu wsparcia seniorów22. Dla
zrozumienia powagi problemu konieczne jest przedstawienie informacji
dotyczącej analizy demograficznej w Polsce.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania i w 2015 roku
opublikował prognozy, w których przewiduje, że przez najbliższe 25 lat,
czyli do 2040 roku liczba ludności Polski zmniejszy o 2,8 miliony osób.
Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność. Natomiast nie będzie wzrastała liczba urodzeń, co prawda prognoza zakłada
wzrost współczynnika dzietności, ale liczba potencjalnych matek (obecnie są to kilkuletnie dziewczynki) spowoduje, że liczba urodzeń nie będzie znacząca. Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz lubelskiego, łódzkiego i śląskiego, najmniej mazowieckiego,
pomorskiego i małopolskiego23.
Z kolei z badań GUS przeprowadzonych pod koniec 2017 roku,
wynika, że indeks starości wynosił 112, czyli na 100 „wnuczków” (czyli
dzieci w wieku 0-14 lat) przypadało 112 „dziadków” (czyli osób w wieku 65 lat i starszych). Różnica w wielkości tych populacji sięga 700 tys. –

J. Rembowski, Psychologia starzenia się człowieka, Gdańsk 1982, s. 28.
K. Porzych, K. Kędziora-Kornatowska, A. Polak, M. Porzych, Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, „Gerontologia Polska”, 2004;12(4), s. 165 - 168.
22 R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 6.
23
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalnezroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-orazw-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html (21.02.2019 r.)
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na niekorzyść „wnuczków”24. Zmiany te niosą ze sobą niekorzystne
konsekwencje dla całego społeczeństwa, bowiem poza skutkami w sferze gospodarki wyróżnić można następujące dziedziny, w których występują lub wystąpią w przyszłości skutki o negatywnym charakterze:
scena polityczna, polityka społeczna, świadomość społeczna, nauka i
edukacja25.
Nieunikniony proces starzenia się ludności postrzegany w wymiarze
jednostkowym i społecznym stawia trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze, a więc nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz i psychologicznej, medycznej, socjalnej. Polska, dla której prognozy są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych dla niej trendów demograficznych26.
Wysokie tempo procesu starzenia się ludności prowadzi do poważnych zmian m.in. w strukturze zapotrzebowania na świadczenia w
zakresie ochrony zdrowia, w tym dostępu do usług zdrowotnych. W
ciągu ostatnich dziesięcioleci zachodzą istotne zmiany w strukturze chorobowości seniorów. W większości krajów europejskich zauważa się
trend ograniczania liczby osób dotkniętych znaczną niepełnosprawnością, przy jednoczesnym wzroście obciążenia chorobami przewlekłymi i
umiarkowaną niepełnosprawnością.
Wiesław Osiński wymienia siedem głównych konsekwencji ograniczonej aktywności fizycznej:
„1. Atrofia mięśni - mięśnie stają się słabsze, mniej wytrzymałe i
gorzej unaczynione. W przypadku osób starszych oznacza to gorszą
koordynację ruchową i większe zagrożenie upadkami.
2. Osteoporoza - spadek masy kostnej i obniżenie mineralizacji
powoduje bóle i zwiększa podatność na złamania.
3. Pogorszone funkcje metaboliczne - rośnie ryzyko cukrzycy,
zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, co prowadzi do otyłości. Zakłócone zostają funkcje trawienne.

https://www.forbes.pl/gospodarka/starzenie-sie-polskiegospoleczenstwa-konsekwencje-juz-widac/1mp8283 (21.02.2019 r.)
25 A. Baranowska, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje –
perspektywa socjologiczna, [w:] Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych,
red. A. Baranowska, E. Kościńska, K. M. Wasilewska - Ostrowska, Toruń 2013.
26 J. Stańczak, D. Szałtys, Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, [w:]
„Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski”,
Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2016.
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4. Zmniejszenie odporności - obniża się liczba i aktywność komórek obronnych. Pojawiają się coraz częstsze infekcje. Rośnie ryzyko zachorowania na raka piersi, prostaty, jelita grubego, płuc i macicy.
5. Spadek wydolności fizycznej - maksymalna wentylacja płuc
ulega zmniejszeniu. Pogarsza się wymiana gazowa.
6. Zwiększone ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych - rozwija
się nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa. Pogarsza się stan serca i
płuc, rośnie ryzyko zawału serca.
7. Negatywny wpływ na kondycję psychiczną i sprawność umysłową - zakłócone zostają funkcje poznawcze, pogarsza się samopoczucie. Rośnie ryzyko demencji i depresji. Może pojawić się bezsenność”27.
Warto wspomnieć, iż liczba osób starszych niesie za sobą także
konsekwencje w postaci wzrostu kosztów szeroko rozumianej ochrony
zdrowia, szczególnie świadczeń rehabilitacyjnych i opieki długoterminowej. Koniecznym wydaje się być dostosowanie struktur świadczeń
sektora opieki zdrowotnej do typowej dla tego wieku zwiększonej chorobowości. Dostosowanie systemu uwzględniać musi przede wszystkim
działania z zakresu promocji zdrowia oraz programy profilaktyczne
ukierunkowane na redukcję chorobowości na najbardziej obciążające
schorzenia wieku podeszłego. Wskazana jest zatem intensyfikacja działań zmniejszających powyższe problemy zdrowotne seniorów, obejmująca przede wszystkim zwiększenie aktywności ruchowej.
4. Korzyści aktywności fizycznej seniorów
Aktywność fizyczna dla seniorów nie należy niestety do codzienności, bowiem dane z ogólnopolskich badań PolSenior informują, że aż
połowa Polaków powyżej 65. roku życia jest bierna ruchowo, a wraz z
upływem lat maleje motywacja do podejmowania aktywności fizycznej.
Do rodzajów aktywności podejmowanej regularnie należy przede
wszystkim jazda na rowerze i długie spacery. Jedynie co ósmy senior
gimnastykuje się, a tylko co setny korzysta z rekreacji na basenie. Pomimo coraz większej wiedzy i świadomości dotyczącej pozytywnego
wpływu podejmowania aktywności fizycznej na ogólny stan zdrowia i
jakość życia, wyniki badań wypadają niekorzystnie28.
W. Osiński, Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku
starszym, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 11.
28 R. Rowiński, A. Dąbrowski, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym,
[w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi
w Polsce, pod. red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Temedia, Poznań
2012, s. 531-548.
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Wobec tego, istotne jest nieustanne propagowanie aktywnego trybu życia nie tylko dla osób w podeszłym wieku, ale i dla całego społeczeństwa, by ruch stał się pozytywnym nawykiem na całe życie. Warto
przy tym podkreślić, że systematyczna aktywność fizyczna ma także
kluczowe znaczenie w profilaktyce wielu chorób przewlekłych i stanowi
jeden z efektywniejszych sposobów prewencji i eliminacji problemów
zdrowotnych w podeszłym wieku29. Ponadto u seniorów, podejmujących wysiłek fizyczny, wydłuża się okres fizycznej sprawności i niezależności. Regularne ćwiczenia fizyczne wpływają nie tylko na to, jak
przebiegać będzie proces starzenia się, ale mają również pozytywne implikacje ze sprawnością umysłową. Badania naukowe wykazały, że
sprawność umysłowa i dobre samopoczucie w późniejszym wieku mają
ścisły związek z aktywnością fizyczną. Według badaczy, systematyczna
aktywność fizyczna może być potencjalnym czynnikiem zapobiegającym starzeniu się30.
Aktywność fizyczna u osób starszych powinna być dopasowana
do wieku, ogólnego stanu zdrowia oraz możliwości. Systematyczność
ruchu ma oczywiście bardzo korzystny wpływ na zdrowie organizmu,
bowiem:
• „zapobiega i łagodzi przebieg chorób przewlekłych, takich jak
cukrzyca, choroba wieńcowa czy miażdżyca,
• pomaga regulować poziom cukru oraz ciśnienia tętniczego krwi,
• usprawnia funkcjonowanie układu ruchu, zmniejszając ryzyko urazów, takich jak skręcenia stawów czy złamania kości u osób starszych,
• łagodzi dolegliwości bólowe, np. w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów,
• podnosi naturalną odporność organizmu, zmniejszając ryzyko
infekcji wirusowych i bakteryjnych,
• pozwala kontrolować masę ciała, zapobiegając nadwadze oraz
otyłości,

W. Drygas, M. Kwaśniewska, D. Szcześniewska, K. Kozakiewicz, J. Głuszek, E. Wiercińska, B. Wyrzykowski, P. Kurjata, Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ, „Kardiologia Polska”
2005, t. 63, s. 1
30 P. Lampinen, R. L. Heikkinen, M. Kauppinen, E. Heikkinen, Activityas a
predictor of mental well-being among older adults, „Aging & Mental Health”, 2010,
vol. 10, nr 5, s. 454- 466.
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• jest ważnym elementem profilaktyki chorób nowotworowych –
m.in. raka jelita grubego czy raka żołądka”31.
5. Formy aktywności fizycznej seniorów
Istnieje wiele form aktywności fizycznej dla osób starszych. Ważne, by ta wybrana przez seniora była dopasowana do ogólnego stanu
zdrowia oraz jego sprawności. Oczywiście, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, osoba starsza może systematycznie biegać czy chodzić na
siłownię – jednakże dla swojego bezpieczeństwa wcześniej powinna
skonsultować się to ze swoim lekarzem32.
Z pewnością wśród polecanych osobom starszym form ruchu
znajdują się regularne spacery, które usprawniają funkcjonowanie układu ruchu i pozwalają się dotlenić. Jazda na rowerze jest bardzo dobrym
sposobem na relaks. Wskazane dla seniorów są również zajęcia na basenie, zarówno pływanie, jak i gimnastyka w wodzie, gdyż poprawiają
one wydolność tlenową, trenują mięśnie, ale w żaden sposób nie są obciążające dla kości i stawów. Z kolei zajęcia gimnastyczne przyczyniają
się do rozwoju i utrzymywania ogólnej sprawności. W ostatnim czasie
sporą popularnością wśród seniorów cieszy się również nordic walking,
czyli energiczne spacery z wykorzystaniem specjalnych kijków. Możliwości aktywności ruchowej jest zatem mnóstwo, a wybranie konkretnej
umożliwi większą i dłuższą sprawność fizyczną, która z kolei niesie wieloaspektowe korzyści33.
Warto zaznaczyć, że różne formy aktywności ułatwiają kontakty z
innymi, wzbogacają życie wewnętrzne, stwarzają możliwości psychicznego
odprężenia. Aktywność ruchowa ma również zastosowanie w zaspokajaniu potrzeb natury estetycznej, jak również kształtowaniu nawyków rekreacyjnych. Program aktywności fizycznej ma ponadto spełniać zadania utylitarne, związane bezpośrednio ze sferą dnia codziennego, z utrzymaniem
niezależności i zwiększaniem możliwości korzystania z różnego rodzaju
dóbr społecznych, intelektualnych czy kulturalnych34 .
Światowa Organizacja Zdrowia proponuje, aby programy dotyczące aktywności fizycznej wśród osób starszych uwzględniały następujące reguły:
https://enelsenior.pl/pl/artykuly/aktywnosc-fizyczna-seniorow-jakdbac-o-kondycje-na-emeryturze (12.06.2020 r.)
32 Tamże.
33 Tamże.
34 W. Osiński, Gerokinezjologia: Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku
starszym, Warszawa 2013, s. 40-47.
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• zajęcia mogą mieć charakter indywidualny jak i grupowy,
• powinno się stosować różne formy ćwiczeń: elementy rozciągania, ćwiczenia aerobikowe, relaksację itd.,
• ćwiczenia powinny obejmować formy łatwe lub o umiarkowanym stopniu trudności,
• składowe ćwiczeń powinny obejmować trening mięśni,
• Powinno się wykonywać ćwiczenia wytrzymałościowe, trening
równowagi i „elastyczności”,
• ćwiczenia powinny sprawiać radość i powodować odprężenie,
• powinny być prowadzone regularnie, jeśli to możliwe — codziennie35.
Zakończenie
XXI wiek, obok ogromnego postępu nauki oraz zaspakajania stale
rosnących potrzeb ludzi, niesie ze sobą również szereg ujemnych skutków wpływających m.in. na ograniczenie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka, obniżanie jego aktywności ruchowej, czy szerzenie
się chorób cywilizacyjnych. Można, więc śmiało postawić tezę, iż współczesna epoka charakteryzuje się gwałtownymi przemianami, których
tempo jest wielokrotnie szybsze, aniżeli przed laty, a różnice w stylu
życia następujących po sobie pokoleń są coraz większe36.
Człowiek, by skuteczniej oprzeć się sile tychże (dość często) ujemnych zjawisk towarzyszących technizacji, powinien być aktywny ruchowo, spędzać aktywnie czas wolny na uprawianiu różnorodnych dyscyplin sportowych, bowiem sport jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka, który może zapobiec jego fizycznej i psychicznej
degradacji. W związku z tym bardzo istotne jest to, aby zaznajamiać już
dzieci od najmłodszych lat z ruchem, ćwiczeniami fizycznymi, zajęciami
sportowymi, które powinny być wykonywane systematycznie i stały się
nawykiem na całe życie37.
Streszczenie:
Artykuł na celu ukazanie, iż aktywność ruchowa u osób w podeszłym wieku niesie ze sobą wiele korzyści. Seniorzy, którzy uprawiają
35 B. Wizner, Prewencja gerontologiczna, [w:] Geriatria z elementami gerontologii
ogólnej, pod. red. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A, Via Medica, Gdańsk
2006, s. 53–59.
36 Z. Cendrowski, Poradnik młodego organizatora sportu, Warszawa 1977, s. 7.
37 Tamże.
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sport wyczynowy bądź sport powszechny mają bardzo dobrą kondycję
psychofizyczną, mniej chorują niż osoby o biernym trybie życia oraz
spowolniony jest u nich proces starzenia. Wobec tego bardzo ważne jest
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia dla seniorów.
Słowa klucz: aktyność ruchowa, sport, starość
Summary:
Physical activity of the elderly
The article aims to show that physical activity in the elderly brings
many benefits. Seniors who practice high-performance sport or general
sport have very good psychophysical condition, suffer less than people
with a passive lifestyle and their aging process is slowed down. Therefore,
it is very important to promote a healthy and active lifestyle for seniors.
Key words: physical activity, sport, old age
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Karolina Mytkowska

Sport w życiu Witolda Hulewicza
Wstęp
Uprawianie sportu i rekreacji fizycznej jest zjawiskiem społecznym, którego korzenie sięgają początków cywilizacji. Wraz z pojawiającą się coraz większą ilością czasu wolnego, czyli czasu pozostającego do
dyspozycji człowieka po wykonaniu przez niego obowiązków zawodowych i rodzinnych, zaczęła pojawiać się potrzeba jego zagospodarowania. Sport był jedną z form rozrywki, która zaczęła się rozwijać zwłaszcza od początku XX wieku i do dzisiaj jest on jednym z ulubionych zajęć
wielu osób w każdym wieku. W zależności od poziomu profesjonalizmu, uprawianego sportu, może on spełniać różne funkcje społeczne,
wśród których można wymienić:
• funkcję prozdrowotną − uprawianie sportu jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie dobrego stanu zdrowia, sylwetki i kondycji fizycznej aż do późnych lat życia;
• funkcję rozwijania cech wolicjonalnych – rywalizacja sportowa
rozwija u zawodników determinację, wolę walki, upór, dążenie do celu,
które to cechy są bardzo pożądane w innych sferach życia;
• funkcję socjalizacyjną – osoby mające kłopoty z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie, z tzw. marginesu, za pośrednictwem sportu często radzą sobie z tym problemem lepiej niż w przypadku stosowania innych metody asymilacji;
• funkcję wychowawczą – przez sport można rozwiać szczególnie
wśród dzieci i młodzieży pożądane postawy i zachowania, takie jak szacunek do innych, patriotyzm;
• funkcję integracyjną − sport integruje zarówno tych, którzy go
uprawiają (zawodnicy tej samej dyscypliny sportu) jak i tych, którzy go
oglądają (kibice tej samej drużyny, reprezentacji kraju itp.)1.
Sport jest częścią kultury każdego narodu. W odróżnieniu od innych
dziedzin, takich jak teatr, film, malarstwo, rozwijanych głównie w wielkich
aglomeracjach, sport, a w szerszym ujęciu – kulturę fizyczną, z powodzeZ. Waśkowski, A. Jasiulewicz, Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu
się kapitału społecznego mieszkańców regionu, „Handel wewnętrzny” 2017 nr
4(369), s. 281-282.
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niem rozwijają społeczności zarówno dużych miast, jak i małych miasteczek i wsi, zarówno ci, którzy chcą uprawiać sport indywidualnie, jak i w
większym gronie. Jego rola jest znacznie szersza niż może się powszechnie
wydawać, dlatego warto zgłębić i przeanalizować możliwości tego obszaru
życia człowieka2. Szczególnie istotny jest fakt, iż nie trzeba być profesjonalnym sportowcem, by dbać o rozwój fizyczny swój i swojej rodziny. Co więcej, sport sprawia, że jednostka osiąga lepsze korzyści w pracy zawodowej,
bowiem mózg może znaleźć czas na „reset”.

1. Hulewicz a sport

Witold Hulewicz (1895-1941) to polski poeta, tłumacz, dziennikarz, wydawca, muzykolog i działacz społeczny. Przede wszystkim zaś,
duchowy ojciec Teatru Polskiego Radia. Twórca pierwszego oryginalnego słuchowiska „Pogrzeb Kiejstuta” szybko stał się najwybitniejszym w
Polsce reżyserem i teoretykiem teatru radiowego. W pamięci utrwalił się
jako wysoki brunet o orlim nosie. Choć z wrażenia poważny, to w rzeczywistości człowiek o ogromnym poczuciu humoru i ogromnej energii3. Ze wspomnień jego córki wynika, iż bez względu na to, w jakim
miejscu mieszkali, Hulewicz dostarczał rodzinie niezliczonych wrażeń i
aktywności.
Najbardziej prężny okres w jego życiu przypada na pobyt w Wilnie, które kochał miłością największą. Córka Hulewicza wspomina: „Żyłam tak prawie beztrosko obok mego wspaniałego Ojca, dla którego ten
okres wileński był chyba najproduktywniejszy i najszczęśliwszy ze
wszystkich”4.
Agnieszka Karaś zauważa, że „Wilno było pełne Hulewicza: pisał
wiersze o mieście, występował stale w radio, gościł na łamach czasopism,
organizował życie literackie, artystyczne, prezesował licznym organizacjom”5. Rzeczywiście, analiza czasopism wileńskich udowadnia, że o Hulewiczu było głośno. Sam też chętnie uczestniczył w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Znany był z poczucia humoru i szalonych, odZ. Waśkowski, Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie, [w:] Sport i
rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji , red. U. Chęcińska, I. Iwasiów, D.
Kopycińska, P. Niedzielski, E. Szuszkiewicz, D. Wysocki, E. Włodarczyk, A.
Panasiuk, E. Łongiewska-Wijas, Szczecin 2011, s. 23.
3 https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459728,Witold-Hulewicz%e2%80%93-legenda-Polskiego-Radia
4 A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek, Kraków 1988, s. 120.
5 A. Karaś, Miał zbudować wieżę… Życie Witolda Hulewicza, Warszawa 2003, s. 211.
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ważnych pomysłów, które były tragiczne w skutkach. Warto wspomnieć
chociażby, że za redakcję konspiracyjnego czasopisma „Polska Żyje!” został
rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w 1941.
Hulewicz był wytrwały w swoich działaniach. Porażki umacniały
go i dodawały pewności siebie. Niewykluczone, iż miało to związek
właśnie ze sportem, który nie był obcy w jego życiu. Hulewicz był zapalonym motocyklistą. Wraz z matką i córką zwiedził niemal całą ówczesną Polskę. Zachowały się fotografie, przedstawiające go w trakcie popisów akrobatycznych na stadionie CWKS Legia w Warszawie oraz te, na
których widnieje razem z matką na słynnym nortonie. Czesław Miłosz
wspomina: „Hulewicz był to duży mężczyzna o ciemnej cerze, prawie
arabskiej. Ja go pamiętam na motocyklu”6.
Agnieszka Hulewicz-Feilowa podkreśla, iż „Niezapomniane były
nasze wycieczki motocyklowe, te krótkie, po Wileńszczyźnie: nad jezioro Narocz, do Nowogródka, Ponar czy Bir, i te długie „odzipki”: po Poznańskiem i Pomorzu, szlakiem rodzinnym, zwiedzać dawne kąty. Jeśli
towarzyszyła nam Babetka, doczepiało się do Nortona przyczepkę, czyli
kosz, i wyruszaliśmy załogą trójosobową, a Tata zwykł był mawiać: „A,
ot, Babetka w koszyku”7. Córka Hulewicza dodaje: „W czasie podróży
zdarzyło się, że motor odmówił posłuszeństwa. Ojciec coś dłubał, rozkręcił części silnika i rozłożył je na szosie, po czym oświadczył: „Nic się
nie da zrobić, popękały pierścienie” […] Z dalszej części wspomnień
można wyczytać, iż awarie motocyklowe zdarzały się jednak rzadko.
Przeważnie motor spisywał się wzorowo, a „Ojciec twierdził, że woli
podróżować motorem niż samochodem, gdyż jest to bardziej sportowe,
przy tym ma się z mijanym krajobrazem bezpośredni kontakt. Jeździł
więc często na dalekich trasach, np. z Wilna do Warszawy”8. Podczas
podróży Hulewicz nie tylko pełnił rolę przewodnika, ale też był turystą,
„pielgrzymem”. Opierając się na życiowych doświadczeniach, przeżyciach, własnych przemyśleniach, stawiał pytania, głównie dotyczące
metafizycznego porządku świata. Można było odnieść wrażenie, że podróżnik poprzez zbieranie nowych doświadczeń próbował zagłuszyć
swój ból po nieudanym małżeństwie. Dlatego też zależało mu na intensywności i ilości doznań, a zabytki, czy przyroda, która jest niejako pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, dostarczają mu wrażeń estetycznych.
Tamże, s. 216.
A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek…, dz. cyt., s. 131.
8 Tamże, s. 133.
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Agnieszka Hulewicz-Feillowa wspomina, iż podróże motocyklem
odbywały się bardzo często i dzięki nim wzmacniali relacje z rodziną,
przyjaciółmi. Wspólne przejażdżki sprawiały, że mogli spędzić więcej
czasu ze sobą.
Ze wspomnień córki autora Przybłędy Bożego wynika więc, iż wycieczki motocyklowe pełniły w rodzinie Hulewiczów bardzo ważną funkcję – wzmacniały ich więzi, uczyły odporności na niepowodzenia i poczucia humoru. Podczas podróży panowała radosna atmosfera – nawet
wówczas, gdy robiło się niebezpiecznie, bo zepsuł się motor. Hulewicz
wpoił swojej rodzinie, że nie należy się poddawać, a z każdej sytuacji należy wynieść jakąś naukę. Agnieszka Hulewicz-Feillowa wspomina podróże jako czas szczególnie owocny: „Myliłby się ten, kto przypuszczałby,
że wpadliśmy w depresję! [gdy zepsuł się motor, przyp. K.M.] O nie!
Humor dopisywał nam nawet w takich razach”9. Trudy podróży wynagradzało rodzinie Hulewiczów wspólne śpiewanie i podziwianie krajobrazów, co wprawiało ich w nastrój spokoju i wyciszenia.
Hulewicz chętnie uczestniczył w różnych formach aktywności i
wprowadzał córkę w tajniki sportowej, amatorskiej „rywalizacji”. Córka
poety wspomina: „Na narty wyruszaliśmy z Tatulkiem, gdy tylko śniegi
okryły okoliczne wzgórza. Na krótkie wypady, po pracy i szkole, wybieraliśmy się na Karolinki, zaraz za Zwierzyńcem, niedaleko. W niedziele
wyruszało się całą gromadą, z rodziną Węsławskich, w kierunku Ponar,
wynajmując sanki zaprzężone w koniki. Przyczepialiśmy się do zaprzęgów i wśród śmiechów i wielkiej wrzawy pędziliśmy wśród tumanów
pyłu śniegowego, starając się wykorzystywać pobocza grogi i nie wyjeżdżone szlaki. Wracaliśmy zmęczeni, siedząc w sankach pod baranicami, wiatr chłodził rozgrzane policzki, dźwięczały janczary… Było cudownie. Tatulek wdrażał mnie w cierpliwe znoszenie trudów narciarstwa, Nie było wyciągów, pod górę trzeba było wdrapywać się mozolnie
i porządnie nasapać, nim się mogło następnie zjechać szusem lub zakosami ze szczytu w dolinę. Nieraz na szczycie stałam z bijącym sercem,
zbierając się na odwagę zjechania w dół. Tam czekał Ojciec, nie można
się było skompromitować, nie wypadało stchórzyć, choćby się człowiek
wykopyrtnął w czasie zjazdu i zaplątał w gmatwaninę nart, kijków i
długich nóg albo zaznaczył przy mecie „kropkę”, czyli upadek. Nie
wolno było okazywać strachu czy bólu, zamiast tego wypadało się
śmiać”10. Cechy, które wykształcił Hulewicz w nieświadomej jeszcze
9

Tamże, s. 132.
Tamże, s. 115.
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problemów dorosłości Jagience, kilka lat później siedemnastolatka
wspomni w następujący sposób: „W ciągu jednej chwili [wybuch II wojny światowej, przyp. K.M.] dojrzałam wewnętrznie: zdałam sobie nagle
sprawę, w jakim celu noszę ten biały strój. Obowiązek czeka nie kiedyś
tam… lecz właśnie teraz. Rozerwały się bomby, więc może są ranni.
Trzeba iść na ratunek. Spojrzałam na Tatusia.
- Idź, dziecko – powiedział krótko”11.
Beztroskie dzieciństwo w Wilnie kojarzyło się także Agnieszce
Hulewicz-Feillowej z obrazami i emocjami, których nigdy później już
nie doświadczyła: „[…] ślizgawka. Wielki teren ogrodu Bernardyńskiego był w zimie zalewany pod ślizgawkę dla dorosłych i dzieci. Takiej
ślizgawki nigdzie później nie widziałam. Były tam górki lodowe ze
schodkami do wychodzenia na szczyt, place dla dzieci młodszych i dla
starszej młodzieży, dla holendrujących, dla hokeistów, tory wyścigowe
oraz ogrzewana szatnia z bufetem, gdzie można było dostać gorącą herbatę i coś dobrego do zjedzenia”12. Te fotograficzne wspomnienia budowały wspólnotę Hulewiczów i pozwalały zachować jedność w tak
trudnym dla nich okresie. Co więcej, umacniały pozycję Hulewicza i
czyniły z niego postać rozpoznawalną: „Największą przyjemnością były
przejażdżki dorożką. Wybierało się taką „na balonach”, czyli kołach z
oponami, gdyż wtedy mniej trzęsło na kocich łbach wileńskiego bruku.
(Jedyny kawałek asfaltu, położony na próbę, był na odcinku placu Łukiskiego przy ul. Mickiewicza). Dorożkarze, widząc przechodzącego ulicą
mego Ojca, kłaniali mu się z daleka, wszyscy go znali, tak jak i posłańcy
wysiadujący pod hotelami „Georges’a” i „Bristolem”, w swych czerwonych czapkach ze złotym napisem. Tatuś mój był życzliwie nastawiony
do wszystkich ludzi, a im kto żył w większej biedzie, tym Ojciec był
dlań serdeczniejszy”13. Agnieszka Hulewicz-Feillowa podkreśla: „Ojciec
mój kochał Wilno miłością bezinteresowną i oddany był sprawom tego
miasta bez reszty. Był lubiany i ceniony powszechnie”14.
Hulewicz w tomie swoich wierszy Miasto pod chmurami15 udowadniał, iż „Takich chmur, jak w Wilnem niema w żadnym kraju”16. Z kolei
w pamięci jego córki utrwaliła się wileńska zima: „Takiej zimy nie ma
Tamże, s. 160-161.
Tamże, s. 115.
13 Tamże, s. 117.
14 Tamże, s. 139-140.
15 W. Hulewicz, Miasto pod chmurami, Wilno 1931.
16 Tamże, s. 11.
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nigdzie poza Wilnem!... Tak mi się przynajmniej zdaje do dziś. Od jesieni do wiosny ciągle mróz i śnieg, puszysty, bogaty, co dzień świeży.
Tworzył on pryzmy na brzegach chodników tak wysokie, że idąc, nie
widziało się pojazdów pędzących jesienią. Po mieście można się było
poruszać saniami, autobusy grzęzły w zaspach i nie zdawały egzaminu”17. Wszelkie niedogodności i trudności umacniały więzy rodzinne i
budowały klimat, który zostanie w pamięci Hulewiczów już na zawsze.
Zaszczepione przez Hulewicza pielęgnowanie relacji rodzinnych
zaowocowało także wspomnieniami ze spacerów, które, niewątpliwie
były pewnego rodzaju rodzinnym rytuałem: „Chodziliśmy z Dziadkiem
na spacery do parku Paderewskiego, zawsze o tej samej porze. Tam
Dziadzio pił kawę, ja zjadałam ogromną porcję lodów w letniej kawiarni
(po której dziś nie ma śladu nawet). Wracaliśmy zawsze punktualnie,
gdyż z wybiciem godziny drugiej na zegarze w jadalni Zosia wnosiła
wazę z parującą zupą. Nie daj Boże, żeby się kiedy spóźniła…”18.
Należy wspomnieć, iż „Witold Hulewicz jako przedstawiciel Polskiego Radia, znalazł się w grupie dziennikarzy akredytowanych na XI
Olimpiadzie w Berlinie19, na której obecny był też Hitler. XI Letnie Igrzyska
Olimpijskie (oficjalnie Igrzyska XI Olimpiady) odbyły się w dniach 1–16
sierpnia 1936 w Berlinie (III Rzesza). Należy wspomnieć, iż jeszcze przed
rozpoczęciem igrzysk władze III Rzeszy zakazały Żydom uczestnictwa w
organizacjach sportowych. Stolica Niemiec została przygotowana do
igrzysk olimpijskich ogromnym nakładem kosztów. W ciągu dwóch lat
powstał Stadion Olimpijski, gigant, szczyt nowoczesnego budownictwa i
techniki. Transmisję ze światem zapewniało sprawozdawcom 350 mikrofonów. Ogromne pole dla przekazu wiadomości zyskały kamery filmowe i
urządzenia telewizyjne. Łączność ze światem była błyskawiczna. Niezwykły postęp notowano w technice rejestracji wyników. O wszystkim szeroko
rozpisywała się prasa i głosiło radio”20. Hulewicz został skierowany do
sektora zarezerwowanego dla akredytowanych przedstawicieli zagranicznych radiofonii. W konkurencji literatura i sztuka brązowy medal za powieść Dysk olimpijski21 zdobył Jan Parandowski, przyjaciel Witolda Hulewicza. Powieść, osadzona w starożytnej Grecji, opowiada o wydarzeniach
związanych z siedemdziesiątą olimpiadą z 476 p.n.e. Ukazuje zderzenie się
A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek…, dz. cyt., s. 116.
Tamże, s. 156.
19 G. Walters, Igrzyska w Berlinie, Poznań 2008.
20 A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 264.
21 J. Parandowski, Dysk olimpijski, Warszawa 1933.
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idealistycznego podejścia do sportu z profesjonalnym i metodycznym dążeniem do zwycięstwa22. Utwór Jana Parandowskiego krył ważną przestrogę współczesną, zwracał uwagę na zagrożenie, przed jakim właśnie
stawał świat. Powieść nie była mile widziana przez jury, ale wybitne walory artystyczne pozwoliły jej zająć zaszczytne miejsce na konkursie23.
Zakończenie
Analiza różnych form aktywności Hulewicza dowodzi, iż jego życie zgodne było z zasadami kalokagatii. Pisarz dbał nie tylko o rozwój
intelektualny, ale dzięki sportom był także obecny w życiu swojej rodziny. Przykład Witolda Hulewicza udowadnia, iż sport, uprawiany nawet
niesystematycznie w gronie rodzinnym, niesie ze sobą szereg wartości,
które można wykorzystywać narzędzie w pracy wychowawczej. Jest
bowiem formą aktywności podejmowaną dobrowolnie, dla uzyskania
maksymalnych wyników. To istotny element samostanowienia, decydowania o podejmowaniu wysiłku, ale - co niezmiernie ważne - wg reguł umownych. Sport wymaga precyzyjnego określenia celu i środków
niezbędnych do jego osiągnięcia. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Wg Teresy Wolańskiej „rekreacja ruchowa charakteryzuje się
pewnymi cechami, które stanowią o jej istocie oraz odróżniają ją od innych zewnętrznie podobnych form działalności człowieka: ma miejsce
wyłącznie w czasie wolnym, jest dobrowolna, wypływa z zainteresowań
i potrzeb, podejmuje się ją w celach wypoczynkowych, rozrywkowych,
a także rozwoju własnej osobowości, jest formą czynnego wypoczynku
po pracy i znajduje społeczną aprobatę”24. Powyższy opis w pełni oddaje istotę rekreacji, a na szczególne podkreślenie zasługuje wskazanie
społecznej aprobaty dla tej części kultury fizycznej. Nie znaczy to wcale,
że dwie wcześniejsze mogą być realizowane bez społecznej aprobaty,
tym bardziej, że obydwie mają ją wpisaną w swoją naturę. W rekreacji
sprawa ma się nieco inaczej, bo dotyczy często indywidualnych zachowań, pozostawionych jedynie samokontroli. Rekreacja ma nieocenioną
wartość wychowawczą. W pierwszej kolejności obejmuje ona wszelkie
Zob.: J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2012, s.
356; G. Gazda, Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej, Gdańsk
2008, s. 54.
23 A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 269.
24 J. Zieliński, Rola sportu w wychowaniu (młodzieży),
http://jaroslawzielinski.pl/userfiles/file/2014/Rola-sportu-w-wychowaniuwyklad.pdf, dostęp: 13.03.2020.
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wydarzenia z definicji: dobrowolne, przyjemne, wynikające z zainteresowań i realizowane w czasie wolnym, czyli w pełni akceptowalne. W
pewien sposób jest najbardziej twórczym z działań w sferze aktywności
fizycznej, bo często nie jest ukierunkowana na żaden konkretny cel, uaktywnia naszą kreatywność i pozwala tworzyć nowe wydarzenia. Wykorzystuje wszelkie mechanizmy podstawowe dla wychowania fizycznego
czy tez sportu w całkowicie innym, twórczym wydaniu25.
Aktywność uprawiana regularnie ma ogromny wpływ na to, na
jakiego człowieka w przyszłości wyrośnie dziecko i jakie wspomnienia
utrwalą się w jego pamięci, czego dowodem jest chociażby przykład
Jagienki. Dzieje się tak dlatego, że poprzez sport wyrażają się wartości,
które dorośli nie zawsze potrafią przekazać dzieciom werbalnie. Miłośnik aktywności fizycznej w naturalny sposób uczy się wytrwałości,
dokładności, systematyczności, a także zasad współżycia społecznego i
fair play. Uprawianie sportu sprzyja także wszechstronnemu rozwojowi
dziecka, jednocześnie niwelując skrajny indywidualizm i egoizm. Sport
ma też niebagatelny wpływ, jeśli chodzi o kształtowanie poczucia pewności siebie, świadomości samodecydowania o sobie i asertywności. Ma
to ogromne znaczenie szczególnie dla nastolatków – dorastające dziecko, które poprzez sport wypracowało asertywną postawę, ma mniejsze
szanse na ugięcie się pod presją rówieśników. Do całej palety korzyści
wynikających z uprawiania sportów należy zaliczyć też umiejętność
obiektywnej oceny swoich zdolności i godnego radzenia sobie z porażkami, które w sporcie są nieuniknione. Kształtuje to w dziecku większą
odporność na krytykę, a tak przystosowany młody człowiek staje się
bardziej zaradny życiowo i zahartowany na przeciwności losu26.
Najlepszą metodą na wprowadzenie dziecka w świat aktywności fizycznej jest uprawianie sportu razem z nim, tak jak robił to Hulewicz. Nic
bowiem nie zachęci dziecka do sportu tak, jak wspólny czas spędzony aktywnie w gronie najbliższych. Do aktywnego spędzania czasu nie potrzeba
wielkich nakładów finansowych ani specjalnej infrastruktury – ewentualne
braki można spokojnie nadrobić entuzjazmem i pomysłowością. Efekty
uprawiania sportu w rodzinnym gronie z pewnością przełożą się na wzrost
formy wszystkich członków rodziny, a także zbliżą ich do siebie i wzmocnią poczucie team spirit, czyli ducha drużyny27.
Tamże.
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/w-zdrowym-ciele-zdrowyduch-czyli-wychowanie-przez-sport, dostęp: 18.04.2020.
27 Tamże.
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Streszczenie:
Sport zajmuje istotne miejsce w życiu każdego człowieka. Pełni
różnorakie funkcje – od wzmocnienia kondycji fizycznej, poprzez uodpornienie psychiczne i budowanie więzi z innymi członkami grupy.
Analiza różnych form aktywności Hulewicza dowodzi, iż jego życie
zgodne było z zasadami zdrowego stylu życia. Pisarz dbał nie tylko o
rozwój intelektualny, ale także fizyczny. Przykład Witolda Hulewicza
udowadnia, iż sport, uprawiany nawet niesystematycznie w gronie rodzinnym, niesie ze sobą szereg wartości, które można wykorzystywać
narzędzie w pracy wychowawczej. Hulewicz twierdził, że woli podróżować motorem niż samochodem, gdyż jest to bardziej sportowe, przy
tym ma się z mijanym krajobrazem bezpośredni kontakt. Jeździł więc
często na dalekich trasach, nierzadko w towarzystwie matki i córki.
Słowa kluczowe: Hulewicz, sport, Jagienka, Wilno
Summary:
Sport occupies an important place in everyone’s life. It performs
various functions - from strengthening the physical condition, through
mental immunization and building relationships with other group
members. Analysis of various forms of Hulewicz’s activity proves that
his life was consistent with the principles of a healthy lifestyle. The writer cared not only for intellectual but also physical development. The
example of Witold Hulewicz proves that sport, practiced even unsystematically in a family circle, brings with it a number of values that can be
used in educational work. Hulewicz claimed that he prefers to travel by
motorbike rather than by car, because it is more sporting, while he has
direct contact with the landscape he passes. So he often traveled on long
distances, often in the company of his mother and daughter.
Keywords: Hulewicz, sport, Jagienka, Vilnius
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Rozdział IV
Sport a prawo
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Artur Lis

Prawo magdeburskie w czasach Henryka Brodatego
Wstęp
System prawa miejskiego powstał wraz z wyodrębnieniem się
mieszkańców miast w odrębny stan. Istotnym czynnikiem była tu rozwijająca się w XIII wieku kolonizacja na prawie niemieckim. Prawo
niemieckie obejmowało zespół norm zachodnioeuropejskiego prawa
feudalnego, przejmowany przez Polskę od XIII wieku za pośrednictwem
Niemiec w związku z kolonizacją miast i wsi. Początkowo było prawem
tylko napływowej ludności, głównie niemieckiej, z czasem stało się wzorem, podstawą organizacyjno-prawną przy zakładaniu dużej liczby
miast i wsi. Z kolei na jego podstawie rozwijało się polskie prawo miejskie i wiejskie. Z czasem prawo miejskie, wskutek wewnętrznego rozwoju znacznie odbiegało od swego pierwowzoru; nadal jednak określane było jako prawo niemieckie. Zmiany te szły na ogół w kierunku łagodzenia nadmiernie sformalizowanego i surowego prawa niemieckiego. Prawo niemieckie wprowadzane było do Polski na podstawie dwóch
aktów prawnych: przywilejów lokacyjnych i dokumentów lokacyjnych.
Przywilej lokacyjny wystawiał monarcha dla feudała lub instytucji kościelnej, zezwalając w nim na wyjęcie lokowanego miasta lub wsi spod
prawa polskiego a poddanie ich prawu niemieckiemu. Dokument lokacyjny wystawiał feudał (świecki lub duchowny) na podstawie przywileju lokacyjnego. Dawał on osadnikom możność posługiwania się prawem
niemieckim, określał ustrój miasta lub wsi na wzór niemiecki oraz normował położenie gospodarczo-społeczno-prawne osadników. Przy lokowaniu miast na prawie niemieckim wykształciła się praktyka nadawania nowo zakładanym miastom prawa miast już istniejących. Powstawał w ten sposób system charakterystycznych powiązań między
miastami: miasta, na których się wzorowano, stawały się miastami macierzystymi, a korzystające ze wzorów były miastami filialnymi. Głównym wzorem dla nowo zakładanych miast w Polsce był Magdeburg. Z
czasem niektóre miasta polskie („córki”), lokowane na prawie magdeburskim, dostosowawszy je do swoich potrzeb, stały się z kolei wzorem
(„córka-matka”) dla innych miast polskich, dając w ten sposób podstawę do powstawania odmian prawa niemieckiego. Tak w szczególności
obok prawa magdeburskiego powstało jeszcze prawo średzkie i cheł-
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mińskie, tworząc rodzinę praw miejskich. W związku z oddziaływaniem wewnętrznych czynników na prawo niemieckie w Polsce wykształciła się stopniowo polska odmiana prawa miejskiego1.
Odbiorcą omawianego ortyla był Henryk I Brodaty (ok. 11681238), książę śląski (od 1201), krakowski (od 1230) i wielkopolski (od
1234). Władca ten, rozwijał gospodarczo podległe mu ziemie, przeprowadził akcje osadnicze, lokował nowe osady oraz zreorganizował miasta według prawa magdeburskiego2.
Regest: Ławnicy i pospólstwo Magdeburga przesyłają księciu śląskiemu
Henrykowi pouczenie w sprawie uprawnień mieszczan, stosowanych w Magdeburgu, dla przestrzegania ich w mieście księcia śląskiego (tekst dokumentu)3:

Dilectoa domino H(enrico) viro nobili et principi illustri duci in
Polonia, schabini, indices et universi burgenses in Magdcburch paratum
in omnibus omnimode devotionis obsequium. Quod in omnibus, que
vestro honori commoda novimus promovendis semper devotam et
promptam habuerimus voluntatem conicere potestis ex eo maxime, quod pro vestra petitione nostrorum privilegiorum rescripta et nostre civitatis iura tocicns vobis transmisimus et cum devotione. Cum igitur vestri
nominis fama celebris vos piissi mum et mitissimum predicet dominum,
miramur cuius suggestione eos, qui ad civitatem vestram edificandam
confluxerunt, qui|bus etiam nostra iura observanda de vestro obtentu
transmisimus, in hiis omnibus infringendis turbare proponatis. Ne igitur
aliquorum forte iniquorum apud vos proficiat malignitas in hiis immutandis et ut civitatensibus vestris in posterum caveri possit et subveniri,
quedam nostre civitatis iura magis necessaria io et communia in presenti
ceduła nota ta tam vobis legenda quam ipsis observanda tradidimus.
Noverit igitur vestrq nobilitatis benignitas, quod quilibet burgensis aut
propriam habens aream vel domum, quarumcumque rerum venalitatem
habuerit, eas in domo propria libere ven|dere potest aut pro aliis rebus
commutare. De domo quoque, quam ad augmentandum censum vestrum in communi fori frequentari et per singulas mansiunculas inhabi-

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002, s. 114-119.
2 K. Dola, Henryk I Brodaty, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol.
690-691. Szerzej: B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975.
3 Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. II, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska,
Wrocław 1959, nr 147, s. 90-94.
1
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tari statuistis, scire debetis indubitanter, quod si dominus noster archiepiscopus hoc in nostra civitate attemptaret, penitus deficeret.
Item ut vobis nostra libertas ubique sit pro exemplo, proprietatem,
quam ad communionem civitatis de vestra largitate tam in campis quam
in silvis aut in qui buscumque locis tribuistis, nec vos contra voluntatem
et honorem civitatis impedire debetis fossatis sive quibuscumque editiciis nec aliquem malignum contra vestra sta tuta hoc presumentem
tolerare debetis. Si etiam forte ad reprimen dam aliquorum forte
predonum audaciam aut pro defensione patrie vestram forte induxeritis
expeditionem, de ipsa civitate ad serviendum vobis quadraginta viri'
bene cum armaturis suis preparati et servi ipsorum emittentur et si
necesse fuerit in expensa civitatis, alii vero domi remanentes ad
defensionem civitatis invigilabunt. Ius molon dini apud nos tale est et ab
antiquo servatum, ut quilibet adveniens et molere volens decimam
octavam partem annone, quam attulerit, molendinario presentabit. Item
si aliquis alicuius domum impetierit et ediflcia eius aut ferro aut
quocumque instrumento leserit, per propriam excusationem iudicium
potest evadere; si vero aut domesticum aut hospitem ipsius aut
quemcumque alium in eadem domo sive extra domum vulneraverit et
in facto comprehensus fuerit, capitali senten cia punietur; si vero per
fugam elapsus fuerit et lesus audientibus hominibus contra ipsum
proclamaverit et hoc testibus ostendere potuerit, si malefactor
postmodum deprehensus fuerit, secundum iudicium duelli satisfaciet.
Item si aliquis aut domum aut hereditatem aliam alteri exposuerit et
possessor earum res suas rehabere voluerit, domum illam aut
quamcumque hereditatem tribus vicibus et in tribus placitis burgravii
aut sculteti exhibere debet ad redimendum et si debitor eam rem
redimere neglexerit, possessor eam vendere poterit. Item si aliquis aut
equvm aut alias res in manu alterius sibi sublatas deprehenderit et illum
in causam traxerit, deprehensus in eodem loco respondebit et in tribus
quatuordecim diebus se expurgabit. Item ad tuendum civitatis honorem
soli duodecim scabini, qui ad hoc electi sunt et statuti et quia civitati
iuraverunt, fre quentius consedere debent et studere. Item si aliquis
contra civitatem excesserit et de hoc per scabinos convictus fuerit, de
reatu suo civitati componere debet in XXXVI solidos, in quibus iudex
nullam portionem habebit. Item si aliquis forte a di abolo seductus aut
virginem aut mulierem per vim corruperit et ipsa vel quicumque alius
proclamaverit ita, ut clamore suo vim illatam s publicaverit, si malefactor statim deprehensus fuerit, capite plectetur, si vero fugiens evaserit et
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postmodum de prehensus fuerit et iudici presentatus, si necesse fuerit ut
convincatur, tam femina quam vir ad probandum recipitur, ita si clamo
rem factum audierit, et reus merito capite privabitur. Item si aliquis alteri maniio feste minas incendii intulerit et ille medio tempore forte ab
altero exustus fuerit et de dampno recepto eundem, qui minas fecit, pulsare voluerit, ille innocentiam suam osten derit septuaginta manibus
adhibitis. Item quicumque ab altero pulsatus fuerit in quacumque causa
et ante satisfactionem securita tem, que in vulgari is ware dicitur, pro
amicis illius postulaverit, merito obtinebit. Item in duello, si ille, qui fustem pugnantis tule rit, aliquem in ipso circulo fuste ledere presumpserit,
periculum capitis timere poterit. Item nullus alium impetens pugilem
super illum debet inducere, nisi prius se in aliquo membro debilem probaverit ita, ut in propria persona pugnare non possit. Item si quis alium
pro debitis in querimoniam traxerit, nullis testibus inductis convincere
eum poterit, nisi adhibeat illos, qui contractum eorum audiverunt et
forte vinum in testimonium rei audite biberunt. Item tempore placiti
quicumque scabinum in sede iudiciaria sedentem in querimoniam ponere presumpserit, eidem scabino in XXX solidis componet et iudici in
octo. Item si aliquis pro culpa sua a maiori indice proscriptus fuerit et
interdictus, cives eum nullatenus in consortium et communionem recipere possunt aut debent, nisi auctoritate maioris iudicis hoc fiat.
Tłumaczenie dokumentu4:
Umiłowanemu panu Henrykowi, sławnemu mężowi i znakomitemu władcy księciu polskiemu, ławnicy, sędziowie i wszyscy mieszczanie Magdeburga, chętny we wszystkim i pełen oddania hołd. Że w
popieraniu wszystkiego, co naszym zdaniem odpowiednie jest dla waszej książęcej godności, zawsze mieliśmy ofiarną i gotową do usług wolę, możecie wnioskować z tego przede wszystkim, że na waszą prośbę
tylekroć przesyłaliśmy, i to z wyrazami uszanowania, odpisy naszych
przywilejów i prawa naszego miasta. Otóż ponieważ świetna sława waszego imienia głosi, że jesteście najdobrotliwszym i najłaskawszym panem, dziwimy się, z czyjego poduszczenia ci, którzy napłynęli do budowania waszego miasta, którym także na waszą prośbę przesłaliśmy
nasze prawa aby ich przestrzegali, przez naruszanie tego wszystkiego,
jak wspominacie, sieją zamęt. Aby więc przypadkiem złośliwości jakichś
niegodziwców u was nie udało się zmienić tych praw i aby na przyWybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I, oprac.
G. Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 205-207.
4
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szłość waszym mieszkańcom można było zapewnić bezpieczeństwo i
pomoc, w niniejszym dokumencie przekazaliśmy spisane niektóre prawa naszego miasta, bardziej potrzebne i powszechne, abyście zarówno
wy przeczytali je, jak oni przestrzegali ich. Niech więc wie wasza dostojna łaskawość, że każdy mieszczanin posiadający bądź własne pole,
bądź własny dom, jakiekolwiek rzeczy miałby na sprzedaż, może we
własnym domu swobodnie sprzedać je lub zamienić za inne rzeczy.
Również co się tyczy domu na wspólnym rynku, w którym z waszego
ustanowienia dla pomnożenia waszych dochodów gromadzą się [kupcy] i zajmują poszczególne mieszkania, powinniście wiedzieć bez powątpiewania, że jeśliby nasz pan arcybiskup spróbował uczynić to w
naszym mieście, zupełnie zubożałby. Podobnie aby nasza wolność
wszędzie służyła wam za przykład [wiedzcie], że własności, którą dzięki waszej hojności przydzieliliście do wspólnego użytku miasta zarówno
na polach, jak w lasach lub w jakichkolwiek miejscach, ani wy wbrew
woli i godności miasta nie powinniście odgradzać [od zamku] rowami
czy jakimikolwiek budynkami, ani nie powinniście zezwolić, żeby ktoś
złośliwy wbrew waszym zarządzeniom ośmielił się na to. Jeśli także
przypadkowo zamyślicie pójść na wyprawę dla ukrócenia zuchwalstwa
jakichś może rozbójników lub dla obrony waszej ojczyzny, z miasta
trzeba będzie wysłać do waszych usług czterdziestu debrze uzbrojonych
mężów oraz ich niewolników, i to w razie potrzeby na koszt miasta, inni
zaś pozostający w domu czuwać będą nad obroną miasta. Prawo młynarskie, od dawna u nas przestrzegane, takie jest, że ktokolwiek przyjdzie i chce mleć, winien oddać młynarzowi osiemnastą część przyniesionego zboża. Również jeśli ktoś napadnie na czyjś dom i uszkodzi budynek jego bądź toporem bądź jakimkolwiek narzędziem, może na skutek własnej obrony uniknąć zasądzenia; jeśli zaś bądź domownika, bądź
gościa jego, bądź kogokolwiek innego w tym domu czy poza domem
zrani i przyłapany zostanie na gorącym uczynku, zostanie ukarany
śmiercią; jeżeli zaś przez ucieczkę wymknie się, a zraniony zażali się na
niego wobec ludzi i będzie mógł wykazać [swą krzywdę] za pomocą
świadków, jeśli złoczyńca potem zostanie schwytany, da zadośćuczynienie, zdając się na rozstrzygnięcie w pojedynku. Również jeśli ktoś
zastawi drugiemu dom lub inną posiadłość i właściciel ich zechce odzyskać swoje mienie, winien trzykrotnie i za pomocą trzech rozporządzeń
burgrabiego lub sołtysa zgłosić wykupienie tego domu albo jakiejkolwiek posiadłości i jeżeli dłużnik zaniedba wykupienia tej rzeczy, posiadacz będzie mógł ją sprzedać. Podobnie jeśli ktoś zauważy, że drugi
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zabrał mu konia lub inne rzeczy, i pozwie go przed sąd, przychwytany
będzie odpowiadał w tej samej miejscowości i usprawiedliwi się w ciągu
42 dni. Również dla obrony godności miasta jedynie dwunastu ławników powinno częściej zasiadać i pilnie pracować, gdyż w tym celu zostali wybrani i ustanowieni, i ponieważ miastu złożyli przysięgę. Również jeśli ktoś dopuści się wykroczenia przeciw miastu i ławnicy dowiodą mu tego, winien za swe przestępstwo zapłacić miastu 36 soldów, lecz
sędzia nie otrzyma z tego żadnej części. Również jeśli przypadkiem ktoś
uwiedziony przez diabła zgwałci albo dziewicę, albo mężatkę i ona lub
ktokolwiek inny narobi krzyku, tak że krzykiem swym rozgłosi dokonanie gwałtu, jeżeli złoczyńcę natychmiast schwycą, zostanie ścięty; jeżeli zaś przez ucieczkę wymknie się i potem zostanie schwytany i oddany w ręce sędziemu, w razie potrzeby przeprowadzania dowodu, dopuszcza się dla udowodnienia winy zarówno kobietę, jak [jej] męża pod warunkiem, że słyszał podniesiony krzyk - i winowajca słusznie
zostanie ścięty. Również jeżeli ktoś drugiemu jawnie zagrozi, że go
podpali, a ten tymczasem może przez kogoś drugiego zostanie spalony i
z powodu poniesionej straty zechce zaskarżyć tego, który groził, ten
będzie mógł wykazać swą niewinność, gdy powoła 70 poręczycieli.
Również ktokolwiek w jakiejkolwiek sprawie zostanie przez drugiego
uderzony i przed otrzymaniem zadośćuczynienia zażąda wobec przyjaciół owego rękojmi bezpieczeństwa, która pospolicie nazywa się „wara”,
słusznie uzyska ją. Również jeśli w razie pojedynku ten, który niósł pałkę jednego z mających walczyć, ośmieliłby się w samym kole uderzyć
kogoś pałką, będzie mógł obawiać się kary śmierci. Również nikt wyzywający drugiego na pojedynek nie powinien sprowadzać pięściarza
na niego, chyba że wpierw wykaże, iż tak słaby ma jakiś organ, że osobiście nie może walczyć. Również jeżeli ktoś zaskarży drugiego o niepłacenie długów, nie będzie mógł dowieść mu tego przez powołanie
żadnych innych świadków jak tylko tych, którzy słyszeli ich umowę i
może pili wino, aby poręczyć, że to słyszeli. Również ktokolwiek podczas rozprawy ośmieli się wnieść skargę przeciw ławnikowi zasiadającemu w siedzibie sądu, zapłaci za karę temu ławnikowi 30 soldów i
osiem sędziemu. Również jeśli ktoś z powodu swej winy zostanie wygnany i obciążony klątwą przez wyższego sędziego, obywatele żadną
miarą nie mogą albo nie powinni przyjmować go do towarzystwa i
współżycia, chyba że to się stanie z upoważnienia wyższego sędziego.
Poniżej zestawiono „pouczenia” miasta Magdeburga dla księcia
Henryka Brodatego o przepisach prawa miejskiego:
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§ 1 [wolność sprzedaży lub zamiany we własnym domu]
Każdy mieszczanin posiadający bądź własne pole, bądź własny
dom, jakiekolwiek rzeczy miałby na sprzedaż, może we własnym domu
swobodnie sprzedać je lub zamienić za inne rzeczy. Również co się tyczy domu na wspólnym rynku, w którym z waszego ustanowienia dla
pomnożenia waszych dochodów gromadzą się [kupcy] i zajmują poszczególne mieszkania.
§ 2 [zakaz odgradzania od miasta przydzielonych własności]
Własności które dzięki waszej hojności przydzieliliście do wspólnego użytku miasta zarówno na polach, jak w lasach lub w jakichkolwiek miejscach, ani wy wbrew woli i godności miasta nie powinniście
odgradzać [od zamku] rowami czy jakimikolwiek budynkami, ani nie
powinniście zezwolić, żeby ktoś złośliwy wbrew waszym zarządzeniom
ośmielił się na to.
§ 3 [obowiązek wystawienia zbrojnych na wyprawę]
Jeśli także przypadkowo zamyślicie pójść na wyprawę dla ukrócenia
zuchwalstwa jakichś może rozbójników lub dla obrony waszej ojczyzny, z
miasta trzeba będzie wysłać do waszych usług czterdziestu dobrze uzbrojonych mężów oraz ich niewolników, i to w razie potrzeby na koszt miasta,
inni zaś pozostający w domu czuwać będą nad obroną miasta.
§ 4 [prawo młynarskie]
Prawo młynarskie, od dawna u nas przestrzegane, takie jest, że
ktokolwiek przyjdzie i chce mleć, winien oddać młynarzowi osiemnastą
część przyniesionego zboża.
§ 5 [prawo do odparcia napaści]
Również jeśli ktoś napadnie na czyjś dom i uszkodzi budynek jego
bądź toporem bądź jakimkolwiek narzędziem, może na skutek własnej
obrony uniknąć zasądzenia; jeśli zaś bądź domownika, bądź gościa jego,
bądź kogokolwiek innego w tym domu czy poza domem zrani i przyłapany zostanie na gorącym uczynku, zostanie ukarany śmiercią; jeżeli zaś
przez ucieczkę wymknie się, a zraniony zażali się na niego wobec ludzi i
będzie mógł wykazać [swą krzywdę] za pomocą świadków, jeśli złoczyńca potem zostanie schwytany, da zadośćuczynienie, zdając się na
rozstrzygnięcie w pojedynku.
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§ 6 [prawo wykupu zastawionego mienia]
Również jeśli ktoś zastawi drugiemu dom lub inną posiadłość i
właściciel ich zechce odzyskać swoje mienie, winien trzykrotnie i za
pomocą trzech rozporządzeń burgrabiego lub sołtysa zgłosić wykupienie tego domu albo jakiejkolwiek posiadłości i jeżeli dłużnik zaniedba
wykupienia tej rzeczy, posiadacz będzie mógł ją sprzedać.
§ 7 [właściwość miejscowa przy kradzieży]
Podobnie jeśli ktoś zauważy, że drugi zabrał mu konia lub inne
rzeczy, i pozwie go przed sąd, przychwytany będzie odpowiadał w tej
samej miejscowości i usprawiedliwi się w ciągu 42 dni.
§ 8 [ławnicy miejscy]
Również dla obrony godności miasta jedynie dwunastu ławników
powinno częściej zasiadać i pilnie pracować, gdyż w tym celu zostali
wybrani i ustanowieni, i ponieważ miastu złożyli przysięgę.
§ 9 [wykroczenia przeciw miastu]
Również jeśli ktoś dopuści się wykroczenia przeciw miastu i ławnicy dowiodą mu tego, winien za swe przestępstwo zapłacić miastu 36
soldów, lecz sędzia nie otrzyma z tego żadnej części.
§ 10 [gwałt]
Również jeśli przypadkiem ktoś uwiedziony przez diabła zgwałci
albo dziewicę, albo mężatkę i ona lub ktokolwiek inny narobi krzyku,
tak że krzykiem swym rozgłosi dokonanie gwałtu, jeżeli złoczyńcę natychmiast schwycą, zostanie ścięty; jeżeli zaś przez ucieczkę wymknie
się i potem zostanie schwytany i oddany w ręce sędziemu, w razie potrzeby przeprowadzania dowodu, dopuszcza się dla udowodnienia winy zarówno kobietę, jak [jej] męża - pod warunkiem, że słyszał podniesiony krzyk - i winowajca słusznie zostanie ścięty.
§ 11 [oskarżenie o podpalenie]
Również jeżeli ktoś drugiemu jawnie zagrozi, że go podpali, a ten
tymczasem może przez kogoś drugiego zostanie spalony i z powodu
poniesionej straty zechce zaskarżyć tego, który groził, ten będzie mógł
wykazać swą niewinność, gdy powoła 70 poręczycieli.
§ 12 [pojedynek]
Również ktokolwiek w jakiejkolwiek sprawie zostanie przez drugiego uderzony i przed otrzymaniem zadośćuczynienia zażąda wobec
przyjaciół owego rękojmi bezpieczeństwa, która pospolicie nazywa się
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„wara”, słusznie uzyska ją. Również jeśli w razie pojedynku ten, który
niósł pałkę jednego z mających walczyć, ośmieliłby się w samym kole
uderzyć kogoś pałką, będzie mógł obawiać się kary śmierci. Również
nikt wyzywający drugiego na pojedynek nie powinien sprowadzać pięściarza na niego, chyba że wpierw wykaże, iż tak słaby ma jakiś organ,
że osobiście nie może walczyć.
§ 13 [poręczenie o długu]
Również jeżeli ktoś zaskarży drugiego o niepłacenie długów, nie
będzie mógł dowieść mu tego przez powołanie żadnych innych świadków jak tylko tych, którzy słyszeli ich umowę i może pili wino, aby poręczyć, że to słyszeli.
§ 14 [skarga przeciw ławnikowi]
Również ktokolwiek podczas rozprawy ośmieli się wnieść skargę
przeciw ławnikowi zasiadającemu w siedzibie sądu, zapłaci za karę temu ławnikowi 30 soldów i osiem sędziemu.
§ 15 [wygnanie i klątwa]
Również jeśli ktoś z powodu swej winy zostanie wygnany i obciążony klątwą przez wyższego sędziego, obywatele żadną miarą nie mogą
albo nie powinni przyjmować go do towarzystwa i współżycia, chyba że
to się stanie z upoważnienia wyższego sędziego.
Należy postulować szerszą analizę historyczno-prawną pouczenia
miasta Magdeburga dla księcia Henryka Brodatego o przepisach prawa
miejskiego. Warto w tym miejscu oddać głos wybitnemu mediewiście
Karolowi Maleczyńskiemu: „Mimo pewnych niejasności w stylizacji
dokumentu (nie jest oznaczone miasto, dla którego ten ortyl miał być
przeznaczony) literatura jest zgodna co do jego autentyczności. Wątpliwości jedynie budzi data dokumentu, który nie posiada elementów
chronologicznych, figurujących zapewne w towarzyszącym mu piśmie
ławników magdeburskich do księcia. Najogólniej wypadnie ją położyć
na lata 1211-1241 lub eliminując Henryka Pobożnego, na lata 1211-1238.
Z uwagi na to, że tekst obecny przechowywany był w archiwum miasta
Złotoryi, przypuścić należy, że dla tego miasta został ostatecznie skierowany. Jednak wiele przemawia za tym, że ortyl ten pierwotnie przeznaczony był dla Wrocławia, o czym świadczą szczegóły pouczeń”5.

5

Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. II, s. 91.
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Konkludując, należy zauważyć, iż w miastach obowiązywało
prawo zwane ze względu na swoje pochodzenie niemieckim (ius Theutonicum), podlegające powolnej polonizacji w związku z lokalnymi uwarunkowaniami6. Od XIII wieku rozwój systemu filialnego - nowozakładane miasta („miasta córki”) wzorowały swój ustrój, sądownictwo i
prawo sądowe na innym mieście (macierzystym, „miasto matka”). Następował rozwój prawa miejskiego poprzez: 1) ortyle - wyroki wydawane przez sądy miast macierzystych w sprawach przesłanych przez miasta filialne jako sądy wyższej instancji, 2) wilkierze - ustawodawstwo
miejskie wydawane przez rady miejskie jako organy samorządowe.
Streszczenie:
System prawa miejskiego powstał wraz z wyodrębnieniem się
mieszkańców miast w odrębny stan. Istotnym czynnikiem była tu rozwijająca się w XIII wieku kolonizacja na prawie niemieckim. Początkowo było prawem tylko napływowej ludności, głównie niemieckiej, z
czasem stało się wzorem, podstawą organizacyjno-prawną przy zakładaniu dużej liczby miast i wsi. Głównym wzorem dla nowo zakładanych miast w Polsce był Magdeburg. Z czasem niektóre miasta polskie
(„córki”), lokowane na prawie magdeburskim, dostosowawszy je do
swoich potrzeb, stały się z kolei wzorem („córka-matka”) dla innych
miast polskich, dając w ten sposób podstawę do powstawania odmian
prawa niemieckiego.
Słowa klucze: prawo miejskie, prawo Magdeburskie, Henryk
Brodaty, ortyl
Summary:
Magdeburg Law in the time of Henry the Bearded
The municipal law system was created along with the separation
of city dwellers into a separate state. An important factor here was the
colonization under German law that developed in the 13th century. Initially, it was the law of only the inflow of people, mainly German, with
time it became a model, the organizational and legal basis for establishing a large number of cities and villages. The main model for newly
founded cities in Poland was Mag-deburg. Over time, some Polish cities
("daughters"), located under Magdeburg law, having adapted them to

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795), Warszawa
2010, s. 178; J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I do połowy XV wieku,
Warszawa 1965, s. 163.
6
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their needs, became in turn a model ("mother-daughter") for other Polish
cities, thus giving rise to variations of law German.
Key words: city law, Magdeburg law, Henryk Brodaty, orthill
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Elżbieta Gabryel

Działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w kontekście
skandali sportowych
I. Misja i kompetencje Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
przy PKOl
O przepisowe i sprawiedliwe rozgrywki sportowe dbają takie organizacje, jak polskie związki sportowe czy Trybunał Arbitrażowy ds.
Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W momencie ciężkiego
naruszenia obowiązków przez sportowca może zostać mu wytoczone
postępowanie dyscyplinarne przez polski związek sportowy. Decyzja,
która podczas niego zapadnie podlega zaskarżeniu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim to instytucja zajmująca się rozstrzyganiem sporów wynikających
z zaskarżenia ostatecznych decyzji w sprawach dyscyplinarnych1. Jest to
Trybunał mający ogromną rolę w dziedzinie sportu, a jego misją jest
przede wszystkim ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych,
dbałość o przestrzeganie prawa przez organy dyscyplinarne polskich
związków sportowych oraz rozwój polskiego prawa sportowego2. Trybunał Arbitrażowy jest także stałym sądem polubownym. Przy wypełnianiu swoich funkcji korzysta z pełnej autonomii i niezależności3. Jako
odrębna, samodzielna i niezależna jednostka organizacyjna stoi na straży przestrzegania reguł sportowych dla dobra sportu. Rozpatrując
sprawy, uwzględnia specyfikę danego sportu oraz zmierza do zachowania zasad uczciwej rywalizacji sportowej4.

Statut Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie
Olimpijskim przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w
dniu 20 czerwca 2017 r., art. 1, ust. 2.
2 Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu PKOl,
www.olimpijski.pl/pl/668,trybunal-arbitrazowy-ds-sportu-przy-pkol.html,
dostęp 25.05.2020.
3 Statut Trybunału Arbitrażowego (…)., art. 1, ust. 3.
4 Ibidem, art. 1, ust. 5.
1
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Trybunał działa w oparciu o Statut i Regulamin Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl oraz Ustawę o Sporcie5. Na mocy nowelizacji Ustawy o Sporcie z 7 września 2015 r., Trybunał Arbitrażowy
zyskał ustawową podstawę swojej działalności, co stanowi potwierdzenie, że jego działalność jest uzasadniona i potrzebna. Należy zaznaczyć,
że we wszystkich wydawanych przez Trybunał orzeczeniach ogromną
wagę przykłada się do zachowania zgodności orzeczeń z powszechnie
obowiązującym prawem, Statutem oraz innymi aktami prawnymi znajdującymi zastosowanie w rozpoznawanej sprawie6.
Wyróżniamy dwa tryby postępowań dotyczących spraw sportowych przed Trybunałem. Jednym z nich jest tryb arbitrażowy, który daje
Trybunałowi Arbitrażowemu uprawnienie do rozstrzygania spraw arbitrażowych poprzez zapis na sąd polubowny7. Istotne jest, że zapis ten
powinien być sporządzony na piśmie oraz zawierać oznaczenie sporu
albo stosunku prawnego, z którego spór wynikł lub może wyniknąć.
Istnieje możliwość zawarcia pisemnej umowy o poddanie pod rozstrzygnięcie Trybunału sporu już istniejącego, inaczej kompromisu, a także
zamieszczenie w umowie klauzuli przewidującej (prorogacyjnej), iż
wszystkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z umowy będą rozstrzygane przez Trybunał Arbitrażowy. Postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się od zbadania jego właściwości. Trybunał ma
bowiem prawo orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności,
a także skuteczności zapisu na sąd polubowny. Jak stanowi jedna z definicji- arbitraż polega na tym, że zwaśnione strony zgodnie wskazują
osobę trzecią, która ma wydać wyrok rozstrzygający ich spór, co za tym
idzie w sprawach arbitrażowych orzeczenia Trybunału są ostateczne8.
Jednak mogą być zaskarżone do sądu powszechnego w trybie przewidzianym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego9.
Jak zostało wcześniej wspomniane, Trybunał rozpatruje również spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji w sprawach dyscyplinarnych. Przez sprawę dyscyplinarną należy rozumieć taką, która dotyczy
odpowiedzialności dyscyplinarnej realizowanej w ramach polskiego
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,
1495, 2251.
6 Statut Trybunału Arbitrażowego (…)., art. 1, ust. 4.
7 Ibidem., art. 23.
8 A.W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny
arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011, s. 29.
9 S. Fundowicz, Prawo sportowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 160.
5
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związku sportowego, stosowanej wobec klubów sportowych, zawodników, sędziów i innych podmiotów określonych w wewnętrznych przepisach polskich związków sportowych, w tym także sprawy dyscyplinarne
dotyczące dopingu10. Strony w postępowaniu zgłaszają niezbędne środki
dowodowe, zaś Zespół Orzekający rozstrzyga o wnioskach dowodowych.
Może również przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, opinii
biegłych, dokumentów, oględzin czy inne konieczne dowody. Nie dopuszczalne jest zaś stosowanie środków przymusu11.
Ponadto do kompetencji Trybunału zalicza się orzekanie w sprawach dotyczących technicznych reguł gry, o ile strony w sposób zgodny
i jednoznaczny poddadzą spór tego rodzaju pod rozstrzygnięcie Trybunału. Innym uprawnieniem jest też prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach poddanych jego właściwości.
II. Rola i obowiązki arbitrów Trybunału Arbitrażowego ds.
Sportu przy PKOl
Ustawowe wymagania w sposób szczególny regulują status arbitrów zasiadających w Trybunale, którzy powoływani zostają z ogromną
starannością. Są to osoby o ponadprzeciętnej wiedzy i bogatym doświadczeniu w zakresie prawa, w szczególności prawa sportowego.
Słowo arbiter pochodzą z języka łacińskiego i oznacza rozjemcę w sporze12. Zgodnie ze znaczeniem słowa arbiter, są to specjaliści wydający
decyzje, które mają zmierzać do rozwiązania sporu. Rozstrzygnięcia
arbitrów wiążą się z dużą odpowiedzialnością, niejednokrotnie wpływają na karierę i dalsze życie sportowców.
W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi dwudziestu czterech
arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji13. Są w nim zarówno adwokaci jak i radcowie prawni. Kadencja arbitra jest odnawialna bez ograniczeń. Kandydatów na arbitrów zgłaszają członkowie Zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego lub polskie związki sportowe. Arbitrem Trybunału może
zostać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki: korzysta z
pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychStatut Trybunału Arbitrażowego (…)., art. 3 ust. 2.
Ibidem, art. 35.
12 O. Zinkiewicz, Rozdział I. Charakterystyka arbitrażu – uwagi ogólne, [w:] Arbitraż sportowy, M . Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz-Będźmirowska,
C. H. Beck 2009, Warszawa, s. 6.
13 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,
1495, 2251, art. 45a.
10
11
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czasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania
funkcji arbitra, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także posiada
wyższe wykształcenie prawnicze i zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski, adwokacki lub notarialny. Ostatniego z wymogów nie
stosuje się jednak do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego
nauk prawnych14.
Co więcej, arbitrzy są zobowiązani do sprawowania powierzonych
im obowiązków w sposób bezstronny, kierując się swą najlepszą wiedzą
i sumieniem. W celu zapewnienia bezstronnej oceny spraw składają na
piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności. Nie mogą
występować przed Trybunałem w charakterze strony lub pełnomocnika,
jak również świadczyć pomocy prawnej dotyczącej spraw prowadzonych przed Trybunałem. Nie mogą także orzekać w sprawach, w których stroną postępowania jest podmiot, na którego rzecz arbiter świadczył w jakiejkolwiek formie pomoc prawną lub był członkiem jego
władz lub organów15. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z
zajmowanej funkcji są niezawiśli, korzystają z pełnej autonomii i podlegają wyłącznie Konstytucji RP, ustawom, ratyfikowanym umowom
międzynarodowym oraz Statutowi i Regulaminom Trybunału16.
W Zespole Orzekającym, który rozpoznaje i rozstrzyga sprawy,
znajduje się trzech arbitrów, chyba że Statut stanowi inaczej. Sposób wyboru arbitrów zależny jest od trybu sprawy przed Trybunałem Arbitrażowym. W sprawach arbitrażowych to każda ze stron wyznacza jednego
arbitra z Listy Arbitrów. Arbitrzy wybrani przez strony wybierają zaś
Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, zwanego Superarbitrem. W
przypadku niewskazania arbitra przez stronę, wyznacza go Sekretarz
Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Natomiast w sprawach
dyscyplinarnych skład Zespołu Orzekającego wraz z Przewodniczącym
Zespołu, wyznacza Sekretarz. Przy wyborze arbitrów bierze pod uwagę
kolejność wpływu spraw, obciążenie arbitrów oraz zasady ekonomiki
procesowej17. Zdarza się jednak, że Sekretarz na zgodny i jednoznaczny
wniosek stron, uwzględniający okoliczności sprawy, postanowi, by sprawa arbitrażowa podlegała rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez jedynego
arbitra. Odmiennie zaś, w przypadku skomplikowanego stanu faktyczneIbidem, art.45a, ust. 4.
Statut Trybunału Arbitrażowego (…)., art. 21.
16 Ibidem, art. 6.
17 Ibidem, art. 19.
14
15
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go lub prawnego sprawy, Sekretarz może postanowić o jej rozpoznaniu i
rozstrzygnięciu przez Zespół Orzekający w składzie pięcioosobowym.
Strony postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym mogą ingerować w skład wybranego Zespołu Orzekającego, w sytuacji, gdy
znane są im okoliczności uzasadniające wyłączenie arbitra w toku sprawy. Od momentu dowiedzenia się o takiej okoliczności strona jest obowiązana w terminie siedmiu dni złożyć wniosek o wyłączenie arbitra.
Wniosek o wyłączenie arbitra zgłaszany jest na piśmie przed wdaniem
się w spór co do istoty sprawy, wraz ze wskazaniem w nim okoliczności
uzasadniających przyczyny wyłączenia. W przypadku, gdy strona, która
przystąpiła do sprawy, powinna zgłosić wniosek o wyłączenie arbitra na
pierwszym posiedzeniu, w którym bierze udział18. O wyłączeniu arbitra
orzeka Rada na wniosek arbitra, Prezesa lub Sekretarza albo na żądanie
strony. Do rozstrzygnięcia wniosku arbiter taki może wykonywać tylko
czynności niecierpiące zwłoki.
W celu uniknięcia przewlekłości postępowania ważna staje się
możliwość wyznaczenia przez Prezesa Trybunału Arbitrażowego tak
zwanego Arbitra Zastępczego na wniosek strony lub Sekretarza. Dopuszczalne jest również wyznaczenie Arbitra Zastępczego przez Prezesa
z urzędu, gdy którykolwiek z powołanych arbitrów nie może pełnić
przez dłuższy okres swojej funkcji. Nieco bardziej skomplikowanie
przedstawia się sytuacja, gdy Przewodniczący Zespołu Orzekającego nie
może pełnić przez dłuższy okres swojej funkcji. Wtedy to na wniosek
strony, Prezesa lub Sekretarza, Rada wyznacza nowego Superarbitra.
III. Nieprzestrzeganie reguł sportowych prowadzące do postępowań przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl
Zawodowy sportowiec musi nie tylko pilnować diety i zdrowego
trybu życia, ale także przestrzegać przepisowej rywalizacji. W sporcie
ważny element stanowią zasady gry sportowej, czyli tak zwanego savoir
vivre sportowego. Należy do nich między innymi reguła równości zewnętrznych warunków walki w chwili jej rozpoczęcia, reguła świadomej rezygnacji z szansy nieuczciwego zwycięstwa, reguła dobrowolnego
podporządkowania się tradycji i przepisom walki czy reguła szacunku
dla przeciwnika19. Gra fair play zawiera cnoty powściągliwości, umiaru

Ibidem, art. 22.
A. Małek, Fair play, mymuaythai.org/artykul_teoria/fair-play/, dostęp:
26.05.2020.
18
19
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i ogłady cywilizacyjnej. Wymaga od sportowca samokontroli, opanowania, a niekiedy poniesienia ofiary20.
Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków sportowych przez
sportowców są bardzo duże. Karami dyscyplinarnymi są w szczególności: upomnienie, nagana, zawieszenie, dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, kara pieniężna, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, skreślenie ze związku, wykluczenie ze związku21. Dla osoby, która uprawia sport zawodowo, zaprzestanie kariery przez czasową
dyskwalifikację czy wykluczenie ze związku, a także często unieważnienie wyników indywidualnych zawodnika wpływa na jej życie. Co za
tym idzie, istotna w kontekście postępowań dyscyplinarnych wydaje się
być możliwość zaskarżenia decyzji wydanych w postępowaniu przez
polskie związki sportowe. Jak stanowi art. 45 d Ustawy o Sporcie: Uchylenie przez Trybunał decyzji dyscyplinarnej polskiego związku sportowego i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest możliwe w przypadku, gdy
dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. W rezultacie sportowiec niezadowolony z rozstrzygnięcia toczącej się przed związkiem sportowym
sprawy ma możliwość odwołania się od decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl i dochodzenia przed nim swoich praw.
Niekiedy zdarza się, że sprawa tocząca się przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim nabiera
rozgłosu, co niekorzystnie wpływa na postrzeganie sportowca i niemożność jego dalszego udziału w zawodach. Przykładem takiej sytuacji
jest Wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl z dnia 13
września 2016 r. w sprawie ze skargi Światowej Agencji Antydopingowej na decyzję z dnia 23 listopada 2013 r., stanowiący o zawieszeniu
zawodnika na okres ośmiu lat, unieważnieniu wyników na zawodach
sportowych osiągniętych przez zawodnika wraz z odebraniem punktów, medali i nagród22. Innym niesprzyjającym sportowcowi orzeczeniem jest wyrokiem Trybunału Arbitrażowego z 7 września 2016 r. w
J. Kowalewska, A. Kaźmierczak, Zasada fair play jako wartość wychowawcza
w edukacji szkolnej i przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach, Uniwersytet
Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu, Warszawa 2010, s. 7.
21 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. (…), art. 45b ust. 5.
22 Orzeczenie Trybunału z 13 września 2016 r. - uzasadnienie odpowiedzialności
dyscyplinarnej
za
stosowanie
dopingu,
www.trybunalsport.pl/bazaorzeczen/orzeczenie-trybunalu-z-13-wrzesnia-2016-r-uzasadnienieodpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-za-stosowanie-dopingu-i1038, dostęp: 23.05.2020.
20
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sprawie odwołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie od decyzji Zarządu Polskiego Związku i zmianę zaskarżonego orzeczenia w
całości poprzez nałożenie na zawodnika kary 4 lat wykluczenia oraz
unieważnienie wyników indywidualnych zawodnika, które uzyskał w
Drużynowych Mistrzostwach Polski. W Wyroku TA z dnia 26 kwietnia
2016 r., sygn. akt AS 10/S/2015, widoczna staje się zaś rola Trybunału
jako strażnika zasad uczciwej rywalizacji sportowej, który postanowił
oddalić odwołanie i odmówił przyznania zezwolenia na używanie substancji zabronionej23.
Jednak sprawy toczące się przed Trybunałem Arbitrażowym ds.
Sportu pozwalają również na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku w
sprawie także dla sportowców. Przykład stanowi sprawa z dnia 27 czerwca
2016 r. dotycząca między innymi wydania decyzji z rażącym naruszeniem
prawa przez Zarząd Związku Zawodowego (w tej sprawie, pełniącego
organ drugiej instancji decyzji na skutek odwołania od orzeczenia Komisji
Dyscyplinarnej) oraz uznanie przez Trybunał Arbitrażowy, że w orzekaniu
Zarząd brała udział osoba podlegająca wyłączeniu z mocy prawa, co czyni
orzeczenie Zarządu wydanym w sposób rażąco sprzeczny z prawem24.Co
więcej, w Wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim z dnia 17 listopada 2008 roku, Trybunał uznał, że na
podstawie przedstawionych przez zawodnika dokumentów i akt dyscyplinarnych sprawy, zawodnik nie naruszył warunków kontraktu w sposób
uzasadniający wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz stwierdził, że
bezpodstawnie została zawieszona zawodnikowi licencja na czas toczącego
się postępowania25.

Orzeczenie Trybunału z 26 kwietnia 2016 r. - Zasady uzyskiwania zezwolenia na używanie substancji dla celów terapeutycznych z datą wsteczną
(wstecznego TUE), www.trybunalsport.pl/baza-orzeczen, dostęp: 23.05.2020.
24 Orzeczenie Trybunału z 27 czerwca 2016 r. - Brak regulaminowego charakteru rozstrzygnięcia w zakresie ustalania składu kadry narodowej,
www.trybunalsport.pl/baza-orzeczen/orzeczenie-trybunalu-z-27-czerwca2016-r-brak-regulaminowego-charakteru-rozstrzygniecia-w-zakresie-ustalaniaskladu-kadry-narodowej-i1035, dostęp: 23.05.2020.
25 Orzeczenie Trybunału z 23 października 2008 r. (archiwalne) - Podstawy rozwiązania umowy z trenerem selekcjonerem, www.trybunalsport.pl/bazaorzeczen/orzeczenie-trybunalu-z-23-pazdziernika-2008-r-archiwalne-podstawyrozwiazania-umowy-z-trenerem-selekcjonerem-i1034, dostęp: 23.05.2020.
23
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Zakończenie
Działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim
Komitecie Olimpijskim przez około dwadzieścia pięć lat podlegała ciągłej ewolucji. Tak też doszło do przekształcenia się Trybunału z sądu
polubownego, który działał na podstawie ogólnych przepisów kodeksu
postępowania cywilnego, w ustawowy organ pełniący funkcje orzecznicze sui generis26. Obecnie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl
pełni kluczową rolę w ochronie praw stron postępowań dyscyplinarnych oraz rozstrzygania spraw arbitrażowych poprzez zapis na sąd polubowny pomiędzy zwaśnionymi stronami.
Obserwując tematykę spraw, które rozpatruje i rozstrzyga Trybunał Arbitrażowy bez wątpienia należy stwierdzić, że arbitrzy w nim
zasiadający muszą wykazywać się ogromną wiedzą w dziedzinie sportu, znajomością ustaw oraz bogatym doświadczeniem. Ciążący na nich
obowiązek staranności oraz inne ustawowe i statutowe regulacje powodują, że rola arbitra stanowi ogromne wyzwanie. Jednak, gdy spojrzymy
na niosące z wyrokami Trybunału skutki dla stron postępowań, uzasadnione wydają się być regulacje dające gwarancję, że sprawy rozstrzygane są w sposób bezstronny i niezależny.
Zachowywanie reguł w sporcie nie ma znaczenia tylko dla zdrowej rywalizacji czy uczciwości. Gra fair play ma wartość także wychowawczą, która stanowi powszechnie wdrażany od najmłodszych lat
wśród dzieci i młodzieży wzór. Kształtowane takich postaw w społeczeństwie wiąże się również z potrzebą stania na straży ich egzekwowania od zawodników naśladowanych przez młodych sportowców, dla
których zawodowi sportowcy są niekiedy idolami. Dbałość o dobro
sportu, które stanowi wartość nadrzędną dla Trybunału Arbitrażowego
ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, przyczynia się do zapobiegania dalszym nadużyciom, kształtuje pożądane zachowania
wśród zawodników sportowych oraz wpływa na rozwój polskiego prawa sportowego.
Streszczenie:
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim to instytucja zajmująca się rozstrzyganiem sporów, które wynikają z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich
P. R. Graczyk, 25 lat działalności Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl –
Historia i wyzwania współczesności, rgw.com.pl/wpcontent/uploads/2020/04/n_1011.pdf, dostęp: 25.05.2020.
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związków sportowych. Trybunał Arbitrażowy jest także stałym sądem
polubownym, który działa na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Pełni ogromną rolę w dziedzinie sportu. Jego misją
jest przede wszystkim ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie ewentualnym nadużyciom, dbałość o przestrzeganie
prawa przez organy dyscyplinarne polskich związków sportowych oraz
rozwój polskiego prawa sportowego. Posiada pełną autonomię i niezależność przy wypełnianiu swoich funkcji. Podczas rozpoznawania
spraw uwzględnia specyfikę danego sportu oraz zmierza do zachowania zasad uczciwej rywalizacji sportowej. Jego działalność jest potrzebna
i uzasadniona, gdyż dba o dobro sportu. Potwierdzeniem tego są rozpatrywane przez niego spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji w sprawach dyscyplinarnych czy sprawy arbitrażowe.
Słowa kluczowe: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu, sąd arbitrażowy, sąd dyscyplinarny, skandale sportowe, reguły sportowe
Summary:
Activities of the Court of Arbitration for Sport in the context of sport
scandals
The Arbitration Tribunal for Sport at the Polish Olympic Committee is an institution dealing with the settlement of disputes that result
from appeals against final disciplinary decisions of Polish sports associations. The Arbitration Tribunal is also a permanent arbitration court
which acts on the principles set out in the Code of Civil Procedure. The
Arbitration Tribunal plays a huge role in the field of sport. His mission
is primarily to protect the rights of parties to disciplinary proceedings,
prevention of possible abuse, care for compliance with the law by disciplinary bodies of Polish sports associations and the development of Polish sports law. It has full autonomy and independence in the performance of its functions. When examining cases, it takes into account the
specificity of a given sport and aims to maintain the principles of fair
sports competition. His activity is needed and justified, because he cares
for the good of sport. Confirmation of this are the disputes he considers,
arising from the appeal of final decisions in disciplinary cases or arbitration cases.
Kayword: Arbitration Tribunal for Sport, arbitration court, disciplinary court, sports scandals, sports rules
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Paulina Kaca

Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem sportowym
w Polsce|
Wstęp
Sport nieprzerwanie należy do tematyki wzbudzającej wśród ludzi
silne emocje. Historia pokazuję nam, że sport miał istotne znaczenie w
przetrwaniu czy też procesie rozwoju różnorodnych społeczności i kultur. Początkowo uprawiany był mimowolnie, podczas zdobywania pożywienia, zapewniania bezpieczeństwa czy też zabawy różnorodnych
społeczności bądź plemion. Sport przybierał indywidualną postać i charakteryzował się różną specyfiką. Uzależnione to było m.in. od klasy
społecznej w której był uprawiany czy też od indywidualności epoki, w
której żył dany człowiek.
W czasach współczesnych sport zyskał na wartości, już nie jest
tylko sportem, to coś więcej. Obecnie coraz częściej sport traktowany jest
kategoriach biznesowych, przekraczających początkowe koncepcje, niezależnie od specyfiki jego uprawiania. Nie ważne jest to czy sport
uprawiany jest amatorko czy profesjonalnie, ponieważ współcześnie
sport jest jedną z najbardziej szanowanych branży w aspekcie społecznym , ale także ekonomicznym.
Współcześnie wyniki sportowców nie są w pełni uzależnione od
właściwych treningów i ciężkiej pracy. Dużą role spełnia tu także rozwój
medycyny i technologii. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie zarządzanie. Bardzo często o powodzeniach decydują drobiazgi, nieduże
błędy, na które w dzisiejszym świecie nie ma miejsca.
Narastająca globalizacja, komercjalizacja, profesjonalizacja i silny,
szybki rozwój branży sportowej, która rozpoczęła się w drugiej połowie
dwudziestego wieku, pozwoliły na ujawnienie nowych trudności, z którymi świat sportu nie miał do tej pory styczności. Na drodze sportowców, klubów sportowych, organizacji sportowych a także osób zarządzających nimi stanęły nowe szanse i zagrożenia.
Okazało się, iż właściwe zarządzanie i koordynacja są w sporcie
niezbędne. Bez należytego zarządzania sport nie będzie dysponował
perspektywami na rozważny rozkwit. W następstwie czego świadczony
produkt, nie będzie maksymalnej jakości. Skutkiem nie utrzymania wy-
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sokiej jakości świadczonego produktu będzie rzesza niezadowolonych
kibiców na całym świecie, których z roku na rok jest więcej.
1. Zarządzanie sportem – forma organizacyjno-prawna
Osoby chcące podjąć się prowadzenia działalności sportowej w
Polsce powinny zacząć od wyboru formy organizacyjno-prawnej. Aby
tego dokonać należy zapoznać się z ograniczeniami umieszczonymi w
ustawie o sporcie, zwłaszcza z regulacją związaną z indywidualnością
sportu i prowadzenia specyficznej działalności gospodarczej, którą z
pewnością jest działalność sportowa. Według ustawy o sporcie działalność sportowa prowadzona jest w szczególności w formie klubu sportowego1. Jednakże regulacja ta może wprowadzać w błąd, ponieważ
klub sportowy nie jest formą organizacyjnoprawną. Klub sportowy jest
jedynie nazwą podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą2.
Głównym wymogiem istnienia klubu sportowego jest wypełnianie zadań z dziedziny sportu, którymi są według ustawy o sporcie: „wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach3”.
Według rozdziału 2 ustawy o sporcie działalność sportową prowadzą kluby sportowe mające osobowość prawną. Jednak ustawa o
sporcie nie określa formy prawnej do której zobowiązany jest klub sportowy. W ustawie tej nie znajdziemy także definicji klubu sportowego.
Ustawa podkreśla tylko, że klub sportowy musi posiadać osobowość
prawną. Oznacza to, że podmioty chcące założyć taką działalność sami
mogą rozważyć wszystkie potrzeby i możliwości, a następnie podjąć
decyzję o wyborze formy prawnej. Wobec tego można przyjąć, iż do
form organizacyjno-prawnych w których może być prowadzony klub
sportowy zalicza się4:
• stowarzyszenia lub fundację zarejestrowane w KRS (powstają i
rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1321 ze
zm.), art. 3 ust. 1
2 D. Dudek., Pojęcie klubu sportowego, Studia Humanistyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 2005, Nr 5, s. 17-28.
3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1321 ze zm.)
4 https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe
1
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• uczniowskich klubów sportowych;
• stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze
względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego
stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS);
• spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są
przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).
Popularnym podmiotem działającym w sferze sportu jest związek
sportowy. Wedługdefinicji związek sportowy to stowarzyszenie lub
związek stowarzyszeń tworzony przez kluby sportowe5. Zgodnie z
ustawą o sporcie może on zostać utworzony przez trzy kluby sportowe.
Istotnym jest aby dostrzec różnicę między polskim związkiem
sportowym a instytucją związku sportowego. Związki sportowe są zakładane na szczeblu lokalnym, mają za zadanie stworzyć odpowiednie
warunki do rozwoju sportu o konkretnym zasięgu. Natomiast polski
związek sportowy to specyficzny podmiot, którego zadaniem jest organizacja i prowadzenie współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu.
Polski związek sportowy działa na specjalnych zasadach, które udziela
mu ustawa o sporcie. Stowarzyszonym polskiego związku sportowego
może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna,
której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w danym sporcie. Uruchomienie polskiego związku sportowego wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego a także potrzebuję pozyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Polski związek sportowy osiąga osobowość prawną z chwilą
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego6.
Do szczególnej formy prowadzenia działalności sportowej ustawa
o sporcie zalicza uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy
funkcjonuję w oparciu o zasady zawarte w ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnie 1989 roku. Zgodnie z art. Ust. 4 ustawy o
sporcie uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Natomiast osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu do przedmiotowej
ewidencji. Uczniowski klub sportowy powstał z myślą o stworzeniu w
możliwie największym stopniu uproszczonej formy prowadzenia dzia5
6

274

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_sportowy
K. Siemion., Oznaczanie przedsiębiorców działających w sporcie, s. 238-239

łalności sportowej. Forma ta jest powszechna i służy niewielkim projektom. Działaczami uczniowskiego klubu sportowego są przede wszystkim uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. Forma uczniowskiego
klubu sportowego w rezultacie miała przyczynić się do propagowania
sportu, a także wspomagać talenty sportowe od najmłodszych lat.
W literaturze przedmiotu można jednak znaleźć pogląd, iż w
praktyce forma ta nie zawsze jest wykorzystywana zgodnie z jej celem.
Jeden duży podmiot jest w stanie stworzyć kilkadziesiąt mniejszych
uczniowskich klubów sportowych. Kluby te, będą miały takie samo
prawo głosu na walnym zgromadzeniu delegatów polskiego związku
sportowego, co inne kluby sportowe. W ten sposób podmiot jest w stanie wpływać na decyzję podejmowane przez związek, a nawet przejąć
władzę w polskim związku sportowym7.
2. Zarządzanie sportem – przedsiębiorstwo sportowe jako podmiot zarządzania
W literaturze przedmiotu organizacje sportowe dzielone według
różnych kryteriów. Pierwszym z nich może być zakres oddziaływania,
wskazuje on podmioty globalne, kontynentalne, międzynarodowe a
także krajowe.
Natomiast Z. Waśkowski zwraca uwagę na podział organizacji
sportowych na dwie grupy8:
• do pierwszej grupy należą podmioty prowadzące działania bezpośrednio na rzecz sportu, budujące warunki do jego uprawiania (nazywane organizacjami sportowymi sensu stricte);
• do drugiej grupy należą instytucje prowadzące działania które są
związane ze sportem pośrednio, wspierające jego rozwój (pozostałe organizacje sportowe).
Kolejnym kryterium podziału organizacji sportowej może być
wielkość, mierzona liczbą osób z nimi związanych. Przy tym kryterium
podziału wskazuje się podmioty9:
• małe (np. lokalne kluby sportowe);
• średniej wielkości;
W. Cajsel., Ustawa o sporcie. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2011, s. 51-52
Z. Waśkowski., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w
klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 15
9 T. Taylor., A. Doherty., P. McGraw., Managing people in sport organizations.
A strategic human resource management perspective, Butterworth-Heinemann,
Oxford 2008
7
8
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• duże korporacje sportowe (korzystające z zasobów globalnego
rynku pracy).
W literaturze przedmiotu można również znaleźć podział organizacji sportowych ze względu na sektor, w jakim działają. Według tego
podziału wyróżnia się10:
• podmioty sektora publicznego:
oinstytucje państwowe:
-państwowe (np. ministerstwo sportu)
-lokalne (np. wydziały sportu w strukturach urzędów wojewódzkich);
• non-profit (np. związki, federacje);
• profesjonalne:
oprofesjonalne kluby i ich ligi (np. T-Mobile Ekstraklasa);
oobiekty i infrastruktura sportowa ( np. stadiony narodowe);
oprzedsiębiorstwa wytwarzające sprzęt sportowy (np. Adidas).
Działalność sportowa wiąże się z otoczeniem, zwanym rynkiem
sportowym. Aby zrozumieć prawidłowe znaczenie tego pojęcia koniecznym jest poznanie definicji samego rynku, a więc przyjmuje się że
rynek stanowi płaszczyznę wymiany, na której dochodzi do zderzenia
popytu i podaży, wyznaczającego ceny produktów i usług11. Rynek to
instytucja, umożliwiająca zawarcie transakcji między sprzedającym a
kupującym, przedmiotem tych są dobra, usługi czy tytuły prawne12.
Poznanie definicji rynku umożliwia nacechowanie definicji rynku sportowego. Został on wyodrębniony przede wszystkim według kryterium
przedmiotu obrotu. Rynek sportowy rozumiany jest jako efektywnie
działający mechanizm gospodarczy, całokształt wymiany między nabywcami, których potrzeby są zaspokajane przez podmioty proponujące
produkty sportowe, występujące pod postacią usług, czy też dóbr materialnych. Główny towar rynku sportowego ma indywidualny charakter,
określany jest mianem „produktu sportowego”. Definicja produktu
sportowego jest niezwykle szeroka, może być rozumiany jako działania
różnego typu, obiekty, usługi o charakterze związanym ze sportem, a
obecne na rynku, spełniające oczekiwania konsumentów tej szczególnej

R. Hoye., A. Smith., H. Westerbeek., B. Stewart., M. Nicholson., Sport management. Principles and applications, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006
11 C. Banasiński., Prawo administracyjne gospodarcze [w:] Prawo gospodarcze.
Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski
(red.), Warszawa 2015, s. 18.
12 E. Nojszewska., Podstawy ekonomii. Warszawa: WSiP, 1995.
10
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branży13. Rynek sportowy tworzą osoby biorące udział bezpośrednio w
organizacji i uprawianiu sportu, a także osoby pośrednie, których aktywna postawa w sporcie przyczynia się do jego rozwoju.
Każda działalność sportowa wykorzystuje zasoby. W literaturze
przedmiotu można znaleźć różne podziały zasobów. Pierwszym podział
obejmuje zasoby: ludzkie, finansowe i rzeczowe. Zasoby ludzkie są niezwykle ważnym elementem organizacji, to ludzie tworzą całą organizacje. Chcąc przedstawić definicję zasobów ludzkich możemy, stwierdzić,
iż jest to grupa osób, współpracowników, którzy nastawieni są na osiąganie dóbr materialnych, zaspokajają swoje potrzeby przynależności do
grupy, samorealizacji i spełnienia zawodowego14.
Zasoby ludzkie w działalności sportowej to nie tylko zawodnicy.
Dużą rolę pełnią pracownicy a także tzn. działacze społeczni, do których
zaliczani są wolontariusze.
Do pracowników organizacji sportowych można podzielić na pracowników15:
• sfery szkoleniowej – do tej grupy zalicza się między innymi: trenerów, instruktorów oraz współpracujących z nimi lekarzy, specjalistów
odnowy biologicznej, dietetyków, psychologów;
• administracji – do tej grupy zaliczani są między innymi: dyrektorzy,
kierownicy, księgowi, kasjerzy, pracownicy służb kadrowo-socjalnych;
• obsługi technicznej – do tej grupy można zakwalifikować między
innymi: magazynierów, portierów, sprzątaczy, elektryków, monterów,
ratowników.
Zasoby ludzkie stanowią niezwykle ważną rolę w przedsiębiorstwie. Ich wartość często w bardzo dużym stopniu decyduje o sukcesie
czy też porażce przedsiębiorstwa. Dużą rolę w działaniu przedsiębiorstw sportowych pełnią podmioty i jednostki współpracujące z nim,
między innymi sponsorzy, darczyńcy, kibice. Duże znaczenie mają także zewnętrze instytucje kontrolujące takie jak federacje, czy też związki
sportowe16.
C. Białkowski., Tour de Pologne 2013 – zarys analizytransmisji sportowej w
kontekście marketingu
14 A. Stosik., Menedżer w organizacji sportowej, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 74
15 J. Cewińska., Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach non-profit w Polsce,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 18
16 Op. cit.
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Kolejnym podziałem zaproponowanym przez Zygmunta Waśkowskiego jest podział na zasoby17:
• miękkie (takie jak: potencjał ludzki, tradycje i kontakty zewnętrzne);
• twarde (takie jak: środki, sprzęt i wyposażenie).
3. Zmiany zarządzania w sporcie
Narastająca globalizacja, komercjalizacja, profesjonalizacja i silny,
szybki rozwój branży sportowej, która rozpoczęła się w drugiej połowie
dwudziestego wieku, pozwoliły na ujawnienie nowych trudności, z którymi świat sportu nie miał do tej pory styczności. Na drodze sportowców, klubów sportowych, organizacji sportowych a także osób zarządzających nimi stanęły nowe szanse i zagrożenia. Wszystkie te czynniki
przyczyniły się do innego spojrzenia na dziedzinę sportu a także na metody organizacji i zarządzania w każdym z jej obszarów: publicznym,
prywatnym i non-profit18.
Powszechnie zalecenia dotyczące zarządzania w sporcie określone
zostały na poziomie organizacji międzynarodowych. Do najważniejszychzasad zarządzania zalicza się między innymi: prawowitość, jasność w pełnieniu władzy, decentralizację, wdrażanie procesów zwiększających rolę społeczeństwa, jasne zdefiniowanie obowiązków instytucji i władz publicznych. Zalecenia dotyczące zarządzanie w sporcie zostały określone między innymi w raporcie końcowym Międzynarodowej
Konferencji UNESCO pt. „Kultura, pokój i zarządzanie”, która odbyła
się w Mozambiku w 1997 roku, proponującym koncepcję „dobrego zarządzania i demokracji”19.
Wiele dokumentów Unii Europejskiej podkreśla znaczenie sportu
a także potrzebę właściwego zarządzania nim. Do dokumentów tych
należą między innymi: „Wspólnota Europejska i sport”, „Rola Unii Europejskiej w obszarze sportu”, „Deklaracja w sprawie sportu”, „Deklaracja Amsterdamska”, „Raport Helsiński”, „Deklaracja Nicejska”, „Trak17 Z. Waśkowski., Zasoby organizacji sportowych i źródła ich pozyskiwania w procesie rozwoju kultury fizycznej, [w:] Mruk H., Jardanowski P., Matecki P., Kropielnicki K. (red.), Sport & Business, materiały konferencyjne III Ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem „Dni Marketingu Sportowego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, 24−26 listopada 2004 r., Sport & Business Foundation, Poznań 2005, s. 144-145
18 J. Żyśko., Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, wyd. AWF Warszawa, Warszawa 2008
19 Op. cit
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tat Konstytucyjny”. W dokumentach tych możemy dostrzec podkreślenie nacisku położonego na równowagę między społeczno-kulturalnym a
ekonomicznym znaczeniem sportu. Zaakcentowano jeszcze kulturalne,
zdrowotne, edukacyjne, rekreacyjne a także społeczne zalety sportu. W
dokumentach tych możemy znaleźć także uwypuklenie znaczenia działalności organizacji pozarządowych o charakterze niezarobkowym, które nie są regulowane przez państwo ani mechanizmy rynkowe20.
Zbliżone wytyczne zostały przyjęte przez Radę Europy, która ma
znaczący udział w tworzeniu polityki sportowej państw europejskich.
Wytyczne te znalazły się w rekomendacji nr 8 Komitetu Ministrów Rady
Europy z dn. 20.04.2005 r. w sprawie dobrego zarządzania w sporcie.
Dokument ten próbuje nakłonić organizacje zajmujące się zarządzaniem
w sporcie do między innymi21:
• kreowania demokratycznych konstrukcji, opartych na przejrzystych wytycznych wyboru, otwartych dla członków;
• zarządzania, uwzględniającego wszelkie zasady moralne i etyczne;
• tworzenia jasnego procesu decyzyjnego;
• sprawiedliwego zachowania względem członków oraz solidarności;
• partnerstwa pomiędzy władzami publicznymi i ruchem sportowym;
• prowadzenia działalności finansowej poddawanej ocenie.
W Białej Księdze wydanej przez Komisję Europejską przedstawione zostały trzy wymiary sportu:
• gospodarczy;
• społeczny;
• organizacyjny.
Biała Księga przedstawia sport jako sektor dynamiczny, dysponujący dużym wpływem na makroekonomie. Do gospodarczego wymiaru
sportu Biała Księga zalicza między innymi: tworzenie miejsc pracy, narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarcza regeneracja
miast lub rozwoju terenów wiejskich. Sport ma duży wpływ także na
turystykę, może wpływać na zwiększanie standardu infrastruktury oraz
wystąpienie nowych partnerstw finansujących sport i obiekty rekreacyjne. Gospodarcze znaczenie sportu potwierdzają liczne badania i analizy
rachunków narodowych22.

Op cit
Op. cit
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52007DC0391
20
21
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Społeczny wymiar sportu przedstawiony w Białej Księdze skupia
się na wartościach takich jak: zrzeszanie społeczeństwa, docieraniu do
wszystkich obywateli, bez względu na wiek czy pochodzenie, solidarność, rozwój, tolerancja, samorealizacja, duch zespołowy. Zgodnie z
sondażem Eurobarometru 60% Europejczyków regularnie uprawia
sport. Biała Księga podkreśla także zdrowotne aspekty sportu: „Brak
aktywności fizycznej sprzyja występowaniu nadwagi, otyłości oraz dużej liczby przypadłości przewlekłych, takich jak schorzenia układu krążenia czy cukrzyca, co przyczynia się do pogorszenia jakości życia, jest
zagrożeniem dla życia jednostki oraz obciąża gospodarkę i budżet wydatkami na leczenie”23.
Organizacyjny wymiar sportu według Białej Księgi to trudności w
organizacji jednego modelu sportu w Europie. W związku ze złożonością i różnorodnością europejskich struktur sportu określenie jednego
modelu organizacyjnego wydaje się być niemożliwym. Sytuacja gospodarcza i społeczna państw członkowskich powoduje pojawienie się nowych wyzwań i trudności dla organizacji sportu w Europie. Pojawiają
się także nowe pytania związane z dobrym zarządzaniem, demokracją i
reprezentowaniem interesów w ruchu sportowym24.
W Białej Księdze okazano również poparcie dla amatorskich klubów sportowych nie nastawionych na zysk i opartych na wolontariacie.
Według Białej Księgi takiej kategorii działania „wzmacniają aktywne
postawy obywatelskie” i sprzyjają samorealizacji25.
Biała Księga podkreśla, iż powstaje nowa tendencja rynkowa, która ukierunkowana jest na uzupełniające działania dotyczące dwóch obszarów: ekonomicznego i organizacyjnego. Nowy model zarządzania
organizacją sportową powinny cechować zasady skuteczności ekonomicznej, organizacyjnej i sportowej26.
Kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorstw sportowych jest
pozyskiwanie środków finansowych na działalność podstawową i inwestycyjną.

Tamże
Op. cit
25 Op. cit
26 Op. cit
23
24
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Rysunek 1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

Źródło 1. Opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa sportowe takie jak kluby sportowe, zrzeszenia
czy stowarzyszenia finansowane są przede wszystkim z budżetu państwa, samorządu terytorialnego czy federacji sportowych. Możliwości
wykorzystania tych środków są silnie związane z predyspozycjami kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. W tego typu organizacjach uzyskany zysk winien być obowiązkowo odprowadzony na cele statutowe.
W Polsce wiele z przedsiębiorstw działa na zasadach komercyjnych,
mają one więcej możliwości pozyskiwania środków finansowych. Przy
projektach inwestycyjnych popularnym zabiegiem stał się tak zwany
„montaż finansowy”27. Montaż finansowy opiera się na zbudowaniu
finansowania z kilku źródeł, mogą to być między innymi: środki własne,
kredyty, pożyczki, dotacje czy też leasing. Dzięki należytemu wyszukaniu i dobraniu narzędzi do danego projektu, można uzyskać dużo większe kwoty niż przy wyborze jednego źródła finansowania a także pozwala wypracować poziom spłat, pozwalający przedsiębiorcy sprostać
zaciągniętym zobowiązaniom28. W literaturze przedmiotu montaż finansowy definiowany jest jako „świadomy i celowy proces polegający
na zidentyfikowaniu i wyborze instytucji finansowych uczestniczących

27

J. Jeden, Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym

28

https://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/montaz;fina
nsowy;lepszy;od;kredytu;oto;dlaczego,7,0,1345799.html
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w finansowaniu projektu inwestycyjnego oraz określeniu proporcji
środków pochodzących z różnych źródeł finansowania”29.
Tabela 1. Ewolucja modelu zarządzania sportem

Kryterium

Model
tyczny

Sposób zarządzania
Podstawa normatywna
Styl kierowania

hierarchia

Charakter relacji
Cel działań

biurokra-

prawo administracyjne
biurokratyczny
–
administrowanie
dominacja i podporządkowanie
utrwalanie porządku

Nowy menedżeryzm
w oparciu o
zasady rynkowe
kontrakty
menedżerski –
zarządzanie
konkurencja
i
współpraca
wywoływanie
zmian

Model partnerski
– dobre zarządzanie
sieć
konwencje
partnerski – konsultowanie
równość i współzależność
budowanie porozumienia
społecznego
potrzeby

Ukierunkowanie
procedury
efekty
działań
Organizacja pań- systemy monocen- systemy
auto- społeczeństwo
stwa
tryczne
nomiczne
obywatelskie
Źródło 2. J. Żyśko, Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem
wyczynowym w wybranych krajach europejskich, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2008, s. 324.

Zakończenie
Historia pokazuję nam, że sport miał istotne znaczenie w przetrwaniu czy też procesie rozwoju różnorodnych społeczności i kultur. W
czasach współczesnych sport zyskał na wartości, już nie jest tylko sportem. Obecnie coraz częściej sport traktowany jest kategoriach biznesowych, przekraczających początkowe koncepcje. Nie ważne jest to czy
sport uprawiany jest amatorko czy profesjonalnie, ponieważ współcześnie sport jest jedną z najbardziej szanowanych branży w aspekcie społecznym , ale także ekonomicznym. Współcześnie, wyniki sportowców
nie są w pełni uzależnione od właściwych treningów i ciężkiej pracy.
Dużą role spełnia tu także rozwój medycyny i technologii. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie zarządzanie. Bardzo często o powodzeniach decydują drobiazgi, nieduże błędy, na które w dzisiejszym świecie
A. Wojownik-Filipkowska., Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
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nie ma miejsca. Narastająca globalizacja, komercjalizacja, profesjonalizacja i silny, szybki rozwój branży sportowej, która rozpoczęła się w drugiej połowie dwudziestego wieku, pozwoliły na ujawnienie nowych
trudności, z którymi świat sportu nie miał do tej pory styczności. Na
drodze sportowców, klubów sportowych, organizacji sportowych a także osób zarządzających nimi stanęły nowe szanse i zagrożenia. Wybór i
zastosowanie odpowiednich źródeł finansowania jest kluczową sprawą
dla przedsiębiorstw, w szczególności dla przedsiębiorstw sportowych.
Zbyt małe doświadczenie i wiedza w obszarze pozyskiwania finansowania w tym obszarze sportu znacznie zmniejsza możliwości przedsiębiorstw. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
wynika, iż sektor do którego należą przedsiębiorstwa sportowe jest w
niewielkim stopniu zainteresowany np. instrumentami zwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Raport ten pokazuje także, iż
sektor ten nie ma odpowiedniej wiedzy dotyczącej zakresu możliwości,
jakie stwarza aktualny rynek finansowy.
Streszczenie:
Sport od dawna odgrywał istotną rolę w życiu społecznym. Z biegiem czasu zyskał również na znaczeniu gospodarczym. Odpowiednie
zarządzanie przedsiębiorstwem sportowym pozwala osiągać duże
wzrosty gospodarcze. Jednakże, Narastająca globalizacja, komercjalizacja, profesjonalizacja i silny, szybki rozwój branży sportowej, która rozpoczęła się w drugiej połowie dwudziestego wieku, pozwoliły na ujawnienie nowych trudności, z którymi świat sportu nie miał do tej pory
styczności. Na drodze sportowców, klubów sportowych, organizacji
sportowych a także osób zarządzających nimi stanęły nowe szanse i
zagrożenia.
Słowa kluczowe: zarządzanie, sport, przedsiębiorstwo sportowe
Summary:
Selected aspects of managing a sports enterprise in Poland
Sport has long played an important role in social life. Over time, it
also gained economic importance. Appropriate management of a sports
enterprise allows achieving high economic growth. However, the
increasing globalization, commercialization, professionalization and
strong, rapid development of the sports industry, which began in the
second half of the twentieth century, allowed the disclosure of new
difficulties with which the world of sport has not been in contact so far.
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New opportunities and threats have stood in the path of athletes, sports
clubs, sports organizations and people managing them.
Key words: management. sport, sports enterprise
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Anna Mazurek

Formalnoprawne podstawy tworzenia i finansowania uczniowskich
klubów sportowych
Wprowadzenie
Wydawać by się mogło, że sport, kojarzony przecież z formą zabawy i aktywności fizycznej oraz rywalizacji zespołowej, niewiele ma
wspólnego z prawem. Chociaż prawo nie jest bezpośrednio dostrzegalne na boisku sportowym, to jednak stanowi nieodłączną podstawę regulującą każdy aspekt tej dziedziny aktywności fizycznej1. Jeden z przedstawicieli amerykańskiej doktryny, dostrzegając coraz bardziej postępujące współcześnie regulowanie przepisami prawa wszelkich zjawisk
związanych ze sportem stwierdził nawet, że „obecnie trzeba być prawnikiem, żeby czytać strony sportowe”2. O ile przeciętny obserwator wydarzeń sportowych dość dobrze orientuje się w nazwach organizacji i
klubów sportowych, o tyle nie zawsze zdaje sobie sprawę z formy
prawnej tych wszystkich podmiotów oraz istotnego znaczenia prawnego w różnicach pomiędzy nimi3.
Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej4 w przepisie
zawartym w art. 68 ust. 5 stanowi, że władze publiczne (zarówno rządowe, jak i samorządowe) preferują rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży. Ta dyspozycja ustrojodawcy odnosi się do konieczności ochrony kultury fizycznej przez ustrojodawstwo zwykłe jako
ważnego obszaru życia publicznego ze względu na jego racje natury
biologicznej i społecznej5.
Podmioty, które chcą prowadzić działalność sportową, analogicznie do innych podmiotów mogą korzystać ze swobody w wyborze formy organizacyjno-prawnej. Pewne ramy ograniczające nakłada jednak
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie6, stanowiąc w art. 3 ust. 1,
Por. E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016, s. 29.
2 W. T. Champion, The Fundamentals of Sports Law, Danvers 2004, s. 5.
3 J. Krześniak, op. cit., s. 31.
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z
1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
5 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 112.
6 Dz. U. z 2010 r., poz. 1468 ze zm.
1
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że działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Użycie określenia „w szczególności” wskazuje, że klub
sportowy to preferowana forma prowadzenia działalności w sporcie,
jednak możliwe jest również prowadzenie jej w innej formie organizacyjnoprawnej7. Ta sama ustawa w art. 4 ust. 1 sankcjonuje status prawny
uczniowskiego klubu sportowego jako szczególny rodzaj klubu sportowego, jednak to przedkonstytucyjna i uchylona już ustawa z 18 stycznia
1996 roku o kulturze fizycznej8 w art. 7 wprowadziła uczniowskie kluby
sportowe jako nowy typ stowarzyszeńsuigeneris.
1. Geneza tworzenia uczniowskich klubów sportowych
Działalność uczniowskich klubów sportowych od początku powiązana jest ze sportem szkolnym, który należy rozumieć jako środek
stosowany w procesie kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej.
Udział w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych organizowanych przez
takie kluby służy rozwijaniu instrumentalnych i kierunkowych dyspozycji osobowościowych, co stanowi z kolei istotne uzupełnienie szkolnych lekcji wychowania fizycznego9.
Sam pomysł tworzenia w Polsce takich klubów ma swoje korzenie
w zainicjowanym w latach 90. programem „Sport wszystkich dzieci”10.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami uczniowskie kluby sportowe miały
prowadzić działalność przy wsparciu szkół z ich własną bazą sportową i
wykwalifikowanymi nauczycielami wychowania fizycznego, a także
dzięki finansowemu wsparciu ze strony rodziców uczniów oraz środkom finansowym pozyskanym od lokalnych władz samorządowych,
sponsorów i innych źródeł11.
Pierwsze uczniowskie kluby sportowe zostały powołane jako odzew na prowadzone w 1994 roku akcje promujące programy: „Sport
wszystkich dzieci” oraz „Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży
K. Siemion, Oznaczanie przedsiębiorców działających w sporcie, „Acta Scientifica AcademiaeOstroviensis, Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne”, 2016, nr 2, s. 238.
8 Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113.
9 R. Tomik, Działalność uczniowskich klubów sportowych, Katowice 2006, s. 6.
10 Program „Sport wszystkich dzieci” zapoczątkowany został przez Stanisława
Stefana Paszczyka ( pełniącego w latach 1993-1997 funkcję Prezesa Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki) w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie finansowe
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
11 R. Tomik, op. cit., s. 11.
7
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uzdolnionej sportowo”. W marcu 1994 roku Departament Sportu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki opracował wzorcowy, ramowy statut
uczniowskiego klubu sportowego, warunki rejestracji klubu, oraz listy
intencyjne do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców oraz działaczy
samorządowych i uczniów informujące o programie klubu12. Działalność uczniowskich klubów sportowych była także szeroko promowana
w środkach masowego przekazu.
Podstawową cechą odróżniającą uczniowskie kluby sportowe od
działających wcześniej szkolnych klubów sportowych było posiadanie
osobowości prawnej. Z kolei zachętą do tworzenia uczniowskich klubów sportowych było przydzielanie pomocy w postaci przydziałów
sprzętu sportowego, organizacja masowych imprez i igrzysk sportowych, dofinansowanie wypoczynku letniego w ramach akcji „Sportowe
wakacje”, a także promowanie wśród dzieci takiej sportoworekreacyjnej formy zajęć pozalekcyjnych13.
Podstawowymi założeniami do tworzenia uczniowskich klubów
sportowych było ukierunkowanie na: cele wyłącznie w zakresie kultury
fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej),prowadzenie działalności niezarobkowej, rozwijanie różnych form
kultury fizycznej; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie; integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania; prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie
rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
2. Komitet założycielski oraz statut
Jak wspomniano we wprowadzeniu, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o
sporcie, uczniowski klub sportowy to szczególny rodzaj klubu sportowego, tworzony na potrzeby rywalizacji nieletnich zawodników. Ustawa określa także, że uczniowski klub sportowy działa w formie stowarzyszenia i zastosowanie wobec niego mają przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach14, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji stowarzyszeń15.

List intencyjny zamieszczony w czasopiśmie „Lider”, 1994, nr 9.
R. Tomik, op. cit., s. 17-18.
14 Dz. U. z 2019 r., poz. 713.
15 Art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie.
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Ustrojodawca w przepisach zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawodawca w ustawie z 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach pozostawili pewną swobodę w zakresie tworzenia stowarzyszeń.
Wyjątkowo potraktowane zostały jedynie szczególne sytuacje, gdzie ze
względu na dobro ogółu, ustawodawca wprowadził ograniczenia w ich
tworzeniu16. Uczniowskie kluby sportowe tworzone są w oparciu o generalną uwagę ustawodawcy, a więc w myśl art. 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach tworzenie stowarzyszeń „przysługuje obywatelom polskim
mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw
publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w
ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani
do władz tej jednostki”.
Przy tworzeniu uczniowskich klubów sportowych znajduje zastosowanie przepis zawarty w art. 9 znowelizowanej ustawy z dnia 20 maja
2016 roku Prawo o stowarzyszeniach stanowiący, że „osoby w liczbie co
najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut
stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski”. Cytowana ustawa nie
określa górnej liczny osób podejmujących czynności celem powołania
stowarzyszenia, a jedynie wskazuje na konieczność udziału minimum
siedmiu osób w zgromadzeniu założycielskim17. Zgodnie z art. 9 tej
znowelizowanej ustawy można wybrać także komitet założycielski. To
istotna zmiana w przepisach, gdyż do dnia 20 maja 2016 roku wybranie
komitetu założycielskiego było obowiązkowe18.
Przepis zawarty w art. 4 ust. 3 ustawy o sporcie stanowi, że
„członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele”, a więc osoby fizyczne tworzące
E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992, s. 84-89.
A. Rejman, Uczniowskie kluby sportowe w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz orzecznictwa sądów powszechnych, „Journal of Education,
Health and Sport”, 2015, nr 5, s. 659.
18 Art. 9 i 12 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
16
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społeczność szkolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty19. W doktrynie uważa się, że użyte przez
ustawodawcę określenie „w szczególności” pozwala przyjąć, że członkami uczniowskich klubów sportowych mogą być także osoby spoza
społeczności szkolnej, które czynnie wspomagają daną szkołę, np.
przedstawiciele organu samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę,
sponsorzy, przedstawiciele rad patronackich20.
Bardzo ważną zmianą wprowadzoną po 20 maja 2016 roku jest
możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki
organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją, w przypadku, gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia21. Z treści przytoczonego przepisu wynika,
że tylko osoby fizyczne mogą być członkami zwykłymi uczniowskich
klubów sportowych. Osoby prawne mogą jedynie pełnić funkcję członków wspierających, ale ustawa nie definiuje członkostwa wspierającego,
pozostawiając tę kwestię do uregulowania w statucie.
Przepisy prawa nie ograniczają zasięgu działania uczniowskich
klubów sportowych do terenu jednej szkoły. W praktyce możliwe jest
więc tworzenie takich klubów, wspólnych dla dwóch lub więcej szkół w
danej miejscowości. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w małych miejscowościach, gdzie jeden obiekt sportowy jest do dyspozycji
kilku szkół, albo ta sama kadra nauczycielska pracuje w dwóch miejscowych szkołach, bądź gdy uczniowie różnych szkół wykazują zbliżone zainteresowania sportowe22. Analogicznie, w większych szkołach i
przy faktycznym uwzględnieniu potrzeb oraz warunków możliwe jest
funkcjonowanie wielosekcyjnych uczniowskich klubów sportowych.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach w trakcie
zebrania założycielskiego konieczne jest zawłaszcza: ustalenie, czy
uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, czy tajnym, zwykłą
większością czy bezwzględną większością głosów (z zastrzeżeniem, że
uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być
przyjęte jednogłośnie); wybranie przewodniczącego i protokolanta;
Dz. U. z 1991r. Nr 95, poz. 425 ze zm.
A. Nowakowski, Działalność uczniowskich klubów sportowych w Polsce w
świetle prawa, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Kultura fizyczna”, 2001, z. 4, s. 60.
21 Art. 10a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
22 A. Nowakowski, op. cit., s. 61.
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podpisanie listy członków. Niezbędne jest także podjęcie pięciu uchwał:
o powołaniu stowarzyszenia; o przyjęciu statutu; o wyborze zarządu; o
wyborze komisji rewizyjnej; oraz o wyborze komitetu założycielskiego.
Dopiero po dopełnieniu powyższych formalności można zamknąć zebranie i przygotować protokół oddający przebieg spotkania.
W myśl art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut uczniowskiego klubu sportowego - jak każdego innego stowarzyszenia - winien
zawierać niezbędne dane, a więc: nazwę organizacji; siedzibę i teren
działania; cele i sposoby ich realizacji; informacje o członkach organizacji
(m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka); informację o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru,
kompetencje, tryb pracy); informacje o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość); określenie sposobu podejmowania
decyzji, czyli warunki ważności uchwał; wskazanie źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich);
określenie sposobu reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych; regulowanie zasad wprowadzania
zmian w statucie oraz sposobu rozwiązania klubu.
Tryb likwidacji uczniowskich klubów sportowych podlega przepisom likwidacji stowarzyszeń. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wydanym wyroku23, dopuszczenie dowolności kształtowania trybu likwidacji i wyłączenie ustawowych przepisów o likwidacji stowarzyszeń przez uczniowskie kluby sportowe byłoby nie tylko obejściem przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie, który wprowadza wyjątek tylko w zakresie
rejestracji, ale prowadziłoby do skutków nie dających się pogodzić z istotą i
funkcjami jawnego funkcjonowania i rejestrowania stowarzyszeń, a więc
bezpieczeństwa obrotu prawnego jego uczestników.
Najważniejszą czynnością w trakcie powoływania uczniowskiego
klubu sportowego jest uchwalenie statutu.W doktrynie zwraca się uwagę na charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której przystępują dalsi członkowie. To właśnie w statucie uczniowskie kluby sportowe określają swój ustrój, organizację,
sposób i cele działania, co oczywiście nie wyklucza rozszerzenia zapisów statutu o postanowienia wykraczające poza wymienione elemen-

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt II SA/Go 504/19 (LEX nr 2734342).
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ty24, ważne jednak, aby dodatkowe postanowienia nie naruszały prawa i
zasad współżycia społecznego.
3. Wpis do ewidencji starosty
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie podczas tworzenia
uczniowskich klubów sportowych wiążące są przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów
odnoszących się do rejestracji. Przepis zawarty w § 7 Rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie
ewidencji klubów sportowych25 stanowi, że „Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do
ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją o adresie tymczasowej
siedziby klubu sportowego”.
Zastosowanie względem uczniowskich klubów sportowych
uproszczonej formy rejestracji jest niewątpliwie dużym ułatwieniem,
gdyż cała procedura powołania takiego klubu polega tylko na jego zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę26. Podobne
stanowisko zajmują sądy administracyjne, w uzasadnieniu dla rozstrzyganych spraw wskazując, iż uczniowskie kluby sportowe podlegają
wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze
względu na siedzibę klubu27.
Jedynym dokumentem wymaganym podczas wpisu do ewidencji
jest pisemny wniosek wraz z załącznikami28. Ustawa nie określa specjalnego druku, niemniej jednak we wniosku należy umieścić datę jego sporządzenia, określenie adresata, pełną nazwę i dokładny adres siedziby
klubu, numer telefonu kontaktowego oraz podpisy wszystkich członDodatkowym punktem statutu, ważnym w działalności klubu sportowego, może być np. zapis regulujący pobieranie opłat startowych, opłat za obozy
treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, a także wyodrębnienie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
25 Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449.
26 A. Rejman, op. cit.,s. 660.
27 Zob. np. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 września 2014 r., sygn. akt I SA/GI 850/15 (LEX nr 1508680),
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 2075/14 (LEX nr 1952856).
28 Art. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 ze zm.).
24

292

ków zarządu uczniowskiego klubu sportowego. Do wniosku należy
dołączyć protokół z zebrania założycielskiego, na którym zostały podjęte uchwały o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego oraz o przyjęciu statutu, uchwała o wyborze komitetu założycielskiego oraz uchwała o wyborze zarządu wraz z uchwałą o wyborze komisji rewizyjnej.
Kolejny wymagany załącznik to lista założycieli, wraz z podaniem ich
imion i nazwisk, daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL, miejsca
zamieszania, a także ich własnoręczne podpisy. Konieczne jest również
podanie informacji o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego.
Na mocy przepisu zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy z
dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej29 uczniowskie kluby
sportowe zwolnione są z opłaty skarbowej za wydanie decyzji30 o wpisie
do ewidencji starosty. Przywołany przepis stanowi bowiem, że nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej oraz wydanie
zaświadczenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
oraz ochrony zdrowia.
Pojęcie „ewidencja” w odniesieniu do uczniowskich klubów sportowych rozumiane jest jako publiczny i podmiotowy rejestr, nie mający
jedynie ewidencyjnego charakteru. W doktrynie prawa cywilnego wyróżniane są bowiem rejestry podmiotowe i przedmiotowe. W rejestrach
podmiotowych ujawnia się podmioty różnego rodzaju stosunków
prawnych, z kolei w rejestrach przedmiotowych następuje ujawnienie
określonych przedmiotów i ich sytuacji prawnej. Ponadto w obu rodzajach rejestrów można wyróżnić rejestry ewidencyjne oraz rejestry, do
których wpisy nie wywołują skutków w dziedzinie prawa materialnego.
Zgodnie z powyższym, wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji starosty traktowany jest jako tożsamy ze skutkami prawnymi,
jakie w prawie cywilnym wywołuje wpis do podmiotowego rejestru31.
Należy podkreślić, że wpis lub odmowa wpisu do ewidencji to
czynności administracyjne polegające na wydaniu decyzji administraTekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z załącznikiem do Ustawy pn: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” opłata skarbowa wynosi: 10 zł za dokonanie czynności
urzędowej polegającej na wydaniu decyzji (część I pkt 53).
31 Por. A. Rejman, op. cit., s. 661.
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cyjnej32, stosownie do treści art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku – Kodeks postępowania administracyjnego33, który brzmi: „organ
administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba
że przepisy kodeksu stanowią inaczej”. Co więcej, organ obowiązany
jest do wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,zaś w sprawach szczególnie
skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy34. Od decyzji administracyjnej można się odwołać w terminie 14
dni od momentu doręczenia jej stronie35 poprzez złożenie wniosku za
pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
właściwego ze względu na siedzibę klubu. Przepis zawarty w art. 4 ust.
4b ustawy o sporcieumożliwia milczące załatwienie sprawy wpisu do
ewidencjiw sposób w całości uwzgledniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia
wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie wyda decyzji
o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest
przez dokonanie wpisu do księgi ewidencyjnej36. Taki wpis musi być
umieszczony chronologicznie oraz dokonany w sposób trwały.Wszelkie
skreślenia i poprawki także powinny być dokonane w sposób trwały,
jednak pozwalający na odczytanie poprzedniego wpisu. Z chwilą wpisu
do księgi ewidencyjnej uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość
prawną37.
Wszelkie zmiany danych dotyczące statutu klubu, składu władz
oraz adresu siedziby muszą być zgłaszane staroście. Zgłoszeń należy
dokonywać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmiany, czyli podjęcia stosownej uchwały. Nowe dane klubu wprowadzane są do księgi
ewidencyjnej starosty bez zbędnej zwłoki. Dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez starostę jest odpłatne i obecnie wynosi 10 zł, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, iż uczniowskie kluby sportowe nie powinny ponosić opłaty za wprowadzone
zmiany.

Art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie.
Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695.
34 Art. 35 § 3a k.p.a.
35 Art. 129 § 2 k.p.a.
36 Art. 4 ust. 8 § 2 ustawy o sporcie.
37 Art. 4 ust. 6 ustawy o sporcie.
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Po wpisaniu do ewidencji starosty niezbędne jest jeszcze uzyskanie dla klubu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz Statystycznego Numeru Identyfikacji „REGON”, a także wypełnianie sprawozdań
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystne dla klubu jest
również założenie rachunku bankowego, aby ułatwić pozyskiwanie
środków na finansowanie prowadzonej działalności.
4. Podstawowe źródła przychodów
Uczniowskie kluby sportowe to stowarzyszenia nie mogące prowadzić działalności gospodarczej, nie podlegają więc rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w rubryce „Przedsiębiorstwa”. Niestety bardzo to ogranicza możliwości pozyskiwania środków na bieżące funkcjonowanie klubów oraz budzi wiele nieporozumień i kontrowersji prawnych. Takie kluby nie muszą także posiadać kapitału zakładowego,
gdyż ze względu na rodzaj działalności przyjmuje się, że tym kapitałem
klubu są jego założyciele oraz członkowie.
Mimo, iż osobowość prawna uczniowskich klubów sportowych to
stowarzyszenie, jednak są one traktowane przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach w sposób szczególny. Wynika to z pełnionej przez kluby
funkcji nastawionej na prowadzenie działalności sportowej i krzewienie
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a nie z nastawienia na generowanie przychodów. To właśnie brak możliwości podejmowania działalności gospodarczej i brak rejestracji w KRS stanowi główny element
odróżniający od innych stowarzyszeń i klubów sportowych. Uczniowskie kluby sportowe otrzymują w zamian przywilej uproszczonej i
znacznie tańszej procedury rejestracji klubu jako stowarzyszenia, a także
osobowość prawną, której nie posiadają stowarzyszenia zwykłe.
Na temat wyłączenia uczniowskich klubów sportowych z możliwości rejestracji w KRS jednoznacznie wypowiedział się Sad Okręgowy
w Toruniu38 wskazując, że uczniowskie kluby sportowe nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a tym bardziej nie mogą być rejestrowane w KRS ze względu na konstrukcję przepisów o uczniowskich klubach sportowych w ustawie o sporcie. W wydanym postanowieniu sąd
zinterpretował także zapis o szczególnej formie tych klubów jako brak
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdził bowiem,
że nie można uznać, że czymś specyficznym dla uczniowskich klubów
sportowych jest członkostwo dzieci, rodziców czy nauczycieli, gdyż
Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI GZ 44/13.
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osoby te mogą być członkami wszystkich innych stowarzyszeń, o ile
taką możliwość dopuszcza treść statutów. Zdaniem sądu miejsca rejestracji uczniowskich klubów sportowych również nie można uznać za
szczególne, z uwagi na rejestrowanie w ewidencji starosty pozostałych
klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i nieprowadzących działalności gospodarczej. Z tego względu w opinii sądu, jedyną cechą wyróżniającą uczniowskie kluby sportowe od pozostałych klubów sportowych jest brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i skupienie wyłącznie na działalności sportowej.
Chociaż uczniowskie kluby sportowe mają utrudnioną drogę do pozyskiwania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb związanych z
bieżącym funkcjonowaniem, to jednak mogą korzystać ze środków pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów pochodzących z majątku klubu, a także z ofiarności publicznej. Należy
jednak pamiętać, iż np. przyjęcie darowizny od prywatnej firmy wyklucza
promowanie jej wizerunku na koszulkach klubowych.
Większość uczniowskich klubów sportowych utrzymuje się
przede wszystkim ze składek członkowskich, których wysokość oraz
tryb pobierania musi zostać określona w statucie klubu. Kluby wnioskują również o dotacje ministerialne i samorządowe oraz starają się o granty i dofinansowanie unijne.
Jeśli w statucie uczniowskiego klubu sportowego zostanie zawarty
odpowiedni zapis, to możliwe jest także prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego39. Taka forma działalności polega na sprzedaży przedmiotów otrzymanych w ramach darowizny oraz sprzedaży
towarów wytworzonych przez członków klubu. Działalność odpłatna
pożytku publicznego może również obejmować świadczenie usług w
zakresie m.in. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Status organizacji pożytku publicznego
Uczniowskie kluby sportowe coraz częściej czynią starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Taki status to najkorzystniejszy sposób na pozyskanie zewnętrznego finansowania dzięki
otrzymywaniu środków z „1% podatku”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowskie kluby sportowe nie mogą być wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego jako
Art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 284).
39
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przedsiębiorstwa. Przepisy prawa umożliwiają jednak wnioskowanie o
nadanie statusu organizacji pożytku publicznego z uwagi na spełnianie
przez uczniowskie kluby sportowe wymaganych kryteriów, takich jak:
prowadzenie działalności dla dobra społecznego w sferze popularyzacji
zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród
młodzieży oraz przez upowszechnianie kultury fizycznej. Kryterium
niezbędnym przy staraniu się o status organizacji pożytku publicznego
jest dokonanie wpisu tych celów do statutu klubu. Istotne jest, że uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego nie podlega żadnym
opłatom związanym ze złożeniem formularzy czy wpisem do KRS.
Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego niezbędne
jest wypełnienie formularza podstawowego Krajowego Rejestru Sądowego KRS-W21, służącego do zgłoszenia i identyfikacji organizacji, wraz
z podaniem nazwy, siedziby, celu działania, adresu strony internetowej
oraz adresu poczty elektronicznej uczniowskiego klubu sportowego.
Taki wniosek dotyczy wyłącznie tych organizacji pożytku publicznego,
które nie mają z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego. Kolejnym krokiem jest wypełnienie druku KRSW-OPP, będącego załącznikiem do wniosku o rejestrację lub zmianę
danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za pomocą tego
formularza zgłasza się prowadzenie planowanych rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego40.
Wymienione wnioski służą wyłącznie zgłoszeniu tych organizacji,
które nie miały obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego na etapie zakładania, a więc m.in. uczniowskich klubów
sportowych. Wypełnione formularze należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności klubu, a sąd ma 7 dni na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu
wniosku.
Pozytywna decyzja sądu rejestrowego skutkuje wpisaniem
uczniowskiego klubu sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego i
nadaniu klubowi odrębnego numeru. Informacja o wpisie do KRS jest
także publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Podsumowanie
Chociaż sport już dawno przestał być tylko formą aktywności
człowieka, mającą na celu rozwój fizyczny i doskonalenie sprawności
fizycznej, a stał się działalnością ukierunkowaną na generowanie zy40

Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
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sków41, to jednak działalność uczniowskich klubów sportowych nadal
nastawiona jest wyłącznie na popularyzowanie kultury fizycznej oraz
zdrowego współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W założeniu uczniowskie kluby sportowe to kluby amatorskie,
jednak także one muszą zapewnić swoim członkom odpowiednie warunki do uprawiania wybranych dyscyplin sportu, a to wymaga pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem klubów. Wykluczenie sponsoringu jako niezgodnego z prawem sposobu pozyskiwania funduszy znacznie ogranicza rozwój uczniowskim klubom sportowym. Z drugiej jednak strony
takie rozwiązanie prawne gwarantuje, że pierwotna idea zakładania
uczniowskich klubów nie zostanie zatracona, a kluby nie przekształcą
się w komercyjne organizacje nastawione na generowanie zysków zamiast szerzenia kultury fizycznej.
Co prawda uczniowskie kluby sportowe nie mogą korzystać z najłatwiej dostępnego źródła finansowania, a więc muszą unikać wszystkiego, co ma znamiona działalności gospodarczej, jednak mają sporo
innych możliwości pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność. Największa trudnością w tym zakresie wydaje się być mało precyzyjne prawo, które poddawane bywa licznym błędnym interpretacjom, a w efekcie powstają problemy dla podmiotów prowadzących
takie kluby. Pamiętać bowiem należy, że w praktyce najczęściej za prowadzenie uczniowskich klubów odpowiedzialni są nauczyciele WF i
trenerzy, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie dla lokalnej społeczności uczniowskiej, jednak trudno wymagać od nich biegłości w
przepisach prawa. Zawiłe i niejasne regulacje dotyczące tworzenia i
działania takich klubów zbyt często narażają założycieli i członków na
nieświadome łamanie przepisów, jakna przykładprzyjmowanie wsparcia finansowego w zamian za umieszczenie logo darczyńcy na koszulkach drużyny, oraz późniejsze konsekwencje w toczących się postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi.
Dokonując ostatecznego podsumowania omawianej problematyki
stwierdzić należy, iż uczniowskie kluby sportowe są niezwykle potrzebnym i pożytecznym środkiem do aktywizacji dzieci i młodzieży w
pozalekcyjnym uprawianiu sportu. Należy także dostrzec dokonane na
przestrzeni istnienia tych klubów skuteczne korekty wielu błędnych
rozstrzygnięć organów administracji rządowej i samorządowej, a także
R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.),
„Prawo i Prokuratura”, 2004, nr 2, s. 60.
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wprowadzone nowelizacje ustaw o sporcie i Prawo o stowarzyszeniach.
Przede wszystkim wiele istotnych zmian nastąpiło w wyniku nowelizacji w 2016 roku ustawy Prawo o stowarzyszeniach, m. in. został ograniczony wymóg odnośnie liczby założycieli z 15 do 7 osób.
Uprawnionym wydaje się postawienie tezy, że uczniowskie kluby
sportowe w sposób trwały i nieodzowny wpisały się w infrastrukturę
kultury fizycznej w Polsce, a poprzez realizowanie swoich działań w mikroskali społeczności szkolnych, znacznie lepiej odpowiadają aktualnemu
zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży danej miejscowości na udział w preferowanych rodzajach aktywności fizycznej. Na pochwałę zasługuje pozostawienie przez ustawodawcę znacznej swobody w formułowaniu treści statutów uczniowskich klubów sportowych, a więc umożliwienie dopasowania działalności klubów do konkretnych środowisk i potrzeb.
Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest kwestiom związanym z działalnością i finansowaniem uczniowskich klubów sportowych w Polsce w świetle
obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Uczniowskie kluby
sportowe działają głównie przy szkołach, a także przy gminnych oraz
miejskich ośrodkach sportowych, a ich podstawowym celemjest upowszechnianiekultury fizycznej. W praktyce uczniowskie kluby sportowe
przyczyniają się do nabywania i podnoszenia sprawności fizycznej poprzez różnorodną aktywność ruchową dostosowaną do wieku dzieci i
młodzieży, zachęcają do aktywnego wypoczynku pozalekcyjnego oraz
umożliwiają osiąganie sukcesów w zawodach sportowych. Niestety doświadczenie pokazuje, że przepisy prawa niezbyt jasno regulują niektóre kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy dla klubów oraz formułowaniem treści statutów, co przysparza istotnych trudności interpretacyjnych.
Słowa kluczowe: statut klubu sportowego, ewidencja starosty,
kultura fizyczna, sport pozalekcyjny, aktywność fizyczna
Summary:
Formal foundations for the creation and financing of student sports clubs
The article deals with is Sue srelated to the activities and financing
of student sports clubs in Poland in the light of the applicable laws and
regulations. Student sports clubs operate mainly in schools, as well as at
municipal and municipal sports centers, and their primary purpose is to
promowe physical culture. In practice, student sports clubs contribute to
the acquisition and improvement of physical fitness through a variety of
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exercise activities adapted to the age of children and Young people, entourage active extra curriculara ctivities and enable success in sports
competitions. Unfortunately, experience has shown that the law does
not very clearly regulate certain issues related to the raising of funds for
clubs and the formulation of the content of the statutes, which causes
significant difficulties in interpreting.
Keywords: sports club statutes, old-fashioned records, physical
culture, extra curricular sport, physical activity
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Alicja Sadowa

Ochrona prawna symbolu olimpijskiego
Wstęp
W dzisiejszych czasach sport przyciąga nie tylko rzesze fanów,
ale też sponsorów, następuje komercjalizacja sportu. Jednym z najbardziej dochodowych produktów marketingowych są igrzyska olimpijskie. Z igrzyskami kojarzą się przede wszystkim sportowcy, rywalizacja
oraz rekordy i medale, ale nie należy zapominać o dobrach olimpijskich,
które swoją marką i renomą niejako firmują igrzyska olimpijskie. Zgodnie z Kartą Olimpijską przez wspomniane dobra należy m.in. rozumieć
symbol olimpijski. Przeplatające się kolorowe koła pełnią rolę oficjalnego logo olimpijskiego już od 1914 r. Wszelkie prawa do dysponowania
nim posiada Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W niniejszym artykule zostanie omówiona ochrona prawna symbolu olimpijskiego na
gruncie prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego.
1. Ochrona międzynarodowa
Wśród aktów prawa międzynarodowego, mających znaczenie dla
ochrony symbolu olimpijskiego centralne miejsce zajmuje Konwencja
związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca
1883 roku (tzw. Konwencja paryska). Polska jest stroną tejże konwencji –
wiąże ją tzw. teks sztokholmski ustalony w 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. nr 9.,
poz. 51). Konwencja jest administrowana przez Światową Organizację
Własności Intelektualnej (World Intellectua Property Organization). Warunkiem korzystania z ochrony przewidzianej w Konwencji paryskiej jest
przynależność do Związku Ochrony Własności Przemysłowej1.
Przedmiotem ochrony Konwencji paryskiej są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki
usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia lub nazwy pochodzenia2. Podstawowy akt prawny, który definiuje dobra olimpijskie – Karta Olimpijska – nie rozstrzyga na jakiej podstawie miałby być chroniony symbol
A. Nowicka, Wprowadzenie [w:] A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja
paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, str. 23.
2 A. Szewc, M. Kępiński, Komentarz do art. 1 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, [w:] A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o
ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, str. 60.
1
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olimpijski. W przepisach wykonawczych dotyczących ochrony prawnej
dóbr olimpijskich pojawia się określenie „znak towarowy” w odniesieniu do symbolu olimpijskiego. Stąd Konwencja paryska ma zastosowanie odnośnie symbolu olimpijskiego.
Konwencja ta stanowi lex geeralis w stosunku do szczególnych
umów międzynarodowych i ustawodawstw krajowych w tym zakresie.
W sytuacji, gdy państwo nie podpisało szczególnej umowy międzynarodowej albo nie stworzyło własnego ustawodawstwa w omawianym
zakresie, to symbol olimpijski jest chroniony na tej płaszczyźnie.
Głównym aktem regulującym sytuację prawną symbolu olimpijskiego jest Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego
przyjęty 26 września 1981 r. Od 22 listopada 1996 r. Polska jest w gronie
państw stron tego traktatu. Traktat ten stanowi lex specialis w stosunku
do Konwencji paryskiej. Każde państwo będące członkiem Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej lub Międzynarodowego (Paryskiego) Związku Ochrony Własności Przemysłowej, Organizacji Narodów
Zjednoczonych lub jakiejkolwiek wyspecjalizowanej organizacji pozostającej w związku z ONZ może zostać stroną Traktatu3.
Obowiązki państw sygnatariuszy zostały sformułowane w sposób ogólny, pozostawiając swobodę w doborze środków ochronnych
symbolu olimpijskiego. Każde państwo będące stroną traktatu jest obowiązane co do zasady odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację
jako znaku i zakazać, za pomocą właściwych środków, używania w celach handlowych, jako znaku lub innego oznaczenia, jakiegokolwiek
oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego
symbol olimpijski określony w Karcie Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, z wyjątkiem tych przypadków, gdy Międzynarodowy
Komitet Olimpijski udzielił na to upoważnienia4. Artykuł 2 wprowadza
ograniczenia od powyższego obowiązku. Ma to miejsce w sytuacji, gdy
znak ten został zarejestrowany w danym państwie przed dniem, w którym niniejszy traktat wchodzi w życie w stosunku do tego państwa, lub
w okresie, w ciągu którego wypełnienie tego obowiązku w określonym
państwie uznaje się za wstrzymane. Drugie zastrzeżenie dotyczy sytuacji dalszego używania w określonym państwie w celach handlowych
jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski, przez jakąkolwiek
Art. 5 Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 34., poz. 201).
4 Art. 1 Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego.
3
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osobę lub przedsiębiorstwo, które legalnie rozpoczęła takie używanie
we wspominanym państwie przed dniem, w którym niniejszy traktat
wchodzi w życie w stosunku do tego państwa, lub w okresie, w ciągu
którego w tym państwie wypełnianie obowiązku przewidzianego w art.
1 uznaje się za wstrzymane. Dodatkowo zezwolone jest używanie symbolu olimpijskiego w środkach masowego przekazu w celach informowania o ruchu olimpijskim lub działaniach podejmowanych w ramach
tego ruchu5.
2. Ochrona na gruncie prawa unijnego
Podstawowym instrumentem ochrony przewidzianym w tym
systemie prawa jest instytucja wspólnotowego znaku towarowego. Genezy tej regulacji należy upatrywać w chęci kompleksowego uregulowania materii dotyczącej znaków towarowych ze względu na ich wartość materialną oraz znaczącą rolę w gospodarce6.
System prawny wspólnotowego znaku towarowego powstał na
podstawie rozporządzenia Rady nr 40/94/WE o znaku towarowym
wspólnoty. Aktualnie szczegółowe regulację zawarte są w rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Rozporządzenie ma zasięg ogólny oraz
wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach
członkowskich. Nie muszą być one w porównaniu do dyrektyw implementowane do prawa krajowego, gdyż stanowią samodzielne źródła
prawa i powinny być bezpośrednio stosowane.
Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek
oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu
towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od
towarów lub usług innych przedsiębiorstw7.
W Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w
Alicante został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy pod
nr 009814294 symbol olimpijski. Jest to symbol o charakterze słownograficznym. Składa się z pięciu kół olimpijskich oraz ze słowa OLYMArt. 2 Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego.
A. Cieśliński, A. Dereń, Prawo własności intelektualnej i przemysłowej, [w:] A.
Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Tom II, Warszawa 2007, str. 860.
7
A. Bocian, D. Stempniak, Ochrona prawna symbolu olimpijskiego,
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39983/05_A_Bocian_D_Stempniak
.pdf, (dnia 04.06.2020 r.).
5
6
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PIC. Został on zgłoszony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Ochroną nie są objęte tylko dwie klasy z klasyfikacji nicejskiej.
Nadto pod nr 002827632 został zarejestrowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski znak słowny THE OLYMPICS z zakresem
ochrony obejmującym wszystkie klasy klasyfikacji nicejskiej.
Unia Europejska, która jest podmiotem prawa międzynarodowego publicznego jest związana normami tego prawa. Unia Europejska
nie jest stroną Konwencji paryskiej oraz Traktatu z Nairobi, jednak
przepisy Konwencji mają znaczenie dla porządku unijnego, gdyż w niektórych przypadkach przepisów prawa wtórnego Unii Europejskiej odsyłają directe do jej postanowień8. Przepisy Konwencji paryskiej nie mogą być stosowane bezpośrednio, więc nie stanowią właściwej podstawy
prawnej, która mogłaby być przywołana w sporze. Zostało to uzasadnione tym, że Unia Europejska nie jest stroną Konwencji Paryskiej. A
także że w przypadkach, w których ustawodawca uznał za istotne nadanie określonym przepisom skutku bezpośredniego, odniósł się do
nich wyraźnie w aktach prawa wtórnego oraz zauważa, iż co prawda
bezpośrednie obowiązywanie Konwencji mogłoby wynikać z art. 2 ust. 1
Porozumienia TRIPS, które zawiera odesłanie do niej, jednakże ze
względu na to, że to porozumienie nie znajduje bezpośredniego zastosowania, nie możne prowadzić także do bezpośredniego stosowania
Konwencji paryskiej9.
3. Polski Komitet Olimpijski
Z Karty Olimpijskiej wynika, że za posługiwaniem się symbolem
olimpijskim odpowiadają przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim narodowe komitety olimpijskie. Wskazuję się na dwa szczególne
obowiązki narodowych komitetów olimpijskich. Pierwszy z nich to podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie wykorzystania
jakichkolwiek dóbr olimpijskich w sposób sprzeczny z przepisami Karty
Olimpijskiej. Natomiast drugi obowiązek polega na podejmowaniu
działań mających na celu uzyskanie na korzyść Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego ochrony prawnej dóbr olimpijskich. Do zadania
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego należy pomoc Narodowym Komitetom Olimpijskim przy uzyskaniu ochrony prawnej symbolu lub wyjaśnianie nieporozumienia, jeżeli Narodowy Komitet OlimpijIbidem.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 października
2017 r. w sprawie C-238/06 P. Develey v. OHIM (Dz. Urz. UE 2007/C 315/26).
8
9
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ski wyrazi taką potrzebę. Narodowe Komitety Olimpijskie mają przyznane przez Kartę Olimpijską możliwość wykorzystywania symbolu
olimpijskiego tylko w zakresie swojej działalności niedochodowej. Przesłankami tego wykorzystywania jest przyczynianie się do rozwoju ruchu olimpijskiego oraz uzyskanie uprzedniej zgody Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
W Polsce funkcję Narodowego Komitetu Olimpijskiego pełni
Polski Komitet Olimpijski, który działa w oparciu o swój statut10. Statut
Polskiego Komitetu Olimpijskiego został opracowany zgodnie z postanowieniami Kary Olimpijskiej. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek
wątpliwości w interpretacji jego postanowień pierwszeństwo posiadają
przepisy Karty Olimpijskiej11. Polski Komitet Olimpijski jest związkiem
stowarzyszeń zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub
osoby fizycznej, związane z promocją ruchu olimpijskiego i rozwojem
sportu polskiego. Jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje cele, programy działania i struktury, a także samodzielnie
ustala w drodze aktów wewnętrznych reguły swego działania i formy
realizacji zadań statutowych12. Polski Komitet Olimpijski stosuję się do
postanowień Karty Olimpijskiej, uchwalonej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski a jego działalność podlega nadzorowi Prezydenta m.
st. Warszawy13.
Polski Komitet Olimpijski jest wyłącznie uprawniony do używania znaku lub innego oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski, a także nazw Igrzyska
Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV
Olimpiady, Igrzyska XXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja
Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta Olimpijska14. W 1993 r. Polski Komitet Olimpijski utworzył Polską Fundację Olimpijską. Nadał jej wówczas
wyłączne prawo do dysponowania polskim emblematem olimpijskim.
Celem tej fundacji jest pozyskiwanie i gromadzenie środków na rzecz
A. Bocian, D. Stempniak, Ochrona prawna…
Art. 59 ust. 3 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 25 kwietnia 2019 r.),
https://www.olimpijski.pl/Media/files/STATUT_PKOl_uchwalony_25.04.2019.pdf
12 Art. 1 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13 Art. 2 ust. 2 i 4 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14 Art. 5 ust. 6 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10 10
11
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realizacji przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej czy pokrycia
kosztów udziału w igrzyskach.
4. Ochrona na gruncie ustawodawstwa polskiego
A. Ustawa o sporcie
Aktem prawnym regulującym ochronę prawną symbolu olimpijskiego jest ustawa o sporcie. W myśl tej ustawy Polski Komitet Olimpijski
jest wyłącznie uprawniony do używania jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX
Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV
Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta Olimpijska15. Przez pojęcie używanie symbolu olimpijskiego
należy rozumieć wszelkie rodzaje jej wykorzystywania przez Polski Komitet Olimpijski, zarówno o charakterze komercyjnym, jak również niekomercyjnym. Jako przykład wykorzystania komercyjnego można wskazać udzielenie licencji na eksploatację, natomiast niekomercyjnego zgodna
na używanie symbolu w celu popularyzowania ruchu olimpijskiego lub
zasad olimpijskich. W zakresie ochrony praw wyłącznych mogą mieć
zastosowanie ustawy dotyczące ochrony własności intelektualnej, takie
jak chociażby Prawo autorskie czy Prawo własności przemysłowej16.
Ustawa o sporcie przewiduje odpowiedzialność karną za niezgodne z prawem używanie symbolu olimpijskiego. Osoba która nie
będąc do tego uprawniona, używa w celach handlowych, jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się symbolu olimpijskiego lub paraolimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski lub
paraolimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska
XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski,
Karta Olimpijska, Igrzyska Paraolimpijskie lub Komitet Paraolimpijski
podlega karze grzywny. Sąd może również orzec nawiązkę na rzecz
Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpij-

15 Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr
127., poz. 857, ze zm.).
16 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszek, Ustawa o sporcie. Komentarz, Lex 2011.
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skiego w wysokości do 5 000 zł17. Zgodnie z kodeksem wykroczeń
grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 zł18. Wskazany przepis ustawy o sporcie ma na celu jedynie ochronę interesów ekonomicznych Polskiego Komitetu Olimpijskiego o czym świadczy użyte przez
ustawodawcę określenie „w celach handlowych”, przez co należy rozumieć sprzedaż i wprowadzenie do obrotu towaru lub usługi19.
Należy zwrócić uwagę na brak kompleksowości niniejszego uregulowania. Najczęściej i największą skalę z korzyści z nielegalnego
używania symboliki olimpijskiej będą korzystały przedsiębiorstwa,
spółki prawa handlowego. W Polsce przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności za wykroczenia. Stroną podmiotową może być jedynie
osoba fizyczna dopuszczająca się zabronionego zachowania20.
B. Prawo własności przemysłowej
Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej do dnia 15
kwietnia 2016 r. nie udzielały prawnej ochrony na oznaczenia, jeżeli zawierały skróty nazw bądź symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynikał z umów
międzynarodowych, chyba ze zgłaszający wykazał się zezwoleniem
właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w
obrocie21. Przepisy omawianej ustawy stosujemy także do ochrony emblematu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który stanowi znak słownograficzny poprzez połączenie symbolu olimpijskiego w postaci pięciu
kół, polskiej biało-czerwonej flagi oraz określenia „Polski Komitet Olimpijski”. Ten znak towarowy jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami: 118845 i 291440.
Przy uzyskaniu prawa ochronnego znaku towarowego nabywa
się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy22. Wydaje się, że zwrot „używanie znaku w sposób
Art. 51 ustawy o sporcie.
Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.
1971, nr 12., poz. 114, ze zm.).
19 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszek, Ustawa o sporcie…
20 T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 1 Kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk
(red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2010.
21 Art. 131 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49.,poz. 508) – w brzmieniu obowiązującym
przed 15 kwietnia 2016 r.
22 Art. 153 ust. 1 Prawo własności przemysłowej.
17
18
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zarobkowy” należy rozumieć jako używanie znaku w działalności nakierowanej na osiągnięcie zysku. Bez znaczenia jednak dla wskazanej
weryfikacji powinien być rzeczywisty efekt finansowy wykonywania
takiej działalności. Natomiast używanie znaku w sposób zawodowy
wskazuję na konieczność odwołania się do pojęcia działalności zawodowej. Brak jest niestety legalnej definicji tego terminu. W doktrynie
najczęściej działalność zawodowa kojarzona jest z wykonywaniem wolnych zawodów. Jednakże bak jest również ustawowej definicji i tego
pojęcia. W celu doprecyzowania pojęcia działalności zawodowej należy
skorzystać z dorobku orzecznictwa i doktryny23. Zawodowe prowadzenie działalności oznacza nadanie jej charakter względnie trwałego, profesjonalnego, a nie amatorskiego lub okazjonalnego24.
W sytuacji naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
osoba uprawniona ma prawo do określonych roszczeń o charakterze
cywilnoprawnym: zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.
C. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wartość symbolu olimpijskiego oraz wzmożona w czasie trwania
igrzysk konkurencja handlowa sprawiają, że nierzadko przedsiębiorcy
sięgają do nieuczciwych praktyk celem zdobycia klientów dla swych
towarów lub usług. W wypadku nieuprawnionego posługiwania się
symbolem olimpijskim pomocna może okazać się ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Olimpijski, których interes
został zagrożony lub naruszony mogą żądać: zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody; wydania bezpodstawnie uzyskanej korzyści,; zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury

23 J. Sitko, Komentarz do art. 153 Prawo własności przemysłowej [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015.
24 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 40/91
(OSNC 1992, nr 2., poz. 17).
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polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej
konkurencji był zawiniony25.
Roszczenia przysługujące na gruncie ustawy o ochronie konkurencji mogą służyć uzupełnieniu środków ochrony dostępnych na gruncie prawa własności przemysłowej w przypadkach bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaków identycznych bądź podobnych
do zarejestrowanego znaku towarowego chroniącego symbol olimpijski.
D. Kodeks cywilny
Symbol olimpijski stanowi integralny atrybut ruch olimpijskiego,
a także jest jednoznacznie kojarzony z igrzyskami olimpijskimi. Stąd
przy ochronie prawnej symbolu olimpijskiego można wziąć pod uwagę
ochronę dobra osobistego. Dobrem osobistym człowieka jest w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania,
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska26. Kodeks cywilny w wskazanym artykule wskazuje jedynie przykładowe
dobra osobista, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wg A. Woltera, który
wiąże ochronę dóbr osobistych z kategorią praw podmiotowych służących do ich ochrony i stwierdza, że są to prawa służące do ochrony dóbr
osobistych, niemajątkowe, tak silnie związane z podmiotem, któremu
przysługują, że razem z nim powstają i wygasają, oraz nie mogą przechodzić na inne osoby, są one prawami bezwzględnymi, których
przedmiotem są dobra niematerialne i których ochrona jest wszechstronna, bo obejmująca zarówno realizację roszczeń niemajątkowych,
majątkowych, jak i pośrednich27. W związku z tym ochroną dóbr osobistych możemy również objąć symbol olimpijski. Przepisy o ochronie
dóbr osobistych osób fizycznych stosuję się odpowiednio do osób prawnych28. Dobrami osobistymi osób prawnych, są wartości niemajątkowe,
dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym za-

25 Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47., poz. 211, ze zm.).
26 Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr
16., poz. 93, ze zm.).
27 S. Kalus, Komentarz do art. 23 kodeksu cywilnego, [w:] M. Fras (red.), M. Habdas
(red), K. Czub, G. Gorczyński, A. Janas, A. Kaźmierczyk, D.J. Łobos-Kotowska, M.
Maciejewska-Szałas, P. Pinior, K. Skubisz-Kępka, M. Stańko, G. Stojek, P. Zakrzewski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), Lex 2018.
28 Art. 43 Kodeksu cywilnego.
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kresem działań29. Mając na uwadze powyższe przepisy Kodeksu cywilnego podmiotami uprawnionymi jest zarówno Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jak i Polski Komitet Olimpijski. Komitety Olimpijskie
jeżeli ich dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, mogą
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W
razie dokonanego naruszenia mogą także żądać, ażeby osoby, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym mogą również żądać zadośćuczynienia pieniężnego
lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda
majątkowa, Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Polski Komitet
Olimpijski mogą żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego nie stoi na
przeszkodzie na dochodzeniu uprawnień przewidzianych w innych
przepisach30.
E. Prawo autorskie
Ochronę symbolu olimpijskiego można poddać ocenie z perspektywy prawa autorskiego. Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór.
Który jest definiowany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia31. Indywidualny charakter w swoim założeniu ma umożliwić powiązanie utworu z jego
twórcą, czego skutkiem powinno być powstanie pomiędzy nimi więzi
chronionej. Niezależnie od wybranego sposobu oceny waloru twórczości nie jest możliwe wypracowanie kryteriów całkowicie wykluczających
subiektywny element oceny. Niezależnie od obranego sposobu weryfikacji cechy indywidualności charakteru utworu, pojawia się on najpóźniej w momencie decydowania, czy właściwości wyróżniające dzieło
sposób innych wytworów tego gatunku uzasadniają przyznanie mu

29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1986 r., II CE 295/86 (OSNC
1988, nr 2-3., poz. 40).
30 Art. 24 Kodeksu cywilnego.
31 Art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24., poz. 83, ze zm.).
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kwalifikacji utworu32. Przesądzenie o oryginalności i indywidualności
tego symbolu implikuje zaliczenie kół olimpijskich do grona utworów ,
z pełnymi konsekwencjami co do sposobu ochrony zarówno autorskich
praw osobowych oraz majątkowych.
Zakończenie
W związku z nasilająca się rolą pieniądza w świecie sportu
oczywiste jest, jak ważną rolę spełnia ochrona wszelkiego rodzaju dóbr,
pośród których znajduje się przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu, czyli symboli olimpijski. Symbol olimpijski jest objętych ochroną
prawną w sposób bardzo szeroki. Podlega on ochronie zarówno na
gruncie ustawodawstwa krajowego, jak również ustawodawstwa unijnego i międzynarodowego. Również przedmiotowo ochrona prawna
jest bardzo szeroka, gdyż w oparciu o Polskie akty prawne Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jak i Polski Komitet Olimpijski mogą dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia ochrony na podstawie przepisów
prawa własności przemysłowej, ustawy o sporcie, ustawy o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji, kodeksu cywilnego a także prawa autorskiego
i praw pokrewnych. Należy podkreślić, że dochodzenie roszczeń na
podstawie jednego aktu prawnego nie wyklucza dochodzenia roszczeń
na podstawie pozostałych przepisów prawnych.
Streszczenie:
Dla dużej grupy kibiców sportowych na całym świcie najbardziej
rozpoznawanym znakiem odbywania się Igrzysk Olimpijskich są przeplatające się kolorowe koła, pełniące rolę oficjalnego logo olimpiad już
od 1914 r. Z prawnego punktu widzenia symbol ten pozostaje pod
ochroną i nie można go dowolnie używać. Symbol olimpijski podlega
ochronie prawnej na gruncie prawa międzynarodowego. Szczególne
miejsce tu zajmuje konwencja o ochronie własności przemysłowej z 1883
r. Swoiste lex specialis na płaszczyźnie prawa międzynarodowego stanowi traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego. Zobowiązywała ona państwa przyjmujące do odmowy rejestracji lub
unieważnienia rejestracji jako znaku i zakazania, za pomocą właściwych
środków, używania w celach handlowych jakiegokolwiek oznaczenia
składającego się z symbolu olimpijskiego, z wyjątkiem tych przypadków
gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski udzielił na to upoważnienia.
D. Flisak Komentarz do art. 1 prawo autorskie i prawa pokrewne, [w:] D. Fliska
(red.), M. Bukowski, Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T.
Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015.
32
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Na gruncie prawa polskiego symbol olimpijski podlega ochronie jako
znak towarowy, dobro osobiste, utwór a także ochronie uczciwej konkurencji. Wszystkie prawa do symbolu olimpijskiego są wyłączną własnością Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który decyduje o ich
używaniu przez inne podmioty. Za przestrzeganie reguł posługiwania
się symbolem olimpijskim odpowiedzialne są narodowe komitety olimpijskie. W Polsce zadanie to wypełnia Polski Komitet Olimpijski, który
przekazał wyłączne prawo do dysponowania polską symboliką olimpijska oraz organizowaniem sponsoringu olimpijskiego Polskiej Fundacji
Olimpijskiej.
Słowa klucz: Igrzyska Olimpijskie, symbol olimpijski, sport,
ochrona prawna
Summary:
Legal protection of the Olympic symbol
Interlocking, colourful rings, which have been the official emblem of the
Olympics since 1914, are the most recognisable sign of the Olympic Games for a
large group of sports fans worldwide. From a legal standpoint, the symbol is
protected and cannot be used freely. The Olympic symbol is protected by international law. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of
1883 has therefore a special meaning. The Nairobi Treaty on the Protection of
the Olympic Symbol is a lex specialis under international law. It obliged state
parties to refuse or invalidate registration as a mark and prohibit by appropriate
measures the use of any sign consisting of the Olympic symbol for commercial
purposes, except where authorised by the International Olympic Committee. In
Polish law, the Olympic symbol is protected as a trademark, personal property
and work and according to the rules of fair competition. All the rights to the
Olympic symbol belong exclusively to the International Olympic Committee
which decides how it is used by other entities. The National Olympic Committees are responsible for applying the rules for the use of the Olympic symbol. In
Poland, this task is performed by the Polish Olympic Committee which has
given the Polish Olympic Foundation the exclusive right to use the Polish
Olympic symbols and negotiate Olympic sponsorship.
Key words: Olympic Games, Olumpic symbol, sport, legal protection.
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Alina Błaszczyk

Sport elektroniczny
Wstęp
We współczesnym świecie, w sporcie oprócz piłkarzy, koszykarzy,
siatkarzy, tenisistów, skoczków, pływaków czy futbolistów, pojawił się
e-sport. Zawodnicy ze świata e-sportu profesjonalnie grają w gry komputerowe zespołowo lub indywidualnie w najróżniejszych ligach i turniejach. Trenują po kilka godzin dziennie, ćwiczą na siłowni, by przygotować organizm do kilkugodzinnych turniejów, korzystają z usług trenerów mentalnych, którzy ustalają taktykę na zawody, spotykają się z
psychologami sportowymi, mają kontrakty na kilkadziesiąt tysięcy euro
miesięcznie, wyjeżdżają na zgrupowania, a ich mecze w internecie oglądają miliony widzów. E-sportowcy startują w turniejach po kilka razy w
miesiącu. Mają swoich wiernych kibiców oraz komentatorów.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na spędzanie czasu przed
komputerem, nie tylko w formie rozgrywek, tak jak obecnie na zabicie
nudy podczas pandemii koronawirusa, ale w formie pracy, na której
można dużo zarobić.
1. Historia e-sportu
Początki sportu elektronicznego były skromne. Sam pomysł gier
wideo dopiero przebijał się do tzw. „głównego nurtu”.A raptem parę
miesięcy po wypuszczeniu przez Atari oryginalnego Ponga odbył się
pierwszy turniej e-sportu1.

K. Ostrowski, Krótka historia e-sportu, czyli od czego się wszystko zaczęło,
pobrano z: https://www.gram.pl/artykul/2016/02/09/krotka-historia-esportu-czyli-od-czego-sie-wszystko-zaczelo.shtml (dostęp: 25.05.2020).
1
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Źródło: Jaroszewski D., „E-sport – czy jest, jaka jest jego historia i popularność?”, pobrano z: https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/e-sportczym-jest-jaka-jest-jego-historia-i-popularnosc/l9vcr09 (dostęp: 25.05.2020).

Ważne etapy rozwoju sportu elektronicznego:
˗ Lata 70-te XX wieku – początki e-sportu.
˗ Wpaździerniku 1972 roku – pierwszy turniej sportu elektronicznego odbył się na StanfortUniversity. Na turnieju rozgrywana była Spacewar.
Była to gra z 1961 roku,stworzona przez czterech studentów MIT, polegająca na kierowaniu statkiem kosmicznym i zestrzeleniu przeciwnika2.
˗ W 1980 roku firma Atari zorganizowała zawody w Space Invaders. Zawody te określane są jako „speed-runach” albo maraton dla graczy3. Wzięło w nich udział 10 tysięcy graczy z całych Stanów Zjednoczonych, co przerosło oczekiwania organizatorów.
˗ W 1985 roku Bill Mitchell został wpisany do Księgi Rekordów
Guinessa, ponieważ miał rekordy w aż sześciu grach4.
˗ Gra z 1988 roku – Netrek pionierskim dziełem multiplayer w
grach komputerowych. Początek e-sportu.
˗ Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku – japoński koncern
Nintendo zorganizował rozgrywki w grach Rad Racer, Tetris i Super
Mario z etapem finałowym w Hollywood. Wówczas zwycięzca zarobił
10 tysięcy dolarów, samochód 40-calowy telewizor i złote trofeum5.
˗ 1994 rok – powstanie organizacji e-sportowej o nazwie Dream
Hack organizującej do dnia dzisiejszego jedne z największych turniejów
na świecie, min. DreamHack Winter oraz Dream HackSummer6.
˗ W 1997 roku w Stanach Zjednoczonych powołano pierwszą na
świecie ligę zawodowych graczy – Cyberathlete Professional League
(CPL). Był to czas grania na całym świecie za pomocą sieci LAN w kafejkach internetowych i domach w Quake’a. CPL było pierwszą organizacją zajmującą się organizowaniem zawodów e-sportowych.
˗ Rok 1998 – producent gier Blizzard Entertainment wydał na
świat Star Craft. Była to wieloosobowa wersja, która przyciągnęła milioD. Jaroszewski, E-sport – czym jest, jaka jest jego historia i popularność?, pobrano z: https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/e-sport-czymjest-jaka-jest-jego-historia-i-popularnosc/l9vcr09 (dostęp: 3.06.2020).
3 Ostrowski, jw.
4 Jaroszewski, jw.
5 Ostrowski, jw.
6 Jaroszewski, jw.
2
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ny graczy. Rozgrywki w czasie rzeczywistym pozwalały zwyciężać na
wiele sposobów. W Korei Południowej Strar Craft był na tyle popularny,
że powołano rządową Korean e-Sports Association (KeSPA), która zarządza cybersportem w tym kraju. Reguluje działania branży i zajmuje
się promocją sportu elektronicznego.
˗ W roku 1999 wydano moda do gry Half Life, czyli Counter Strike’a, popularnie nazywanego CS. Gra szybko zyskała zwolenników,
szczególnie dzięki prostocie rozgrywek (dwa zespoły: atakujący i broniący). Wraz z rozwojem gry Counter Strike zaczęto tworzyć organizacje
e-sportowe, czyli zespoły i drużyny, które są pracodawcami dla graczy
komputerowych, np. Ninjas in Pyjamas, SK Gaming oraz Fnatic.
˗ Od 2000 roku w Korei Południowej zaczęto organizować World
Cyber Games, które są odpowiednikiem Igrzysk Olimpijskich. Igrzyska
te z każdym rokiem się rozrastają.
˗ W 2002 roku powstało Major League Gaming, które zostało przejęte w 2016 roku przez Activision Blizzard.
˗ Z początkiem 2003 roku działa Electronic Sports World Cup.
˗ W 2014 roku Amazon kupił platformę Twitch’a za milion dolarów.7
˗ W roku 2015 Japończycy z pionierską grą Nintendo World
Championship wzięli udział podczas targów E3 2015.
˗ Koniec 2018 roku największe dotychczas wydarzenie e-sportowe,
League of Legends World Championship 2018, które ustanowiło kilka
rekordów:8
• „Maksymalna liczba widzów jednocześnie: 205348063.
• Liczba widzów średnio w trakcie mistrzostw: 46651489.
• Łączna liczba wyświetleń oficjalnej transmisji anglojęzycznej finału: 1070558985.
• Widzów na żywo na stadionie: ok. 23000.
• Nagroda dla zwycięzcy (Invictus Gaming, ChRL): 834375 dolarów.
• Tylko pula nagród była ponad dwa razy niższa niż w 2016 i 2017
r., wyniosła bowiem „zaledwie” 2,2 mln dolarów. Zwycięska drużyna –
chiński Invictus Gaming – dostała 834 tys. dolarów.
Ceremonia otwarcia igrzysk nie ustępowała otwarciu tradycyjnych igrzysk olimpijskich.

M. Chmielewski, E-sport – biznes z dużym potencjałem, DEAL, SKN Inwestor
nr 21/2016, s. 34 – 37.
8 M. Kochanowski, E-sport – czy to wejdzie na olimpiadę?, pobrano z:
https://holistic.news/e-sport-czy-to-wejdzie-na-olimpiade/ (dostęp: 3.06.2020).
7
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Źródło: Ostrowski K., „Krótka historia e-sportu, czyli od czego wszystko się
zaczęło”, pobrano z: https://www.gram.pl/artykul/2016/02/09/krotka-historiae-sportu-czyli-od-czego-sie-wszystko-zaczelo.shtml (dostęp: 26.05.2020).

Pierwsze organizowane turnieje znacznie różniły się od tych organizowanych obecnie. Ludzie zaczęli postrzegać sporty elektroniczne
poprzez gry komputerowe jako bardzo dochodowy interes a nie tylko
zwykłą zabawę. Na początku 2014 roku przeprowadzono badania, z
których wynika, że liczba aktywnych użytkowników w grze LoL wynosiła ok. 27 mln, a liczba kont – ponad 75 mln. Gracze z Korei Południowej dominują w sporej liczbie rodzajów gier. Zdecydowanie zdominowali międzynarodową scenę Starcrafta II, w którego nie mają sobie równych. W grze League of Legends Koreańczycy radzą sobie również doskonale. Modele z tego kraju były niejednokrotnie przenoszone na Zachód i przez długi czas menadżerowie drużyn, organizatorzy turniejów
czy nadawcy programów e-sportowych patrzyli zzawiścią na zawodników z Seulu.
W 2016 roku e-sport wygenerował prawie pół miliarda dolarów
przychodu. Pod koniec 2017 roku odbył się VI Szczyt Olimpijski w centrali Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczący e-sportu
jako dyscypliny olimpijskiej. Wydano wówczas raport podsumowujący
zjazd: „Aby uznać elektronikę za sport, treść gier nie może naruszać
wartości olimpijskich”9. Oznacza to, że nie wszystkie gry MKOl może
dopuścić do igrzysk.
MKOl otwarty na e-sport na Igrzyskach Olimpijskich? Jest pewien problem!, pobrano z: https://wmeritum.pl/mkol-otwarty-e-sport-igrzyskach-olimpijskichpewien-problem/207737 (dostęp: 27.04.2020).
9
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2. E-sport w dzisiejszych czasach
Nie ma jednoznacznej definicji słownikowej dotyczącej sportu
elektronicznego. Niemniej można uznać, że e-sport jest rywalizacją między pojedynczymi zawodnikami lub drużynami w grach wideo. Celem
rozgrywek jest pokonanie przeciwnika. Nazywany jest również cybersportem albo sportem elektronicznym. Sport ten ma wiele wspólnego ze
sportem tradycyjnym, gdyż zawodnicy trenują po wiele godzin dziennie
na doskonalenie swoich umiejętności. Emocje towarzyszące rozgrywkom komputerowym są porównywalne do tych ze świata rzeczywistego. Turniejom i imprezom towarzyszą tysiące ludzi na widowni i miliony widzów przed ekranami komputerów czy smartfonów. W świecie
sportu elektronicznego występuje również doping. Odnotowywano
przypadki, gdzie zawodnicy zażywali zakazane środki pomagające w
zwiększeniu koncentracji oraz zmniejszeniu poziomu stresu.
Światowy e-sport rozwija się błyskawicznie. Jest to rywalizacja
zawodników grających w gry komputerowe. Jest kilka wersji gier, w
które gra się zespołowo: „strzelanki”, gry strategiczno-zręcznościowe,
karciane czy piłkarskie. Każdy wydawca gier chce stworzyć taką, która
wejdzie do e-sportu. Daje to prestiż, ale też wielkie pieniądze.

Źródło: Kochanowski M., „E-sport. Czy to wejdzie na olimpiadę?”, pobrano z: https://holistic.news/e-sport-czy-to-wejdzie-na-olimpiade/ (dostęp:
5.06.2020).

Na początku powstania sportu elektronicznego nie myślano, że
może to być źródło dużych pieniędzy dla branży biznesu związanego ze
światem gier. Wraz z postępem w rozwoju komputerowych gier wieloosobowych granych w tym samym czasie przez wielu zawodników
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(multiplayer) o cybersporcie usłyszeli ludzie z najróżniejszych zakątków
świata i w zależności od gry, którą polubili powstawały kolejne zespoły.
Najpopularniejsze do tej pory gry to: League of Legends i Star Craft w
Azji, Counter Strike w Europie, Heart Stone, Heroes of Warcraft, Call of
Duty, Dota 2, FIFA, Riot Games oraz Star Craft 2. Turnieje rozgrywane
są po kilka razy w miesiącu. Gracze analizują wcześniejsze występy,
rozgrywają również mecze sparingowe. Specjalizują się w ustalonej
grze, tak samo, jak to ma miejsce w sporcie tradycyjnym. W Japonii,
Szwecji i USA e-sport traktowany jest jak normalny zawód.
Liczba użytkowników w sporcie elektronicznym ma odniesienie
na zyski producentów gier, a co za tym idzie na tworzenie kolejnych
gier. Najodpowiedniejszym przykładem są Blizzard oraz Valve, którzy
dbają o swoich zawodników i graczy, doskonaląc swoje produkcje. Wydawcy przy doskonaleniu gier biorą pod uwagę zdanie użytkowników
dotyczące wprowadzania zmian.
Gracze z e-sportu mają swoje fankluby, produkują gadżety oraz
relacjonują występy po turniejach. Fankluby towarzyszą swoim drużynom w podróżach po całym świecie i dopingują swoich zawodników,
obserwując ich grę na wielkich telebimach. Oprawa imprez sportu elektronicznego wygląda tak, jak największe wydarzenia ze świata kultury
czy sportu. Podczas rozgrywek są komentatorzy, którzy przekazują
emocje publiczności. Jest również studio z analizatorami przed zawodami i po rozgrywkach.
Na świecie e-sportem interesuje się ponad 400 mln osób, głównie
są to millenialsi (osoby urodzone po 2000 roku). Firmy bez skrępowania
przekazują wolne środki na sponsoring najlepszych zespołów i graczy.
Dlatego w wielu krajach możemy przeczytać o sporcie elektronicznym
w gazetach, obejrzeć w telewizji czy posłuchać w radiu. W cybersport
inwestują m.in. Samsung, Sprite, Play czy Mercedes. Nikogo też nie
dziwi, że zawodowi profesjonalni gracze e-sportowi prowadzą rozgrywki ze sobą w wypełnionych, wielotysięcznych halach sportowych
oraz milionami przed ekranami komputerów i smartfonów. Z raportu
firmy Nielsen Esport wynika, że w 2017 roku podpisano ponad 600 kontraktów. W turnieju The International 2017, który był rozgrywany w
Dota 2, pula nagród wyniosła prawie 25 mln dolarów, czyli podobnie
jak w turnieju wielkoszlemowym w tenisie.
Wzrost funduszy międzynarodowych koncernów wpływa na wygląd turniejów cybersportowych. W początku 2000 roku pula nagród
wynosiła 10 – 20 tysięcy dolarów, a obecnie są to już setki milionów do-
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larów. Na kanale telewizyjnym o nazwie Esports Międzynarodowej firmy Electronic Sports League można przez 24h na dobę i przez 7 dni w
tygodniu oglądać transmisje wydarzeń ze świata gier komputerowych.
Oprócz tego w sporcie elektronicznym potencjał dostrzegają firmy z
branży spokrewnionej z cybersportem inwestując swój kapitał w marketing swoich produktów.E-sport ogląda 427 tysięcy ludzi na całym świecie. Przypuszcza się, że przełoży się to na światowy dochód rzędu miliarda dolarów10.
Niemały wpływ na oglądalność sportu elektronicznego mają internetowe streamy, czyli transmisje prowadzone w internecie z różnego
rodzaju imprez. Najwięcej użytkowników skupia platforma Twitch, którą streamuje ponad 50 mln osób każdego miesiąca. Są tutaj zwykli pasjonaci gier komputerowych pokazujący gaming z najciekawszej strony
oraz zawodowcy. Streamy wspierane są też przez dobrowolne wsparcie
finansowe od widzów (donate’y) sięgające nawet kilkunastu tysięcy
dolarów. Stąd też niektórzy streamerzy mają pracę na cały etat.
Kwestią czasu jest, kiedy rozgrywki e-sportowe staną się dyscypliną olimpijską. Pewne jest, że gracze będą rywalizować o medale w
2022 roku podczas igrzysk azjatyckich w chińskim Hangzhou. Mówi się
też, że e-sport zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024
roku. Wówczas tym bardziej zwiększy się zainteresowanie imprezą
wśród młodych ludzi i przyciągnie więcej oglądających przed telewizory. Można powiedzieć, że zawody w gry komputerowe stają się codziennością i nic nie wskazuje na to, żeby miało ulec zmianie.
Na świecie profesjonalne wirtualne zespoły w sporcie elektronicznym mają drużyny: Manchester City. Paris Saint-Germain, FC Schalke
04, Ajax Amsterdam oraz AS Roma.

3. E-sport w Polsce

W Polsce e-sport rozwija się równie dynamicznie jak na świecie. Coraz więcej zawodników zostaje zawodowcami w sporcie elektronicznym11.
To jest ich praca i niczego więcej poza nią nie robią. Kalkuluje się, że w naszym kraju jest kilkaset tysięcy graczy zapisanych do najróżniejszych rozgrywek. Wśród nich około 100 jest zawodowców. Są drużyny, które wielokrotnie odnoszą sukcesy podczas turniejów międzynarodowych.

M. Kochanowski, jw.
Co to jest esport?, pobrano z: http://cscenter.pl/co-to-jest-esport/ (dostęp:
27.04.2020).
10
11
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Na popularność sportu elektronicznego w naszym kraju składają
się następujące czynniki:12
˗ Polska drużyna „Złota Piątka” – wielokrotny zdobywca mistrzostw świata w grze Counter-Strike.
˗ Coroczne finały Intel Extreme Masters w Katowickim Spodku,
gdzie rywalizują najlepsi zawodnicy z całego świata o tytuł mistrza.
˗ Powstała pierwsza w Polsce klasa o profilu e-sportowym w Kędzierzynie Koźlu.
W Polsce zaczęto inwestować w sport elektroniczny, transmitując
go w telewizji. Jesienną edycję ligi LCS w grze League of Legends
transmitowała Polsat Sport News. Zarezerwowała czas antenowy przez
kilka tygodni w wieczory czwartkowe na prezentowanie w profesjonalnym studiu imprez e-sportowych.
Pod koniec 2017 roku byli wspólnicy Legii Warszawa, Bogusław
Leśnodorski oraz Maciej Wandzel, zainwestowali w AGO Gaming, który obecnie nosi nazwę AGO Esports. Zespół bardzo szybko zaczął odnosić sukcesy, a mianowicie awansował do ESL Pro League, co jest esportowym odpowiednikiem Ligi Mistrzów. Inwestorzy z byłej Legii
dostrzegają w sporcie elektronicznym te same systemy emocjonalne, co
w sporcie tradycyjnym: „zaplecze kibicowskie, doping na turniejach,
tarcia między zawodnikami konkurujących drużyn”13. Uważają, że będą
mogli się „przebić z e-sportem do świadomości masowej, tworząc za
jednym zamachem kanał promocji, kontent edukacyjny i powierzchnię
reklamową dla sponsorów”14.
Zwycięzcy turnieju PGL Kraków Major w ciągu dwóch tygodni
poprzedzających rozgrywki trenowali ponad 100 godzin. Tego nie zrobiliby gdyby traktowali e-sport jako dodatkowe zajęcie.
Osoby funkcjonujące w polskim e-sporcie myślą długofalowo, a
zarobione pieniądze inwestują w rozwój zawodników. W rozgrywkach
największych turniejów ESL Mistrzostwa Polski zawodnicy dostają miesięczne wynagrodzenie za uczestnictwo od organizatorów. Dodatkowo
otrzymują gotowe materiały promocyjne, które mogą wykorzystać do
budowania swojego wizerunku.
Od 2013 roku finały międzynarodowej serii turniejów esportowych Intel Extreme Masters odbywają się w katowickim Spodku.
12 M. Chmielewski, E-sport – biznes z dużym potencjałem, DEAL, SKN Inwestor
nr 21/2016, s. 37.
13 Kochanowski, jw.
14 Tamże
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Jak dużo osób jest zainteresowanych sportem elektronicznym może
świadczyć rozsprzedanie biletów na to wydarzenie w przeciągu kilkunastu minut. W 2016 roku przez 3 dni w katowickim Spodku było 113
tysięcy fanów. W kolejnym roku, ze względu na ogromną liczbę zainteresowanych, imprezę rozdzielono na 2 weekendy. Wówczas w stolicy
Śląska było 173 tysiące fanów e-sportu.W kulminacyjnym momencie
wydarzenie oglądało 1,7 mln telewidzów, a poprzez social media zaangażowanych było kolejne 6,5 mln internautów.
Wiodącą na światowym rynku platformą dla sportów elektronicznych, która organizuje turnieje, prowadzi rankingi i ma swoje oddziały
w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jest ESL Play Polska. Najlepszym polskim klubem jest Pride Gaming i Team Kinguin. Jednym z najlepszych polskich graczy na świecie jest Jarosław „pashy” Jarząbkowski.
Uważany jest za najbardziej wartościowego marketingowo gracza w
Counter Strike’a. Według raportu Sotrendera15 z lutego 2017 roku zawodnik ten lepiej angażował swoich fanów w social mediach niż np.
Jakub Błaszczykowski, Magda Gessler, czy Filip Chajzer.
W grach indywidualnych znanymi zawodnikami grającymi w
StarCrafta są: Artur „Nerchio” Bloch, Grzegorz „MaNa” Komnicza.
Największymi turniejami są ESL One oraz Intel Extreme Masters.
Relacje z tych turniejów ogląda w internecie 1 – 2 milionów polskich
widzów. Są to wielkie liczby sytuujące nas w pierwszej piątce widowni
sportu elektronicznego na świecie.
W sporcie tradycyjnym widzą również potencjał sportu elektronicznego. Na podstawie gry FIFA piłkarska Lotto Ekstraklasa stworzyła
ligę, w której rywalizowaliby przedstawiciele najlepszych klubów w
Polsce. Pilotażowy projekt turnieju Ekstraklasa Cup już się odbył. Każdy
z 16 klubów był reprezentowany przez dwóch swoich fanów.
Polskie kluby powoli zaczynają tworzyć profesjonalne wirtualne
drużyny e-sportowe. Pierwsza była Legia Warszawa, która podpisała
umowy z Michałem „Sroką” Srokoszem oraz z Łukaszem „Lukstrerem”
Kamińskim. Kolejnymi były Piast Gliwice i GKS Tychy.
Podsumowanie
Reasumując, wraz z rozwojem technologii komputerowej oraz
gier, coraz więcej osób angażuje się w nie. Jedni jako wierni widzowie
oraz kibice i podróżujące fankluby a drudzy jako zawodnicy, którzy
traktują e-sport jako pracę na etat, która nie jest tylko pracą na etat dla
15
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Narzędzie do analizy marketingu w mediach społecznościowych.

rozgrywających, ale również dla streamerów. Pośrednio ze sportem
elektronicznym współpracują też marketingowcy i analizatorzy oraz
komentatorzy, natomiast bezpośrednio psycholodzy sportowi, a także
trenerzy. Jak widać e-sport to nie tylko coś na zabicie nudy na obecne
czasy z koronawirusem, ale jest to praca, na której można dużo zarobić.
Streszczenie:
Współczesny e-sport ma niewiele wspólnego z pierwotnymi rozgrywkami. Nie mówiąc o kategorii gier, czy platformach, na których
odbywały się rozgrywki, ale ze względu na komentatorów oraz pulę
nagród w finałach a także prowadzenie streamingu z zawodów, jak na
tradycyjnych igrzyskach olimpijskich.
W obecnym czasie sport elektroniczny jest traktowany, z jednej
strony, jako rozrywka dla widzów i kibiców, a z drugiej strony, jako
praca dla zawodników, Rywalizujący spędzają po wiele godzin dziennie
na treningach, następnie na sparingach, aż w końcu biorą udział w zawodach.
Początek sportu elektronicznego na świecie szacuje się na lata
1970. Natomiast w Polsce z e-sportem mamy do czynienia od końca lat
90-tych XX wieku. Obecnie w Katowickim Spodku od kilku lat odbywają się finały Międzynarodowych Rozgrywek w sporcie elektronicznym.
Co sprawia, że stolica Śląska staje się głównym centrum cyber sportu
przez weekend, a czasem dwa.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na spędzanie czasu przed
komputerem nie tylko w grach komputerowych w formie rozrywki, ale
również w formie zarabiania.
Słowa kluczowe: cyber sport, sport elektroniczny, Katowicki
Spodek, streaming
Summary:
Electronic sport
Contemporary e-sport has little to do with original competition.
Not to mention the category of games or platforms on which the games
took place, but because of the commentators and the prize pool in the
finals, as well as streaming from the competition, as at the traditional
Olympic Games.
At present, electronic sport is treated, on the one hand, as entertainment for spectators and supporters, and on the other hand, as work
for players, Competitors spend many hours a day training, then sparring, and finally take part in the competition.
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The beginning of electronic sport in the world is estimated in the
1970s. In Poland, however, e-sport has been around since the late 1990s.
Currently in Katowice Spodek finals of the International Competition in
electronic sport have been taking place for several years. Which makes
the capital of Silesia the main center of cyber sport over the weekend,
and sometimes two.
The purpose of the article is to draw attention to spending time in
front of the computer not only in computer games in the form of entertainment, but also in the form of earning.
Keywords: cybersport, electronic sport, Katowice Spodek, streaming
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