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Słowo wstępne

1 List do Tymoteusza 4,8 informuje nas: „Bo ćwiczenie
cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest
do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego,
które ma nadejść”. Zauważmy, że werset nie mówi, iż ćwicze-
nie cielesne jest bezwartościowe! Mówi, że ćwiczenie jest war-
tościowe, ale ustala priorytety, mówiąc, że pobożność ma
większą wartość. Apostoł Paweł również wspomina trening
fizyczny, ilustrując w ten sposób prawdy duchowe. W 1 Liście
do Koryntian 9,24-27 czytamy: „Czyż nie wiecie, że gdy za-
wodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz
jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście
ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego so-
bie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś
nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę
nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam
moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę,
sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego”. Z kolei 2
List do Tymoteusza 2,5-7 przypomina nam: „Również jeżeli
ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko /wtedy/, jeże-
li walczył przepisowo”. (…) „W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

Tak więc widzimy jasno, że nie ma nic złego w tym, że
chrześcijanie się gimnastykują, uprawiają sport. Tak napraw-
dę, Biblia jasno mówi nam, że powinniśmy dbać o nasze ciała
(1 List do Koryntian 6,19-20). List do Efezjan 5,29 mówi nam:
„Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego
ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje…” Biblia ostrzega nas
także przed łakomstwem (Ks. Powtórzonego Prawa 21,20,
Księga Przysłów 23,2, 2 List Piotra 1,5-7, 2 List do Tymoteusza
3,1-9, 2 List do Koryntian 10,5). Tak samo Biblia ostrzega
przed próżnością (1 Ks. Samuela 16,7; Ks. Przysłów 31,30; 1
List św. Piotra 3,3-4). Co mówi Biblia na temat zdrowia? Bądź
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zdrowy! W jaki sposób możemy to osiągnąć? Poprzez zaanga-
żowanie się w ćwiczenia oraz zdrowe nawyki żywieniowe. To
jest biblijny sposób na zdrowie i gimnastykowanie się.

Jeśli mieszka się na amerykańskim Południu, zna się do-
brze powiązanie między religią a sportem. Szczególnie, kiedy
sportem jest futbol na dużym uniwersytecie. Chociaż pierwsza
poprawka zabrania obecnie modlitw przed grą, to i tak na
rozgrywki patrzy się jak na odbicie woli Bożej. Jak gdyby Boga
głęboko obchodziło to, która drużyna zdobędzie najwięcej
przyłożeń.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z podstawowych po-
trzeb fizjologicznych naszego organizmu jest ruch, który sta-
nowi naturalny mechanizm oraz siłę napędową dla organi-
zmu, sprzyja jego rozwojowi biologicznemu i fizycznemu.
Dzięki ruchowi można dostosowywać swą motoryczność do
zmieniającej się rzeczywistości.

Jeśli możliwe jest mówienie o wychowaniu poprzez
sport jako współczesnej formie ewangelizacji młodzieży czy
też o sporcie w wychowaniu i ewangelizacji, to warto również
zwrócić uwagę na ewangelizacyjno-wychowawczy wymiar
sportu. Fenomen sportu ma swoje piękne oblicze i może pro-
mować coś więcej niż popularność, pieniądze, sławę... Arena
sportowa stwarza możliwości promocji szlachetnej i uczciwej
rywalizacji, rozwijania talentów, zespołowej współpracy, gry
fair play. Stadion może być miejscem spotkania i dialogu, re-
alizacji wyzwań i misji; także okazją dla aktywności charyta-
tywnej i ewangelizacyjnej.

Metropolita Lombardii kard. C. M. Martini w swoim
orędziu do młodych mediolańczyków przypomniał bożego
atletę Apostoła Pawła, który lubił posługiwać się metaforą
zawodów sportowych, cenił rywalizację i uczciwą walkę, ale
najważniejszy był dla niego cel zawodów i końcowa nagroda –
„wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu wręczy Pan,
sprawiedliwy sędzia” (2 Tm 4, 8). W niniejszym artykule, obok
wspomnienia czuwania misyjnego na słynnym stadionie San
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Siro w Mediolanie, należy zwrócić uwagę na biblijne podsta-
wy wychowania fizycznego, na wychowawczą i formacyjną
funkcję sportu, potrzebę duszpasterstwa sportowców i kate-
chizacji kibiców oraz na próbę rozwiązania dylematu, który
jawi się przed nami w kontekście wyzwań nowego tysiąclecia:
globalizacja czy ewangelizacja?

Pismo Święte jest uniwersalnym dziełem, które nie jest
podręcznikiem antropologii czy wychowania, ale ma wielką
wartość edukacyjną. W antropologii biblijnej mówi się o trzech
pierwiastkach tworzących człowieka: w jęz. hebr. basar – ciało,
nefesz – dusza i ruah – duch. Biblia mówi o tchnieniu życia
albo też korzysta z przymiotnika „żywy”, by bliżej określić np.
duszę człowieka. W antropologii biblijnej trzy wskazane pier-
wiastki są nierozdzielne, jeśli więc człowiek umiera, to cały
schodzi do szeolu. Tam nadal istnieje jakaś forma życia, ale w
pełni ma ono wrócić dopiero po zmartwychwstaniu. Bp Jan
Szlaga wyjaśnia, że nefesz oznacza tyle co życie, jest znakiem,
że coś zaczęło żyć, że stało się, pojawiło się. Nie mówi się, że
otrzymało się nefesz. Otrzymać można ruah, czyli ducha, a
otrzymuje go człowiek. Człowiek jest zatem jednością psycho-
fizyczną, a procesom edukacyjnym podlega cała osobowość
człowieka: sfera intelektualna, fizyczna i duchowa.

Starożytni Grecy bardzo cenili igrzyska sportowe na
stadionach, co cztery lata odbywały się igrzyska olimpijskie, a
co dwa lata – igrzyska istmijskie w Koryncie. Składały się na
nie następujące dyscypliny sportowe: pięściarstwo (gr. pyk-
teuo), zapasy (gr. pale), skoki, rzut dyskiem, oszczepem, a
zwłaszcza bieganie na „dwanaście do dwudziestu czterech
stadiów” (długość stadionu w Olimpii wynosiła 185 m.). Sport
doceniają też wielcy myśliciele antyczni Platon i Arystoteles, a
Sofokles przeprowadził prawdopodobnie pierwszą relację
sportową w swoim dziele „Elektra”. Zgodnie z tym, co wiemy
z Biblii, Izraelici lubili zapasy i walki podobne do tej, jaką Fili-
styn Goliat stoczył ze sługami króla Saula (por. 1 Sm 17, 1-58).
Strzelali również do celu strzałami lub z procy (por. 1 Sm 20,
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20; Sdz 20, 16). Gdy prorok Izajasz zapowiada przełożonemu
pałacu królewskiego Sobnie, że „[Pan] jak piłkę będzie go rzu-
cał po ziemi szerokiej i przestronnej” (Iz 22, 18), prawdopo-
dobnie czyni aluzję do gry, która może być protoplastą naszej
piłki nożnej. Na terenie Palestyny również powstawały obiek-
ty znane w świecie hellenistycznym. Herod Wielki rozkazał
zbudować hipodrom w Jerozolimie i amfiteatr w Jerychu. Te-
go typu obiekty znajdowały się również w kilku innych mia-
stach Palestyny: w Cezarei, Tarychei, Samarii-Sebaste. Urzą-
dzane tam zawody i widowiska były rozrywkami pogańskimi,
przeciwko którym protestowali rabini.

Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może
sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości,
takich jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidar-
ność. Właśnie dlatego w ostatnich latach sport rozwija się co-
raz bardziej jako jedno z charakterystycznych zjawisk współ-
czesności, swego rodzaju «znak czasu», wyrażający nowe po-
trzeby i nowe oczekiwania ludzkości. Sport rozpowszechnił
się we wszystkich częściach świata, przekraczając bariery kul-
tur i państw.

Ze względu na planetarny wymiar, jaki zyskała ta forma
aktywności, na sportowcach świata spoczywa wielka odpo-
wiedzialność. Są oni powołani, aby czynić sport terenem spo-
tkania i dialogu, niezależnie od wszelkich barier językowych,
rasowych czy kulturowych. Sport może bowiem wnosić cenny
wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz
przyczyniać się do utrwalenia w świecie nowej cywilizacji
miłości.

Świadomi potencjału wychowawczego i duchowego
sportu, wierzący i ludzie dobrej woli winni jednoczyć się w
walce z wszelkimi wypaczeniami, jakie mogą się do niego za-
kraść, dostrzegając w nich przeszkodę dla pełnego rozwoju
człowieka i dla jego radości życia. Należy na wszystkie sposoby
chronić ludzkie ciało przed różnego rodzaju zamachami na jego
integralność, przed wszelkim wyzyskiem i bałwochwalstwem.
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Coraz częściej daje się słyszeć, że sport jest jednym ze
zjawisk kultury takich jak teatr, film czy muzyka. W tej kwestii
głosy są jednak podzielone. Filozofowie i badacze kultury
zwracają uwagę na szereg różnic między tymi działaniami. Te
różnice wydają się być bardzo poważne. W każdym razie lu-
dzie na całym świecie uwielbiają sport i bardzo się nim intere-
sują. Jest on znaczącym obiektem ich zainteresowań. Warto o
tym pamiętać, ponieważ często jest tak, że to właśnie sport
zajmuje czas, który ludzi dawniej przeznaczali na pójście do
kina czy na koncert. Nie bez kozery mówi się, że jest coś takie-
go jak kultura fizyczna. Stanowisko, gdzie sport jest imma-
nentną częścią kultury jest bardzo interesujące. Coraz więcej
osób zamiast postawić na aktywność umysłową stawia na ak-
tywność sportową. Nie ma w tym nic złego, a sama aktywność
fizyczna czy też sportowa jest jak najbardziej pożądana. Ciało
jest co najmniej tak istotne dla człowieka jak jego umysł.
Chciałoby się, żeby każdy człowiek miał tyle samo czasu na
sport i pracę umysłową, ale współczesny świat wypełniony
obowiązkami bardzo rzadko pozwala na komfort nie wybie-
rania między tymi dwoma czynnościami.

Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie charakteru i
woli poprzez wysiłek fizyczny, to forma, która prowadzi
człowieka do osiągnięcia wielu wspaniałych owoców fizycz-
nych i duchowych. Te cenne wskazania mogą oświecać i pro-
wadzić ludzkie działania zmierzając do kształtowania charak-
teru i woli za pomocą wartości wychowawczych wysiłku fi-
zycznego wynikającego z lojalności, pewności siebie i opano-
wania. Człowiek nie osiągnie tych wspaniałych wyników, jeśli
nie użyje duchowych darów. Zasady zdrowego wychowania
w rodzinie i dobrego wychowania młodzieży wymagają czuj-
ności, by w zawodach sportowych nie skupiać sie wyłącznie
na ciele uznanym za wyższe dobro człowieka, ani by pasja dla
sportu nie stała sie przeszkodą w doskonałym wypełnianiu
obowiązków. Niemniej ważne jest, by zawsze cenić i żywo
wspierać uczciwe ćwiczenia fizyczne i prawe zawody na sta-
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dionie. W istocie, liczne i cenne są bogactwa i zalety, które
sport rozwija w człowieku. zalety ciała: zdrowie, siła, zręcz-
ność członków, lekkość, piękno; zalety duszy: stałość, odwaga,
samozaparcie. W tę dziedzinę już włożono i nadal wkłada się
wiele pracy i można powiedzieć, że sport to droga integralne-
go rozwoju człowieka.

Na uprawianie sportu każdy wiek, każdy czas  jest sto-
sowny. Jednak biorąc pod uwagę racje zdrowotne, formacyjne,
osobowościowe, czymś nieodzownym jest dla młodego poko-
lenia. Wielu zauważa, że wiek szkoły podstawowej, średniej
oraz studia to najbardziej stosowny czas do uprawiania sportu.

W ramach programu dni sportowych odbyło się wiele
rozgrywek sportowych z różnych dyscyplin. Nad tym wyda-
rzeniem sportowym pieczę sprawowało Ministerstwo Sportu i
Turystyki w Warszawie, które w znacznej mierze partycypo-
wało w kosztach. Bezpośredni Patronat nad imprezą sprawo-
wał Minister Sportu. Niniejsza monografia jest w założeniu
projektem integrującym środowisko akademickie wokół za-
gadnień i spraw rozpatrywanych z punktu widzenia sportu.

Pytając wielokrotnie sam studentów czy, a następnie
dlaczego nie uprawiają sportu słyszałem generalnie trzy od-
powiedzi: „nie mam czasu”, „nie chce mi się” i „nie mam z
kim”. Odnoszę wrażenie, że podobnie jest z postrzeganiem
kwestii uprawiania sportów przez studentów wśród osób,
które zechciałyby się nad tym teraz zastanowić, a nie znają
dostępnych danych statystycznych. Wokół akademików czę-
sto można spotkać osoby grające w siatkówkę czy koszyków-
kę, biegające, jeżdżące na rowerach. Studentów nie brakuje
wśród korzystających z uczelnianych obiektów sportowych i
miejskich basenów. To jednak również wciąż te same twarze.
Realny poziom aktywności ruchowej studentów w czasie wol-
nym nie bywa wysoki. Charakterystyczna zdaje się reakcja
wielu żaków na informację, że muszą odbyć kilka semestrów
wychowania fizycznego (dowiadują się o tym na początku I
roku). Jest nią zaskoczenie („Wu-ef? Na studiach?”) lub wręcz
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zniechęcenie („Znowu wu-ef?”). Wielu studentów usiłuje się z
tych zajęć zwolnić, przedstawiając odpowiednie zaświadcze-
nia lekarskie (mające mniej lub więcej wspólnego z ich fak-
tycznym stanem zdrowia). Inni szukają takich form odbycia
zajęć, które wiązałyby się z jak najmniejszym nakładem czasu.
Aby być uczciwym, należy jednak dodać, że spora grupa ża-
ków chętnie korzysta z oferowanych przez uczelnie zajęć,
traktując je jako okazję do poznania nowych dyscyplin sportu
lub rozwinięcia swoich umiejętności w tych już uprawianych.

Niniejsza publikacja powstała na bazie tekstów przygo-
towanych przez studentów i kadrę naukową. Inspiracją do
powstania monografii było akademickie spotkanie sportowe
studentów, zgromadzonych w Stalowej Woli w dniach 06-10
maja 2018 roku w ramach studenckich dni sportowych. Każdy
przyzna rację, że okres studiów to doskonały czas do rozsze-
rzania zainteresowań pozanaukowych.

Etnografowie podróżujący po wszystkich kontynentach
zwracają szczególną uwagę na narodowe i plemienne dyscy-
pliny sportu i zawody rozgrywające w niewielkich wioskach.
Takie współzawodnictwo młodych, zwinnych ludzi to okazja
do świętowania, odpoczynku, zabawy całej społeczności.

W starożytności łączono ćwiczenia fizyczne z nabywa-
niem takich właściwości jak odwaga czy dyscyplina. Oprócz
niezliczonej ilości gier i zabaw ustalono program wychowania
gimnastycznego. Do pentathlonu, czyli najtrudniejszej konku-
rencji sportowej należało: skakanie, bieganie, rzucanie dys-
kiem i dzidą oraz mocowanie się. Zamiłowanie do ćwiczeń
fizycznych zapewniało młodym zdrowie, dawało radość życia,
zadowolenie i spokój wewnętrzny. Wszczepiona od początku
postawa aktywności życiowej chroniła od lenistwa i ociężało-
ści, wyrabiała energię i przedsiębiorczość.Grecy rozumieli
doskonale, że sama sprawność fizyczna nie stanowi ideału
musi łączyć się z pięknem moralnym. Ideał piękna ze szla-
chetnością nazwali kalokagathia (kalos – piękny; agathos –
dobry). Dlatego wpajano młodym ludziom zdrowe zasady
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moralne, przyuczano do postępowania skromnego i pełnego
umiarkowania.

Ważny wpływ sportu na młodego człowieka dostrzegła
już w 1864 r. Brytyjska Królewska Komisja do Spraw Szkół
Średnich, zalecając uprawianie gier zespołowych, bowiem „ są
nie tylko ćwiczeniem i rozrywką, ale też umożliwiają nabywa-
nie cech najbardziej społecznie wartościowych, a szczególnie
odwagi, i pełnią podobnie jak klasa szkolna i internat, szcze-
gólną i doniosłą rolę w wychowaniu szkolnym”.

Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsza publikacja przyczy-
ni się do wzniecenia ożywionej dyskusji na temat akademic-
kiego sportu, prowadzenia badań wokół tego zagadnienia
oraz rozwoju inicjatyw sportowych na płaszczyźnie między-
narodowej.

Ks. Jan Zimny
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Część I

SPORT A ROZWÓJ CZŁOWIEKA
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Socjalizacja do kultury fizycznej w pokoleniu digital natives

Wstęp
Współczesne społeczeństwo coraz częściej dostrzega po-

trzebę socjalizacji młodego pokolenia do świadomej aktywności
fizycznej i dbałości o zdrowie. Jest to ważny aspekt przygotowa-
nia dzieci oraz młodzieży do dorosłego życia. Wynika on z dba-
łości pokoleń o przyszłość swoich dzieci i ich satysfakcjonujące
funkcjonowanie - zgodne z normami i wartościami społeczny-
mi.Konsumpcyjny tryb życia, zmiany technologiczne i rozwój
pokolenia cyfrowego1powoduje, że mówi się o współczesnym
społeczeństwie jako o społeczeństwie ryzyka2. Ryzyko to upatru-
je się w występowaniu na coraz większą skalę:

1. Ograniczania codziennego wysiłku fizycznego, w
tym również w czynności lokomocyjnych. Tego stanu rzeczy
upatruje się w rozwoju technologicznym i poprawie standar-
du życia.

2. Unieruchomienia ludzi, trwającego nawet kilka go-
dzin w trakcie dnia, które wynika m.in. z wielogodzinnego
korzystania z nowych technologii cyfrowychjuż od najmłod-
szych lat życia.

1 Pokolenie cyfrowe inaczej digital natives to termin wprowadzony przez M.
Prensky w 2001 r. Autor wymienił wówczas główne jego cechy, takie jak: przed-
kładanie obrazu i dźwięku nad tekst, multiplikacja zachowania, szybkie prze-
twarzanie informacji z równoczesnym oczekiwaniem natychmiastowej satysfak-
cji, preferowanie komunikacji pośredniej, trudności w odczytywaniu emocji,
równoczesne funkcjonowanie online i offline. [M. Prensky, Digital Natives, Digi-
tal Immigrants, „On the Horizon” 2001a, t.9, nr 5; M. Prensky, Digital Natives,
Digital Immigrants, Part II, „On the Horizon” 2001b, t.9, nr 6].

2 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd.
Scholar,Warszawa 2002.
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3. Ograniczania przez rodziców samodzielnego pobytu
dzieci poza domem poprzez dowożenie ich do szkoły, rezygno-
waniu z zabaw ruchowych na powietrzu z rówieśnikami itp.

4. Wydłużenia się czasu pracy dorosłych. Wpływa to na
pomniejszanie czasu przeznaczanego na wypoczynek wspólnie z
rodziną.

5. Rozwoju sportów wyczynowych i związanych z nimi
ogromnymi obciążeniami treningowymi, przekraczającymi
ludzkie możliwości.

Przemiany te powodują pogorszenie kondycji zdrowot-
nej społeczeństwa i „przedwczesne wygaszanie potrzeby ru-
chu”3, co niewątpliwie ma wpływ na rozwój przyszłych poko-
leń. Nie bez znaczenia na ten stan ma także przebieg procesu
socjalizacji i realizowana w jego ramach międzypokoleniowa
transmisja kulturowych wzorców cielesności.

Aby monitorować zmiany w omawianym zakresie okre-
ślono m.in. normy minimalnej dawki aktywności fizycznej po-
trzebnej człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania. Zgod-
nie z nimi tylko co piąty Polak w 2017 r. podejmował w stopniu
wystarczającym aktywność fizyczną4. Dane te mogą świadczyć o

3 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat. Ak-
tualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne
uwarunkowania, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2013, s.11.

3 Poziom aktywności fizycznej Polaków 2017. Raport Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Wyd. Kantar Public, Warszawa 2017, s. 5.

4 Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO wskazują, że minimal-
na dawka podejmowanej aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa
na zdrowie wynosi dla osób dorosłych (od 18 do 64 roku życia) minimum
150 minut tygodniowo wysiłku umiarkowanego lub minimum 75 minut
tygodniowo wysiłku intensywnego lub ekwiwalent kombinacji wysiłków
umiarkowanych i intensywnych. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku
5-17 lat minimalna aktywność fizyczna wynosi 60 minut dziennie wysiłku
umiarkowanego i intensywnego, przy czym wysiłek ten powinien obejmo-
wać 3 razy w tygodniu ćwiczenia wzmacniające mięśnie i kości[Global Re-
commendations on physical activity for Health, WHO (2010), Źródło:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.
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niedostatecznym rozumieniu znaczenia aktywności fizycznej w
wychowaniu przyszłych pokoleń. Wskazać należy, że powinny
one być drogowskazami w procesie socjalizacji do kultury fi-
zycznej, gdyż tylko w sytuacji ich wypełniania możliwe będzie
wpływanie na przyszły kształt społeczeństwa oraz aspekty
zdrowotne i fizyczne rozwoju jego członków.

1. Kultura i aktywność fizyczna- aspekty definicyjne
Mówiąc o procesie socjalizacji do kultury fizycznej mło-

dego pokolenia niezbędnym staje się wyjaśnienie pojęcia kul-
tura fizyczna. Według Z. Krawczyka jestto „względnie zinte-
growany i utrwalony system w dziedzinie dbałości o rozwój
fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną do-
skonałość i ekspresję człowieka, przebiegających według przy-
jętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych
zachowań”5. Natomiast GUS prowadząc badaniauczestnictwa
Polaków w sporcie i rekreacji posługuje się określeniem kultu-
ry fizycznej stanowiącej składowy element kultury narodowej.
Obejmujeono wszystkie wartości i działania podejmowane dla
zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego czło-
wieka, jego wychowania oraz doskonalenia jednostkowych
uzdolnień i sprawności fizycznej. Dodatkowo termin ten
obejmuje zachowania zmierzające do utrzymania lub przy-
wrócenia jego zdrowia6. O kulturze fizycznej człowieka
świadczą posiadane przez niego wartości odnoszące się do
zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, sprawności
oraz urody7.

pdf;jsessionid=DDE5A2FDBC706FE4D384515E906CE4AC?sequence=1,
(30.04.2018).

5 Z. Krawczyk., Teoretyczne orientacje w socjologii kultury fizycznej, [w:] Z.
Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej, Wyd. AWF, War-
szawa 2011, s. 38-51.

6 GUS, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008r., War-
szawa 2009, s. 17.

7 W. Osiński,Teoria wychowania fizycznego, Wyd. AWF, Poznań 1990, s. 25-31.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng
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Uczestnictwo w kulturze fizycznej jest procesem warun-
kowanym społecznie.„Każdy pojedynczy członek społeczeń-
stwa prezentuje określony poziom kultury fizycznej i każdy w
mniejszym czy większym stopniu, w niej uczestniczy”8. Może
ona obejmować różne formy. Począwszy od sportu wyczyno-
wego poprzez rekreację aż do pielęgnacji ciała.W literaturze
przedmiotu wskazuje się na następujące rodzaje uczestnictwa:

1. Bezpośrednie obejmujące uprawianie różnych dyscy-
plin sportu oraz ćwiczenia fizyczne (tzw. aktywność fizyczną).

2. Pośrednie (kibicowanie, organizowanie zawodów i
zajęć sportowych), obejmujące konsumpcję sportową bezpo-
średnią(np. na widowni stadionu) oraz pośrednią (poprzez
telewizję, internet itp.)

Ponadto wymienia się formy indywidualne i zorgani-
zowane, autoteliczne i instrumentalne oraz systematyczne i
niesystematyczne.

Wyjaśnienia wymaga także termin aktywności fizycznej,
który zawiera się w pojęciu kultury fizycznej. „Aktywność fi-
zyczna to różnego rodzaju zajęcia związane z wykonywaniem
ruchów przez mięśnie szkieletowe, powodujące wydatek energe-
tyczny, wyższy niż w spoczynku”9. Wśród nich wyróżnia się:

 intensywną i umiarkowaną aktywność fizyczną po-
dejmowaną podczas pracy,

 przemieszczanie sięz miejsca na miejsce poprzez cho-
dzenie lub jazdę na rowerze (do pracy, na zakupy, w miejsca
rozrywki itp.),

 spacer, chodzenie, ale niezwiązanez przemieszcza-
niem się z miejsca na miejsce,

 aktywność fizyczną podczas prac domowych, po-
rządkowych i opieki nad rodziną,

8 M. Stachowicz, Wpływ socjalizacji rodzinnej na uczestnictwo w sporcie [w:]
Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Wyd.
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2012, s.358.

9 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna…, op. cit., s. 11.
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 aktywność fizyczną w czasie wolnym (poza obowiąz-
kami np. domowymi)10.

Najczęściej aktywność fizyczną dzieli się na codzienną
(tzw. spontaniczną, która jest związana z chodzeniem, siada-
niem, wstawaniem, mówieniem, itp. i nie jest związana z ćwi-
czeniami) oraz zaplanowaną (celową), która obejmuje wyko-
nywanie ćwiczeń fizycznych11. Należy zwrócić uwagę, że za-
równo aktywność spontaniczna jak i planowana powoduje
wydatek energetyczny organizmu, co pozytywnie wpływa na
jego zdrowie.

W obszarze nauk społecznych punktem wyjścia do ba-
dań nad wzorami kultury fizycznej stała się typologia zapro-
ponowana przez F. Znanieckiego, który wyróżnił i opisał sześć
typów fizycznych: geneonomiczny, higieniczny, utylitarno-
fizyczny, hedonistyczny, obyczajowo-estetyczny i sportowy12.
Została ona również rozwinięta przez A. Pawłuckiegodo
trzech obszarów wzorów kultury fizycznej:

 egzystencjalnych - obejmujących wzory biotyczne,
witalne i utylitarne czynności cielesne,

 symbolicznych - w skład których wchodzą wzory:
agonistyczne, estetyczno-artystyczne, mistyczne czynności
cielesne,

 społecznych -identyfikowanych z wzorami obycza-
jowo-estetycznymi, hedonistycznymi, oblubieńczymi czynno-
ściami cielesnymi13.

W dyskursie społecznym wskazuje się na potrzebę
kształtowania tych z wymienionych (obszarów) wzorów kul-
tury fizycznej, które pozwalają na prawidłowy rozwój młode-
go pokolenia.

10 Poziom aktywności fizycznej Polaków 2017. op. cit., s. 3.
11 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna …, op. cit., s. 12.
12 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Wyd. PWN, Warszawa 1973, t. 2, s.

221-228.
13 A. Pawłucki, Rozważania o wychowaniu, Wyd. AWF, Gdańsk 1994, s.

144-146.
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2. Socjalizacja i konstruowanie habitusu14 kultury fizycznej
Wśród najważniejszych procesów mających przygotować

dzieci i młodzież do właściwego dorosłego życia jest socjalizacja.
Proces ten rozumie się jako uspołecznienie, czyli kształtowanie
osobowości społecznej15. Polega on na przekazywaniu: wiedzy o
otaczającej rzeczywistości, dziedzictwa kulturowego (w zakre-
sie kultury materialnej oraz duchowej), systemów wartości,
norm, zasad postępowania, wzorów zachowań akceptowa-
nych w rodzinie i społeczeństwie16.

W jej ramach kształtuje się cele i motywację jednostki do
działania akceptowanego społecznie i wdraża cały system
środków wychowania oraz kontroli. Wprowadzają one dziec-
ko do udziału w życiu społecznym i pozwalają na rozwój jego
umiejętności zgodny z normami, zasadami oraz wzorami po-
stępowania społecznego17.

Mimo, że proces ten trwa przez całe życie w różnych
grupach, instytucjach czy organizacjach społecznych rodzina
stanowi pierwszą i podstawową agendę jego realizacji. Jak
stwierdza T. Szlendak ludzie w trakcie socjalizacji opanowują

14 Habitus rozumie się jako: „[...] kompleks interioryzacji, czyli tendencji, po-
staw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawy-
ków. Habitus rozciąga się na dziedzinę ocen, emocjonalnych reakcji, stosunku do
wartości” [A. Kłosowska, Wstęp do wydania polskiego, [w:] P. Bourdieu, J.C. Passeron
(red.), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s.
13–14]. Zdaniem J. Szackiego habitus to ”łączny rezultat oddziaływań socjalizacyj-
nych, jakim podlega w ciągu życia jednostka, rezultat zinternalizowana przez nią
społecznych norm i wartości, tj. całokształt nabytych przez nią i utrwalonych
dyspozycji do postrzegania, oceniania i reagowania na świat zgodnie z ustalonymi
w danym środowisku schematami” [J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wyd.
PWN, Warszawa 2002, s. 894].

15 J. Modrzewski, D. Siopińska, hasło: Socjalizacja, [w:] T. Pilch (red.), En-
cyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa
2006, t. V, s.808.

16 Z. Tyszka, Socjologia Rodziny, Wyd. PWN, Warszawa 1979, s. 120-121.
17 W. Jacher, Socjalizacja w rodzinie, [w:] H. Cudak (red.), Socjalizacja i wy-

chowanie we współczesnych rodzinach polskich, Naukowe Wydawnictwo Piotr-
kowskie, Piotrków Trybunalski 2001, s. 21.
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trzy podstawowe ”pakiety danych”, które są im niezbędne do
sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Są to:

 umiejętności interakcyjne,
 wartości, normy i wzory zachowań,
 umiejętności manipulowania przedmiotami18.
Mechanizmy, dzięki którym zachodzi proces socjalizacji

są różnorodnie określane w zależności od koncepcji teoretycz-
nej stanowiącej jej podstawę. B. Szacka wskazuje na trzyjej
główne mechanizmy. Są to:

1. Wzmacnianie (rozumiane jako nagradzanie „właści-
wych” zachowań powodujące skojarzenie ich z przyjemnością
oraz karanie „niewłaściwych” zachowań- skojarzone z przy-
krością).

2. Naśladowanie (identyfikowane z powtarzaniem
przez dziecko zachowań swoich rodziców).

3. Przekaz symboliczny (łączony z pouczeniami słow-
nymi ze strony innych osób dotyczącymi „właściwego” spo-
sobu zachowania w określonej sytuacji czytego, co jest dobre,
a co jest złe)19.

Z kolei H. Muszyński wymienia w przedmiotowym ob-
szarze: mechanizm wpływu osób znaczących (oparty na na-
śladownictwie, modelowaniu i identyfikacji), mechanizm
wzmacniania wewnętrznego, (który ma wtórny charakter wo-
bec już ukształtowanych postaw i nawyków) oraz mechanizm
kontroli społecznej (wypełniany poprzez system wzmocnień
pozytywnych i negatywnych)20.

Natomiast K. Konarzewski pisze nie tyle o mechanizmach
socjalizacji, co raczej o kanałach oddziaływania grupy na jed-
nostkę, która chce wywoływać zmiany w jej osobowości. Wy-
mienia wśród nich: odniesienia porównawcze (pełnią one rolę w

18 T. Szlendak, Socjologia rodziny, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 217.
19 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, War-

szawa 2008, s.142.
20 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Wyd. PWN, Warszawa 2005, s. 66.
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wytworzeniu własnej tożsamości czy kształtowaniu osobowości
społecznej), nacisk grupowy (obejmujący kontrole funkcjonowa-
nia jednostki za pomocą stosowanych przez grupę kar i nagród),
role i normy grupowe (mają one wpływ na przetrwanie grupy i
realizowane przez nią cele oraz są źródłem planu działania jed-
nostki w określonej sytuacji społecznej), wzory życia (stanowią
one układy odniesienia i wyznaczają scenariusze działania jed-
nostki)21. Wprawdzie przytoczone kanały oddziaływania doty-
czą każdej grupy społecznej, to nabierają one szczególnego zna-
czenia w rodzinie, która jako pierwsza w procesie socjalizacyj-
nym kształtuje młodą jednostkę.

Skupiając się na socjalizacji do kultury fizycznej należy
wskazać, że przebiega ona przez całe życie jednostki, mimo, że
w okresie dzieciństwa odgrywa szczególną rolę w kształtowa-
niu członków społeczeństwa. Według W. H. Sewella warun-
kują go: cechy osobowościowe jednostki (fizyczna, psycholo-
giczna i społeczna struktura człowieka), wpływ osób znaczą-
cych na aktywność fizyczną jednostki oraz sytuacje socjalizu-
jące i okoliczności przebiegu uspołecznienia jednostki22. Na-
tomiast ekologiczny model aktywności fizycznej podkreśla, że
rozwój aktywności fizycznej warunkowany jest zarówno
przez cechy indywidualne jak i środowiskowe23.

Prowadzone badania potwierdzają, że na proces socjali-
zacji do szeroko pojętej aktywności fizycznej (w okresie dzie-
ciństwa) najbardziej znaczący wpływ ma rodzina i grupa ró-

21 E. D. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią
wychowania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s.
41-46.

22 Cyt. za: Z. Dziubiński, Socjalizacja do kultury fizycznej, [w:] Z. Dziubiń-
ski, Z. Krawczyk, (red.) Socjologia kultury fizycznej, Wydawnictwo Dydak-
tyczne, Warszawa 2011, s.199-215.

23 J. C. Spencer, R. E. Lee, Towards a comprehensive model of physical activity.
„Psychology of Sport and Exercise” 2003, nr 4, s. 7–24.
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wieśnicza24. Jak wskazująM. Koszczyc, D. Łupicka-Szczęśnik
doświadczanie kultury fizycznej w środowisku rodzinnym jest
istotne dla prawidłowego rozwoju jednostki i jej dbałości o
ciało w dorosłym życiu25.

Dodatkowo proces socjalizacji nie ma charakteru uni-
wersalnego, lecz ma zawsze specyfikę kontekstową np. zależy
od cech grup, w których przebiega, szerokiego kontekstu kul-
tury, w której jest realizowany, czy wreszcie od czynników
ekonomicznych i politycznych. Efektem jej oddziaływania jest
uformowanie specyficznego habitusu jednostki i wyposażenie
jej w kapitał kultury fizycznej26. Konstrukcja habitusu kultury
fizycznej (obejmująca postawę człowieka wobec ciała, zdro-
wia, aktywności sportowej i rekreacyjnej) i zawartość kapitału
z nią związanej będzie różna w zależności od klasy społecznej,
która go wytwarza. Pozytywne doświadczenia z okresu dzie-
ciństwa i dorastania oraz wiedza i umiejętności dotyczące po-
dejmowania aktywności fizycznej mają niewątpliwie wpływ
na aktywny i zdrowy styl życia w dorosłości.

3. Miejsce sportu i rekreacji w życiu rodziny
W literaturze przedmiotu rzadko pojawia się pojęcie kultu-

ry fizycznej w rodzinie. Zdaniem M. Lenartowicza termin ro-
dzinna kultura fizyczna obejmuje ”zarówno wspólną aktywność
sportową, jak i postawy wobec sportu, rolę sportu w ogólnym
procesie wychowania dzieci, wpływ działalności sportowej dzie-
ci i rodziców na funkcjonowanie rodziny, związane ze sportem

24 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa
1969; M. Skonieczka, Rodzinne uwarunkowania aktywności fizycznej w przeglądzie
piśmiennictwa, „Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku” 2011, t. 21, s. 95–101.

25 M. Koszczyc, D. Łupicka-Szczęśnik, Doświadczenia socjalizacyjne wzorów
kultury fizycznej a styl życia na starość, „Wychowanie w Rodzinie”2016, t. XIII,
nr 1, s. 143-162.

26 M. Lenartowicz, K. W. Jankowski, Socjalizacja do kultury fizycznej, czyli
konstruowanie habitusu, [w:] Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura
fizyczna a socjalizacja, Wyd. AWF, Warszawa 2012, s. 131–141.
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relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, oddziaływania socjaliza-
cyjne poszczególnych członków rodziny”27. Jak twierdzi autor
powinien on także obejmować aspekty odżywiania się i higieny,
jako integralne jej elementy składowe.

Kulturę fizyczną w rodzinie warunkuje szereg czynników.
Wśród nich wymienia się m.in.: etap rozwoju ontogenetycznego
rodziny,jej wielkość, status społeczno-ekonomiczny, miejsce za-
mieszkania, typ relacji pomiędzy rodzicami czy zatrudnienie-
małżonków. Dodatkowo wskazuje się, że poziom i stopień
uczestnictwa rodziców w kulturze fizycznej jest znaczącym pre-
dyktorem występowania w przyszłości aktywności fizycznej ich
dzieci. Jeśli przedmiotowy rodzaj kultury zajmuje w rodzinie
ważnemiejsce to istnieje prawdopodobieństwo,że uczestnictwo
w niej zostanie zinternalizowane przez potomstwo28.

Patrząc na rodzinę, jako miejsce socjalizacji pierwotnej na-
leży wskazać, że to właśnie w rodzinie są przekazywane i inter-
nalizowane idee, wartości oraz postawy wobec kultury fizycznej.
To w tym środowisku powstają fundamenty osobowości czło-
wieka29. Poprzezinkulturację kultura fizyczna zostaje lepieju-
gruntowana w strukturze osobowości młodej jednostki niż po-
przez późniejsze oddziaływania na nią, w ramach socjalizacji
wtórnej30. Można wskazać, że środowisko rodzinne we wcze-
snym etapie rozwoju dziecka jest miejscem pola treningowego,
którego formy i zakres określają rodzice - poprzez swój stosunek
do kultury fizycznej. Gdy dzieci są młodsze dominują zabawy
ruchowe i zajęcia rekreacyjno- sportowe. Wówczas, głównym
zadaniem rodziców jest wprowadzenie dziecka w dziedzinę
kultury fizycznej oraz stymulowanie jego uczestnictwa w spo-

27 M. Lenartowicz, Kultura fizyczna w rodzinie, [w:] Z. Dziubiński, Z.
Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej, Wyd. Dydaktyczne, Warszawa
2011, s. 339-354.

28 M. Stachowicz, Wpływ socjalizacji …, op. cit., s. 353-361.
29 Z. Dziubański, Socjalizacja do kultury …, op. cit., s. 199-215.
30 P. Berger, T. Lickmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. PWN,

Warszawa 2010, s. 189- 201.
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rcie. Następnie, gdy dzieci idą do szkoły, a umiejętności rodzi-
ców w zakresie kształtowania umiejętności sportowych swojego
potomstwa są już niewystarczające, mogą oni motywować do
aktywności fizycznej i tworzyć sprzyjające warunki dla jej rozwo-
ju. Wówczas odpowiedzialność za kształtowanie zachowań spor-
towych przejmują instytucje, takie jak:szkoła czy dom kultury.
Natomiast w okresie adolescencji coraz większe znaczenie przy-
pada wpływom grupy rówieśniczej. Rodzina schodzi na drugi
plan oddziaływania, chociaż cały czas pozostaje punktem odnie-
sienia w zakresie systemu wartości ogólnych, kultury fizycznej i
czasu wolnego31.

Efektem postaw i działań w zakresie kultury fizycznej w
rodzinie powinno być:

 wdrożenie dzieci do aktywnego stylu życia i wycho-
wanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 rozbudzenia pasji do podejmowania aktywności
sportowej i turystycznej,

 wzmocnienie więzi rodzinnych.

4. Aktywność fizyczna dzieci
Każde dziecko powinno podejmować aktywność fizycz-

ną, która jest niezbędna dla jego optymalnego rozwoju w sfe-
rze fizycznej, motorycznej, psychicznej i społecznej. To wła-
śnie aktywność fizyczna stanowi jeden z filarów prozdrowot-
nego stylu życia i zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zabu-
rzeń (otyłości, zaburzeń układu ruchu, nadciśnienia, depresji
itp.).Ponieważ może ona przyjmować różne formy, przejawy i
intensywność trudno ją mierzyć32 i jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie, jakie są jej uwarunkowania i jak proces socja-
lizacji wpływa na jej kształtowanie.

31 M. Lenartowicz, Kultura fizyczna …, op. cit., s. 339-354.
32 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna…, op. cit., s.11.
32 Poziom aktywności …, op. cit., s. 6.
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Najczęściej aktywność fizyczną młodzieży bada się jako
jeden z przejawów zachowań zdrowotnych. Od roku 2002
pomiar ten przeprowadza się w ramach badań międzynaro-
dowych HBSC33, w których udział bierze również Polska. M.
Kalman i wspólnicy34 przeprowadzili ich analizę pod kątem
kierunku zmian ogólnej aktywności fizycznej młodego poko-
lenia w wieku 11-15 lat. Z ich przeglądu wynika, że 77%
chłopców i 86% dziewcząt jest zagrożonych zdrowotnie ze
względu na zbyt małą ich aktywność fizyczną. Ustalono także,
że poziom tej aktywności jest związany z:

1. Wiekiem, tj. im starsza młodzież tym jest mniej ak-
tywna.

2. Płcią, tj. dziewczęta są mniej aktywne fizycznie od
chłopców.

3. Zamożnością rodziny, tj. im wyższy status materialny
rodziny tym dzieci wykazują wyższy poziom aktywności fi-
zycznej.

Porównując wyniki uzyskane w Polsce na tle innych kra-
jów biorących udział w badaniach HBSC 2009/10 określono, że:

1. W zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej
(wskaźnik MVPA) młodzież z Polski zajmuje 23 miejsce na 39
krajów w rankingu.

2. W przypadku aktywności intensywnej (wskaźnik
VPA)Polska zajmuje 4 miejsce od końca. Gorsze wyniki miała
tylko młodzież z Turcji, Rumunii i Macedonii.

3. W zakresie ogólnego indeksu aktywności fizycznej
(AF) młodzieży szkolnej Polska również zajmuje 4 miejsce od
końca35.

33 Badania te obejmują 30 krajów europejskich oraz USA i Kanadę.
34 M. Kalman, J. Inchley, D. Sigmundovai in. Secular trends in moderate-to – vi-

gorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective.
„European Journal of Public Health” 2015; nr 25 (suppl. 2), s. 37–40.

35 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna… op. cit., s.34.
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Ostatnie badania HBSC z roku 2014 w ocenie aktywności
fizycznej młodzieżyopierały się głównie na wskaźniku MVPA.
W ich ramach ustalono, że w Polsce - niecała badanej populacji
posiada poziom aktywności fizycznej zgodny z zaleceniami
WHO. Jednocześnie podczas nich odnotowano 4% wzrostu
odsetka młodzieży spełniającej normy zalecane przez WHO (z
10,2% w 2010 r. do 14,2% w 2014 r.). Nadal jednak zebrane wy-
niki są alarmujące, co dziesiąty chłopiec i co piąta dziewczyna
prawie całkowicie pozbawiona jest aktywności fizycz-
nej.Dodatkowo potwierdzono, że wiek oraz płeć są istotne sta-
tystycznie i mają wpływ na poziom aktywności fizycznej bada-
nej młodzieży. Zebrane wyniki pozwoliły także na określenie
uwarunkowań poziomu aktywności fizycznej badanych. Okre-
ślono, że:

– struktura rodziny nie kreowała poziomu aktywności
fizycznej młodzieży;zauważono jednak, że w rodzinach zre-
konstruowanych najmniejsze odsetki młodzieży spełniają za-
lecenia dotyczące aktywności fizycznej;

– miejsce zamieszkania istotnie różnicowało ryzyko nie-
doboru aktywności fizycznej w grupie 13-latków i wśród
chłopców; ponadto ustalono, że czym większe miasto, w któ-
rym mieszkali badani tymwskaźniki realizacji zaleceń doty-
czących poziomu aktywności fizycznej były niższe;

– zamożność rodziny wpływała na zwiększenie odsetka
młodzieży aktywnej fizycznie w rodzinach dobrze sytuowa-
nych36.

Oprócz badań HBSC, w Polsce prowadzono również
wieloaspektowe badania poświęcone zagadnieniu aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży37. Przeprowadzono je w 2013 r.
Wzięła w nich udział reprezentatywna grupa trzech tysięcy

36 J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Pol-
sce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC
2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015, s.119-125.

37 J. Mazur (red.), Aktywność fizyczna … op.cit.
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uczniów z trzech etapów edukacyjnych. Zwracają one uwagę
na uwarunkowania aktywności fizycznej związane ze środo-
wiskiem rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym oraz lokalnym,
co było istotnym nowum tego przedsięwzięcia. Z badań tych
wynika, że:

1. Powszechnym zjawiskiem jest zwalnianie uczniów z
lekcji WF albo przez rodziców (79% przypadków), albo przez
samych uczniów (43% badanych). Absencja uczniów na lek-
cjach wychowania fizycznego jest wysoka i nie uległa popra-
wie w stosunku do 2010 r. kiedy to NIK przeprowadził kon-
trolę realizacji przedmiotowych lekcji w szkołach. Z aktualne-
go raportu kontrolnego NIK z roku 2013 wynika, że w star-
szych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15%
uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet
30%. Powodów takiego stanu rzeczy upatruje się w braku cie-
kawej oferty programowej dla uczniów, preferowaniu przez
nauczycieli gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych, mar-
ginalnym traktowaniu innych form zajęć - np. biegania, tańca,
aerobiku czy aktywnej turystyki. Z posiadanych danych wy-
nika, że ¼ uczniów i rodziców wskazuje na brak przełożenia
się zajęć z wychowania fizycznego na zwiększenie sprawności
fizycznej. Zauważyć należy także, że wprowadzone regulacje
dotyczące zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, które
wpłynęły na obniżenie absencji nie spowodowały jak oczeki-
wano wzrostu motywacji do aktywności fizycznej młodego
pokolenia i nadal odsetki młodzieży z nadwagą i skrzywie-
niem kręgosłupa są znaczące38.

2. Ponad 2/3 młodzieży bierze udział w zajęciach po-
zaszkolnych związanych z aktywnością fizyczną. Najczęściej
są to spotkania z rówieśnikami, np. granie w piłkę na boisku

38 Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicz-
nych. Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2013; Informacja o
wynikach kontroli Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych,
NIK, Warszawa 2010.
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szkolnym. Z prowadzonych badań widać wyraźnie tendencję
do zmniejszania się z wiekiem omawianego typu aktywności
oraz mniejszy w niej udział dziewcząt niż chłopców. Ten
aspekt działalności młodzieży jest szczególnie istotny ze
względu na wypełnienie norm określonych przez WHO.

3. Ustalono, że zaangażowanie młodzieży szkolnej w za-
jęcia sedenteryjne (niewymagające ruchu i spalania energii)
wynosi średnio cztery i pół godziny dziennie39. Dodatkowo
sprawdzono wpływ omawianego typu zajęć na indeks aktyw-
ności fizycznej badanych i ustalono, że w największym stop-
niu negatywnie na ten indeks wpływa oglądanie filmów.

4. Ustalono, żestosunek do aktywności fizycznej w rodzi-
nie (tj. uprawianie sportu przez rodziców, wspólna aktywność
fizyczna członków rodziny oraz wspieranie i umożliwianie przez
rodziców uprawiania sportu) bardzo silnie determinują poziom
aktywności fizycznej młodzieży. Istnieje pozytywna korelacja
pomiędzy liczbą aktywnych fizycznie członków rodziny a po-
ziomem aktywności fizycznej młodzieży. Ustalono, że współ-
uczestniczenie w aktywności fizycznej poprzez np. wspólne
uprawianie sportu, spacery z rodzicami stanowią wzór do naśla-
dowania i świadczą o pozytywnym stosunku rodziców do ak-
tywności fizycznej, uczą pozytywnych zachowań i sprzyjają
ukształtowaniu zachowań nawykowych.

Podsumowanie
Wpływ procesu socjalizacji na kształtowanie kultury fi-

zycznej młodego pokolenia pozostaje bezsporny. Jednym z
podstawowych środowisk odgrywających kluczową rolę w
nabywaniu kultury fizycznej jest rodzina. „Dzieci uprawiające
aktywność fizyczną w towarzystwie swoich rodziców zdoby-
wają umiejętności skutecznego planowania zajęć sportowych,
uprawiania wybranych dyscyplin sportu, a także pozytywny

39 Jak wskazują autorzy badań wynikten może być zawyżony ze wzglę-
du na równoczesne wykonywanie badanych aktywności.
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stosunek emocjonalny do aktywności fizycznej. Liczne bada-
nia i metaanalizy podkreślają również znaczenie poziomu
aktywności fizycznej rodzeństwa”40 dla podejmowania za-
chowań ruchowych przez dzieci i młodzież.

Dodatkowym elementem stanowiącym filar inkulturacji
w omawianym zakresie jest szkoła, która powinna stwarzać
warunki bezpiecznej aktywności fizycznej uczniów oraz pro-
ponować różnorodne formy tej aktywności. Nie można trak-
tować zajęć z wychowania fizycznego jako mniej ważnych w
perspektywie nauczania i wychowania w szkole. Zmiana
optyki patrzenia przez nauczycieli na aktywność fizyczną
ucznia z perspektywy podstawy programowej i wymaganych
efektów- przyczyni się do kontynuowania przez wychowan-
ków tych aktywności w dorosłym życiu.

Należy mieć świadomość, że internalizowane przez
dzieci i młodzież dyspozycje (gustów i gotowości do podej-
mowania pewnych działań w polu sportu, rekreacji ruchowej i
dbałości o ciało) przekazywane przez rodziców, rówieśników,
nauczycieli czy trenerów są ważniejsze dla kształtowania kul-
tury fizycznej niż same sportowe umiejętności. To przekona-
nie o potrzebie ruchu, chęć jego podejmowania i gotowość do
działania jest bardziej istotna i przydatnado utrzymania do-
brego stanu zdrowia i sprawności fizycznej do późnej starości
niż znajomość technicznych umiejętności w grach zespoło-
wych, gimnastyki i lekkiej atletyki.

Streszczenie:
Tekst skupia się na głównych aspektach socjalizacji poko-

lenia cyfrowego do aktywności fizycznej. W publikacji autorka
przedstawia obowiązujące normy minimalne aktywności fi-
zycznej człowieka wypracowane przez Światową Organizację

40 A. Cislak, M. Safron, M. Pratt, T. Gaspar, A. Luszczynska, Family-
related predictors of body weight and weight-related behaviours among children and
adolescents: a systematic umbrella review, „Child Care Health Development”
2012, nr 38(3), s. 321–331.
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Zdrowia. Prezentuje również wyniki badań dotyczących ak-
tywności fizycznej Polaków, zwracając w szczególności uwagę
na zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży. Ponadto w tek-
ście opisano proces socjalizacji do kultury fizycznej, który jest
realizowany w środowisku rodzinnym i szkolnym. Wskazano
także na elementy jego skuteczności m.in. takie jak: wiek dziec-
ka (im starsza młodzież tym jest mniej aktywna), jego płeć
(dziewczęta są mniej aktywne fizycznie od chłopców) czy za-
możność rodziny (im wyższy status materialny rodziny tym
dzieci wykazują wyższy poziom aktywności fizycznej).

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, aktywność fizyczna,
socjalizacja, młode pokolenie,

Summary:
Socialization for physical culture in the digital natives

generation
The text focuses on the main aspects of socialization of

the digital generation for physical activity. In the publication,
the author presents the operative standards of minimum of the
physical activity developed by the World Health
Organization. She also presents the results of research on the
physical activity of Poles, paying particular attention to the
health behaviors of children and adolescents. In addition, the
text describes the process of socialization for physical culture,
which is implemented in a family and school environment.
The elements of its effectiveness were indicated such as: age of
the child (the older the youth is, the less active become),
gender (girls are less physically active than boys) or family
wealthiness (the higher the family material status is, the more
children show a higher level of physical activity).

Keywords: physical culture, physical activity,
socialization, young generation.
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Natalia Habik

Aktywność fizyczna jako styl życia człowieka

Wprowadzenie
Pojęcie aktywności fizycznej dość powszechnie używane

jest zamiennie z aktywnością ruchową bądź motoryczną. Mia-
nem aktywności fizycznej określa się wysiłek mięśniowy wy-
wołujący w organizmie zespół zmian, które prowadzą do wy-
datku energetycznego wyższego niż poziom spoczynkowy1.
Aktywność ruchowa stanowi kluczowy i integrujący składnik
zdrowego stylu życia. Ruch jest biologiczną potrzebę organi-
zmu ludzkiego.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ONZ określili
minimalną, tj. niezbędną dzienną porcję ruchu dorosłego
człowieka wykonującego pracę fizyczną na 10 tysięcy kroków,
a 15 tysięcy – dla pracujących umysłowo2. Człowiek tworząc
współczesną cywilizację jakby zapomniał o swoim programie
genetycznym. Na przekór potrzebom swojego organizmu za-
czął prowadzić siedzący tryb życia. Ruch jest jedną z podsta-
wowych potrzeb biologicznych zwierząt i ludzi, jest warun-
kiem zdrowia psychicznego i fizycznego każdego człowieka.
Dowodzi temu m.in. fakt, iż w organizmach pozbawionych
ruchu zachodzą procesy patologiczne, organizmy te chorują i
szybciej starzeją się. Niedobór ten, wespół z innymi negatyw-
nymi czynnikami wywołuje wiele chorób cywilizacyjnych
(m.in. nadciśnienie krwi, nadwagę, deformacje kręgosłupa,
spłaszczenie stóp). Nawarstwienie się ich prowadzi do nieod-
wracalnych zmian - proces ten nazywa spiraląśmierci. Jest to
proces, podczas którego zdrowy i sprawny człowiek na skutek

1 I. Urych, Czym jest wychowanie fizyczne – moim zdaniem, Wychowanie Fi-
zyczne i Zdrowotne, nr 1/ 2009.

2 R. Przewęda, Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i
młodzieży, WSP, Bydgoszcz 1999.
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m. in. długotrwałego niedoboru ruchu (hipokinezji), nieracjo-
nalnego żywienia, częstego korzystania z używek, zamieszka-
nia w niekorzystnym ekologicznie środowisku powoduje ob-
niżenie sprawności i wydolności swojego organizmu, niewy-
dolność narządów wewnętrznych, układu krwionośnego i
ruchu, co w konsekwencji może doprowadzić do zawału, a
tym samym do śmierci. Przeciwieństwem „spirali śmierci” jest
„spirala życia”, tj. zalecany współczesnemu człowiekowi styl
życia, który zawiera m.in. racjonalne odżywianie, higieniczny
tryb życia oraz systematyczną aktywność fizyczną. Wzmożo-
ny ruch i jego pozytywne konsekwencje dla zdrowia przedłu-
ża biologiczną młodość organizmu, sprzyja optymistycznemu
stosunkowi do życia i zadowoleniu – pełnemu sukcesów i
zdrowemu życiu3,4.

Formy aktywności fizycznej
Motoryczność człowieka jest jedną z właściwości biolo-

gicznych, jednak jej formy są uwarunkowane społecznie. Wy-
różnia się następujące formy aktywności ruchowej (fizycznej)
człowieka: zawodowa – związana z wykonywaniem czynno-
ści zabezpieczających warunki bytu; czynności osobistych –
związana z wykonywaniem czynności higienicznych i samo-
obsługowych; rekreacyjna – ukierunkowana na przyspieszenie
procesu odnowy biologicznych sił i twórczych zdolności
człowieka, będąc jedną z form samorealizacji jednostki i wy-
pełniania jej czasu wolnego, często w kontakcie z innymi, a
więc i radości bycia razem; rehabilitacyjna – mająca charakter
leczniczy, rekompensująca ujemne skutki działania innych

3 J. Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych,
Wyd. AWF, Gdańsk 1996.

4 H. Kuński, A. Jegier, Ruch doskonali i uzdrawia serce, Wyd. IWZZ, War-
szawa 1999.
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form aktywności; sportowa – właściwa dla uprawiania róż-
nych dyscyplin i konkurencji sportowych5.

Styl życia a zdrowie
Styl życia wiąże się bezpośrednio ze zdrowiem, stąd po-

trzeba wychowania do prozdrowotnego stylu życia. Oprócz
wzorów zachowań związanych ze zdrowiem do prozdrowotne-
go stylu życia zaliczają wartości i postawy reprezentowane przez
ludzi w odpowiedzi na warunki ich społecznego, kulturowego i
ekonomicznego środowiska. Zróżnicowanie społeczne postrze-
gane jest przez stratyfikację stylów życia, opartych na wyborach i
upodobaniach kulturowych, które mają znaczenie dla sfery
zdrowia. Zmierzając do określenia prozdrowotnych stylów życia
konieczne jest doprecyzowanie określeń związanych z tą pro-
blematyką, gdyż terminologia używana w odniesieniu do za-
chowań związanych ze zdrowiem jest zróżnicowana i używana
w nieco dowolnych znaczeniach. zachowania zdrowotne obej-
mują wszelkie zachowania w dziedzinie zdrowia (nawyki, po-
stawy, zwyczaje, uznawane wartości przez jednostkę i grupę
społeczną).

Zachowania związane ze zdrowiem mogą mieć różny
wpływ na zdrowie: pozytywny lub negatywny. Wyróżnia się
zachowania sprzyjające zdrowiu (właściwe odżywianie, ak-
tywność fizyczna, właściwe stosunki międzyludzkie, umiejęt-
ność radzenia sobie ze stresem, czystość ciała i otoczenia, za-
chowanie bezpieczeństwa) oraz zachowania szkodliwe dla
zdrowia (palenie tytoniu, nadmierne picie alkoholu, naduży-
wanie leków), a ponadto brak zabezpieczenia w kontaktach z
substancjami toksycznymi i brak ochrony przed nadmiernym
nasłonecznieniem. Najczęściej bierze się pod uwagę następu-
jące klasyczne zachowania związane ze zdrowiem: dietę, ak-
tywność fizyczną, palenie tytoniu, konsumpcję alkoholu. We-

5 J. Czerwiński, Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia, Wyd. Olsz-
tyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2004.
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dług koncepcji prozdrowotnego stylu życia przyjętej przez
Światową Organizację Zdrowia. Największą liczbę zachowań
związanych z realizacją prozdrowotnego stylu życia wymie-
niono w badaniach europejskich. Zaliczono do nich: niepalenie
tytoniu, ograniczone spożywanie alkoholu, aktywność fizycz-
ną, zdrową dietę (ze szczególnym uwzględnieniem właściwe-
go śniadania i niejedzenie między posiłkami), bezpieczne za-
chowania seksualne, unikanie stresu i umiejętność jego rozła-
dowania, umiarkowaną ekspozycję na słońce, stosowanie się
do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie
określonych badań profilaktycznych oraz samokontrolę ciała,
np. piersi u kobiet. We wszystkich ujęciach eksponuje się ak-
tywność fizyczną.

Analizując funkcje stylu życia –samoidentyfikacji jedno-
stek, ich przynależności społecznej, wyróżnika grupy z szerszej
zbiorowości i ekspresji osobowości, należy stwierdzić, iż aktyw-
ność ruchowa waży w sposób znaczący na odgrywanej przez
każdego roli w różnych sytuacjach jego życia. Uwzględniając
różne warianty stylu życia wyróżnia się jego trzy wymiary: do-
minującego układu odniesienia (styl „jednostkowy”, „przyjaciel-
sko-rodzinny”, „publiczny”), dominującej orientacji życiowej
(styl „bierny” i „czynny”) i dominującej perspektywy czasowej
(styl „konserwatywny”, „innowacyjny” i „dnia dzisiejszego”). W
życiu chodzi bardzo ważne jestby człowiek umiał różnicować
pojęcie pracy i aktywnych form wypoczynku i traktować czas
poświęcany na te dwie różne dziedziny aktywności jako swój
problem i swój osobisty wybór6. Szkoła i rodzina winna uczyć
tego wyboru zachowań w trosce o własne zdrowie. Od tego, na
ile jest się zdrowym i od tego, czy jednostka potrafiaktywnie wy-
poczywać zależy efektywność pracy, a nawet sukces zawodowy
oraz ułożenie życia osobistego. Coraz częściej mówi się i pisze o
edukacji dla rozwoju. Te warunki spełnia uczestnictwo w kultu-

6 Z. Żukowska, R. Żukowski, Zdrowie i sport w edukacji globalnej, Warsza-
wa 2002.
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rze fizycznej, rozumiane jako edukacja dla rozwoju psychofi-
zycznego i kulturowego jednostki, jak i edukacja przez ruch do
kształtowania potrzeb zmiany osobistego życia z biernego na
aktywny, twórczy, samorealizacyjny, z wpisanym dobrostanem
zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w rozwój każ-
dej jednostki.

Uczestnictwo w kulturze fizycznej traktować można me-
taforycznie jako jedność „zdrowego i twórczego życia w har-
monii z przyrodą” (jak głosi Deklaracja z Rio), budowana także
przez edukację oraz różnorodności, które właśnie dla edukacji
są tym samym, czym zachowanie różnorodności biologicznej
dla przyrody. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wiąże się nie
tylko z przyrodą, ale szerzej z ekorozwojem, a edukacja zdro-
wotna – tak ściśle związana z tym uczestnictwem – stanowi
podstawę promocji zdrowia. Aktywność fizyczna jest podsta-
wowym elementem prozdrowotnego stylu życia, co potwier-
dzają dokumenty międzynarodowych organizacji i niezliczone
publikacje, w których wymienia się ją na pierwszym miejscu
wśród zachowań prozdrowotnych.Dobroczynne oddziaływanie
wysiłku fizycznego ma pozytywne znaczenie dla poprawnego
funkcjonowania układu krwionośnego. Regularne ćwiczenia
wpływają na obniżenie ciśnienia, spadek LDL, triglicerydów
oraz wzrost zawartości HDL, co skutkuje lepszą sprawnością
układu sercowo-naczyniowego. Również układ oddechowy i
pokarmowy normalizują swoje funkcje na skutek systematycz-
nej aktywności fizycznej. Wysiłek zwiększa pojemność życiową
płuc oraz zwiększa dostępność tlenu z wydychanego powie-
trza. W odniesieniu do układu pokarmowego wysiłek fizyczny
reguluje metabolizm, pobudza perystaltykę jelit, co pozwala na
szybsze usuwanie toksyn z organizmu oraz sprzyja utrzymaniu
poprawnej optymalnej masy ciała.

Wysiłek fizyczny ma również ogromny wpływ na prze-
mianę materii. Kontrolę nad utrzymaniem równowagi pomię-
dzy podażą a zużyciem dostarczonej w pokarmach energii
sprawuje ośrodkowy układ nerwowy, a precyzyjniej struktury
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anatomiczne, zwane jądrami podwzgórza. To właśnie tu znaj-
duje się ośrodek głodu i sytości. Ośrodek głodu jest pobudza-
ny przez niskie stężenie glukozy we krwi, dając odczucie łak-
nienia. Ośrodek sytości jest pobudzany przez wysokie stężenie
glukozy we krwi, dając brak łaknienia i uczucie sytości. Po-
nadto, wysiłek fizyczny łagodzi stres, zmniejsza drażliwość
oraz stany lękowe, jak również zmniejsza objawy depresji.
Dzieje się tak za sprawą endorfin – hormonów powodujących
doskonałe samopoczucie, zadowolenie z siebie oraz stany eu-
foryczne – wydzielających się m.in. podczas wysiłku fizyczne-
go. Dobroczynny wpływ wysiłku fizycznego na dzieci i mło-
dzież polega również na poprawie ich nastroju. Dzięki aktyw-
ności fizycznej na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej każdy
człowiek czuje się lepiej7.

Sport a jakość życia
We wszelkich procesach edukacyjnych – w tym i we

współczesnym systemie szkolenia sportowego – silnie zary-
sowuje się potrzeba holistycznego spojrzenia na człowieka i
jakość jego życia z perspektywy wielowymiarowego rozwoju,
przywrócenia zachwianych proporcji pomiędzy tym, co mate-
rialnie potrzebne człowiekowi do realizacji jego różnorodnych
zadań życiowych, a tym, co pozwala mu osiągnąć duchową
pełnię człowieczeństwa w procesie samorealizacji. Stąd naglą-
ca potrzeba poszerzenia perspektywy zagadnienia jakości ży-
cia sportowego o sferę subiektywną, obejmującą m.in. możli-
wości rozwoju zawodnika, jego wartości, pragnień, celów ży-
ciowych (nie tylko sportowych) i dostosowanie osobistych
oczekiwań do ujmowanego bardzo wszechstronnie środowi-
ska. Rozumiejąc jakość życia jako poczucie życiowej satysfak-
cji, wyrażonej możliwością kształtowania wielowymiarowego

7 A. Jegier A., Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na zdrowie, [w:] A.
Kaźmierczak, A. Makarczyk, A. Maszorek-Szymala (red.), Kultura fizyczna i
zdrowotna w życiu współczesnego człowieka, Łódź 2007.
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rozwoju i autokreacji człowieka oraz realizację jego aspiracji i
celów życiowych, zgodnie z przyjętymi wartościami i oczeki-
waniami, przy uwzględnieniu materialnych elementów statu-
su społecznego – próbujemy wpisać w nią sport, w tym sport
zawodowy.

Problem życia i jego jakości jest zagadnieniem prioryte-
towym o randze indywidualnej i społecznej. Jakość życia w
znacznej mierze zależy od indywidualnych kryteriów warto-
ściowania wiążących się z osobowością zawodnika i jego aspi-
racjami. Wiele badań potwierdza osobotwórcze wartości spor-
tu (w tym wysoko kwalifikowanego i zawodowego), które
mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia zawodnika. War-
tości sportu są rozpatrywane jako cel, jako motyw i jako kryte-
rium oceny. Określone aspekty jakości życia przysługują róż-
nym rodzajom ludzkiej egzystencji, takich jak: styl życia, styl
działania, charakterystyczny sposób przeżywania zdarzeń itp.
– z wpisaną w nią aktywnością sportową. Wieloaspektowe
rozpatrywanie procesu treningowego i walki sportowej jest
warunkiem osiąganych sukcesów w sporcie i w życiu. Obok
kategorii biofizycznych i technologiczno-instrumentalnych
szczególne znaczenie we współczesnym procesie treningo-
wym przypisujemy aspektom psycho-socjo-pedagogicznym.
Coraz częściej o efektach decyduje osobowość w walce, styl
walki, odporność psychiczna w walce, umiejętność znalezienia
się w sytuacji – w sporcie i poza sportem, udane interakcje
społeczne, ułatwiające współpracę, współdziałanie i współod-
powiedzialność za wynik. Znajduje to również wyraz w spo-
rcie zawodowym.

Aspekty biofizyczne i wydolnościowo-sprawnościowe
sportu mają istotne znaczenie wtedy, kiedy rozpatrywane są
w kontekście pełnego człowieka, który poznaje, myśli, czuje,
motywuje się, bądź demotywuje, stresuje się, przeżywa, umie
słuchać, umie współdziałać z innymi w grupie, samorealizuje
się w tym co robi w sporcie, nie zapominając o perspektywach
nie tylko kariery sportowej, ale życiowej (wykształcenie, pra-
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ca, rodzina, stabilizacja życiowa). Często pełny i skondenso-
wany obraz tej sytuacji ukazuje się w sporcie zawodowym
przy analizie przykładowych, wybranych karier zawodni-
czych. Sport pozwala na przywrócenie jednostce wiary we
własne siły i budowanie swego rozwoju i sukcesu w klimacie
akceptacji społecznej, a nie bycia na marginesie życia społecz-
nego. Reprezentowanie swego kraju na arenie międzynaro-
dowej podnosi prestiż społeczny zawodników, a niekiedy sta-
ją się oni idolami w swoich krajach w przypadku znaczących
osiągnięć sportowych. Sport często staje się podstawą wyso-
kiego standardu materialnego oraz wysokiej pozycji społecz-
nej. Szczególne znaczenie z przezwyciężaniem problemów
związanych z wykluczeniem społecznym ma sport osób nie-
pełnosprawnych – fizycznie i umysłowo. Sport jest dla nich
szansą nie tylko na samorealizowanie się w aktywności spor-
towej, ale na współistnienie w całokształcie życia rodzinnego,
społecznego i zawodowego8.

Rezultaty bezczynności fizycznej
Problemu powszechności bezczynności ruchowej nie na-

leży bagatelizować, ponieważ ruch jest jedną ze składowych
wpływających na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i mło-
dzieży. Aktywność fizyczna pozytywnie oddziałuje na meta-
bolizm oraz homeostazę hormonalną organizmu, co pozwala
na utrzymanie: odpowiedniej sylwetki, umięśnienia, lepszej
koncentracji, adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia,
poprawy motoryki oraz wielu innych funkcji zależnych w
sposób bardziej lub mniej pośredni od aktywności fizycznej.
Aktywność fizyczna oddziałuje na niemal wszystkie procesy
zachodzące w organizmie. Dlatego też zaniechanie i lekcewa-
żenie potrzeb ruchowych organizmu może grozić poważnymi

8 Z. Żukowska, R. Żukowski, Zdrowie i aktywność sportowa młodzieży w
świetle rozwoju nauk o kulturze fizycznej i pedagogiki, [w:] A. Kaźmierczak i
wsp. (red.), Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka,
Łódź 2007.
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konsekwencjami. Wysiłek wpływa na rozwój układu kostnego
u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ruch przekłada się
na masę kostną i stopień jej mineralizacji. Wysiłek fizyczny
prowadzi również do wzmocnienia mięśni, które pośrednio
wpływają na ochronę tkanki kostnej, zaś brak ruchu wpływa
na zmniejszenie tkanki kostnej,a tym samym podatność kości
na urazy9,10.

Brak uprawiania aktywności fizycznej staje się w coraz
większym stopniu problemem, który dotyka coraz to młodsze
grupy wiekowe. Ruch jest szczególnym stymulatorem każde-
go etapu rozwojowego. W okresie szkolnym wysiłek fizyczny
odgrywa istotną rolę w prawidłowym rozwoju organizmu.
Pomimo tego, że wysiłek fizyczny pełni funkcje: adaptacyjną,
stymulacyjną, korekcyjno-kompensacyjną można zaobserwo-
wać to niepokojące zjawisko występujące w szkołach. Typo-
wym skutkiem prowadzenia nieodpowiedniego, pozbawione-
go aktywności ruchowej trybu życia jest zjawisko bezczynno-
ści ruchowej, zwanej inaczej hipokinezją. Zjawisko to prowa-
dzi do zaburzeń w zakresie układów: sercowonaczyniowego,
trawiennego, autonomicznego i psychonerwowego. Skutki
hipokinezji są ogromne, organizm człowieka nie może po-
prawnie funkcjonować bez regularnego wysiłku fizycznego.

Hipokinezja oddziałuje na układ:
• mięśniowy (hipokinezja powoduje, że mięśnie powoli

zaczynają zanikać, przede wszystkim odnosi się to do mięśni
kończyn dolnych, w wyniku tych zmian następuje zauważal-
ny spadek siły mięśniowej),

• oddechowy (bezruch wpływa na zmniejszenie wydaj-
ności wentylacji naszego organizmu, co niekorzystnie wpływa
na dotlenienie komórek organizmu),

9 M. Lipowski, Rekreacja ruchowa kobiet, Wyd. AWF, Gdańsk 2005.
10 W. J. Rejewski, A. Thompson, Historical and conceptual roots of exercise psy-

chology, [w:] P. Seraganian (red.), Exercise psychology: The influence of physical
exercise on psychological processes, New York 1993, s. 3-35
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• nerwowy (hipokinezja wpływa na pogorszenie się hi-
pokinezji ruchowej, mogą również wystąpić zaburzenia rów-
nowagi oraz chodu, również nasz nastrój jest zależny od ak-
tywności fizycznej, przy jej braku ulega pogorszeniu),

• krwionośny (objętość wrzutowa serca oraz jej pojem-
ność minutowa maleją, organizm ma mniejszą potrzebę trans-
portowania tlenu do tkanek, w wyniku osłabienia napięcia
włókien mięśni szkieletowych, a nawet ich zaniku dochodzi
do zmniejszenia naprężenia ścian naczyń żylnych),

• pokarmowy (obniżenie metabolizmu, w wyniku braku
ruchu wzrasta ryzyko otyłości, gdyż tkanka tłuszczowa wyka-
zuje wówczas większe skłonności do magazynowania dostar-
czanych węglowodanów, co powoduje jej nadmierny przyrost,
gospodarka insulinowa zostaje zaburzona),

• odpornościowy (odporność ulega obniżeniu, zdolności
adaptacyjne organizmu do nowych warunków są dodatnio
skorelowane z bezruchem). Brak aktywności fizycznej wpływa
negatywnie na rozwój motoryki, tężyznę fizyczną, jak również
na rozwój psychiczny. Występująca korelacja pomiędzy bra-
kiem wysiłku fizycznego a występowaniem problemów
zdrowotnych ma tendencję wzrostową11,12.

Podsumowanie
Pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej za-

chodzą ogromne zmiany w organizmie człowieka. W wyniku
treningu uzyskuje się wyraźną poprawę podstawowych zdol-
ności motorycznych, takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość.
Pomimo różnorodnych zdrowotnych atrybutów systematycz-
nego ruchu, problem niskiej aktywności wysiłkowej jest zjawi-
skiem powszechnym. Dlatego też tak istotna rola zachęcenia
dzieci do systematycznego wysiłku fizycznego spoczywa w

11 H. Kuński, Trening zdrowotny osób dorosłych, A. W. Medsportpress,
Warszawa 2002.

12 J. Lisowska, Rekreacja ruchowa osób dorosłych, [w:] A. Dąbrowski (red.),
Zarys teorii rekreacji ruchowej, Druktur, Warszawa 2006.
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domu na rodzicach, a w szkołach – na nauczycielach, głównie
wychowania fizycznego. Jednak skutki pasywnego ruchowo
trybu życia, będącego niedostrzegalnym zagrożeniem współ-
czesnego człowieka, winny być również treścią edukacji dla
bezpieczeństwa. Bowiem wszelka codzienna aktywność ru-
chowa stają się dziś koniecznością, ponieważ ruch jest natu-
ralną potrzebą człowieka, warunkujących jego biologiczną
egzystencję.

Aktywność fizyczna może zatem wspomagać „walkę” z
tymi zagrożeniami czasu pokoju w XXI wieku, które związane
są z pasywnym ruchowo trybem życia, w tym samym ze
zdrowiem fizycznym i psychicznym pojedynczego człowieka
oraz całych społeczeństw. Nieodzowne jest zatem populary-
zowanie różnych form aktywności ruchowej wśród wszyst-
kich grup wiekowych, ale zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
których to nawyki zdrowotne są dopiero kształtowane. Jakże
zatem słuszne wydają się słowa nadwornego lekarza królów
polskich Wojciecha Oczko, który twierdził, iż: „Ruch może
zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w
stanie zastąpić ruchu”. W związku z powyższym wśród wielu
zachowań prozdrowotnych szczególną rolę przypisać należy
aktywności fizycznej. Rola ta wynika ze znaczenia aktywności
ruchowej dla zdrowia fizycznego jak i dla zdrowia psychicz-
nego i społecznego.

Ponadto aktywność fizyczna ma modyfikująco pozy-
tywny wpływ na inne zachowania zdrowotne składające się
na styl życia. Regularnie uprawiający różne formy aktywności
fizycznej na ogół nie palą, właściwie się odżywiają, śpią od-
powiednią ilość godzin itd. Aktywność fizyczna jest niezbęd-
nym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny człowieka. Przyczynia się do rozładowania na-
pięć, obniżenia poziomu stresu, zapobiega rozwojowi chorób
cywilizacyjnych i wadom postawy. Stosowanie profilaktyki
zdrowia oraz propagowanie kultury fizycznej w życiu co-
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dziennym, jak i medycynie, jest obecnie priorytetową koncep-
cją promocji zdrowia.

W życiu społecznym nowe podejście do problemu
zdrowia fizycznego i psychicznego spowodowało jego nobili-
tację do poziomu jednej z naczelnych wartości. Można zało-
żyć, że ten nader często poruszany temat istnieje obecnie w
świadomości prawie każdego człowieka. Definiowanie pojęcia
zdrowia jest dzisiaj silnie i często modyfikowane na potrzeby
konkretnych dziedzin nauki, i tak na przykład sformułowanie
braku choroby jest typowo medyczną definicją. Innym przy-
kładem określenia zdrowia może być „brak poczucia dyskom-
fortu” będący ujęciem problemu poprzez analizę subiektyw-
nego odczucia bólu czy cierpienia. Szersze spojrzenie na
zdrowie jest często określane warunkiem utrzymania podsta-
wowych mechanizmów systemu społecznego pozwalających
na pełnienie wartościowych ról oraz dających podwaliny po-
rządku społecznego.

Streszczenie:
Aktywność fizyczna jest niezbędnym czynnikiem wa-

runkującym prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny czło-
wieka. Przyczynia się do rozładowania napięć, obniżenia po-
ziomu stresu, zapobiega rozwojowi chorób cywilizacyjnych i
wadom postawy. Stosowanie profilaktyki zdrowia oraz pro-
pagowanie kultury fizycznej w życiu codziennym, jak i medy-
cynie, jest obecnie priorytetową koncepcją promocji zdrowia.
W życiu społecznym nowe podejście do problemu zdrowia
fizycznego i psychicznego spowodowało jego nobilitację do
poziomu jednej z naczelnych wartości. Aktywność fizyczna
stanowi kluczowy i integrujący składnik zdrowego stylu ży-
cia. Celem artykułu jest szczegółowe opisanie aktywności fi-
zycznej jako stylu życia człowieka.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, styl życia, zdrowie
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Summary:
Physical activity as a lifestyle of a person
Physical activity is an indispensable factor conditioning

the proper physical and psychological development of a hu-
man being. It helps to relieve tension, reduce stress, prevent
the development of civilization diseases and postural disad-
vantages. The use of health prevention and promotion of
physical culture in everyday life as well as medicine is current-
ly a priority concept of health promotion. In social life, a new
approach to the problem of physical and mental health caused
his ennoblement to the level of one of the primate values.
Physical activity is a key and integrating component of a
healthy lifestyle. The aim of the article is to describe in detail
the physical activity as a human lifestyle.

Key words: physical activity, lifestyle, health
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Izabela Kowalska

Wspieranie rozwoju sportu przez jednostki samorządu
terytorialnego

Uwagi wstępne
Sport jest ważnym elementem w życiu każdego człowie-

ka. Może być uprawiany rekreacyjnie lub zawodowo, a po-
nadto stanowi źródło emocji dla obserwatorów wszelkich za-
wodów. Problematyka zagadnień sportowych została ujęta
przez ustawodawcę w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca
2010 roku. Jest to regulacja kompleksowa, ponieważ zawiera
elementy prawa prywatnego i publicznego, a z założenia
obejmuje całokształt materii prawnej sportu1. Powyższy akt
reguluje ogół kwestii związanych z klubami i związkami spor-
towymi, Polskim związkiem sportowym, bezpieczeństwem
oraz zwalczaniem dopingu w sporcie. Szczególnie ważnym
zagadnieniem jest wspieranie sportu przez organy władzy
publicznej, które zostało uregulowane w rozdziale 6 tajże
ustawy. Przepisy te określają zasady wspierania sportu, w tym
finansowego przez władzę samorządu terytorialnego z wyko-
rzystaniem środków publicznych, a także regulują organizację
rad sportu, sposób nagradzania, a także przyznawania sty-
pendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz trenerów.

Sport - definicja
Według klasycznego ujęcia, sport to wszelkie formy ak-

tywności fizycznej i umysłowej, których celem jest podjęcie
rywalizacji o charakterze indywidualnym lub grupowym. W
tym rozumieniu, istotą sportu jest przestrzeganie przyjętych
reguł współzawodnictwa2. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010

1 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak., Ustawa o sporcie -
komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 19

2 Tamże, s. 28
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r. definicja sportu została uregulowana w art. 2. Zgodnie z nią
„sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wy-
pracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników spor-
towych na wszelkich poziomach”. Ustawodawca, za punkt
wyjścia przyjął definicję ustaloną przez Radę Europy i używa-
ną przez Komisję Europejską w ustaleniu polityki Unii Euro-
pejskiej w tym zakresie w Białej Księdze Sportu3. Przepis ten
wskazuje także, że sport wraz z wychowaniem fizycznym i
rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną, czyli na
najszerszą kategorię. Zagadnienia związane z wychowaniem
fizycznym reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty, zaś art. 43 ustawy o kulturze fizycznej w związ-
ku z art. 93 ustawy o sporcie odnosi się do wyżej wymienionej
rehabilitacji ruchowej. Wspomniany artykuł określa kwalifika-
cje osób uprawnionych do prowadzenia zajęć rehabilitacji ru-
chowej. Jednakże, nie należy jej łączyć z rehabilitacją spo-
łeczną i zawodową, gdyż problematyka ta została uregulowa-
na w odrębnym akcie normatywnym4.

W porównaniu do poprzedniej ustawy regulującej za-
gadnienia sportowe, art. 3 pkt. 3 ustawy o sporcie kwalifiko-
wanym swoim zakresem obejmował definicję legalną terminu
"sport kwalifikowany”. Zgodnie z nią, jest to forma aktywno-
ści człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnic-
twie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okre-
ślonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub
podmioty działające z jego upoważnienia. Można więc stwier-
dzić, że powyższe regulacje są różne. Obecne uregulowanie
obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej wpływające na
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej człowieka, a nie tyl-
ko te, które związane są ze współzawodnictwem sportowym

3 Tamże, s.  27
4 Tamże, s. 30



51

organizowanym przez polski związek sportowy lub inne,
upoważnione podmioty5.

Wspieranie rozwoju sportu jako zadanie jednostek
samorządu terytorialnego

Wsparcie rozwoju sportu jako obowiązek władzy pań-
stwowej zostało określone w Konstytucji RP w art. 68 ust. 5, w
którym postanowiono, że „władze publiczne popierają rozwój
kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży". Po-
wyższy zapis łączy się z art. 27 ustawy o sporcie, ponieważ
ustanawia on, iż tworzenie warunków sprzyjających rozwo-
jowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu te-
rytorialnego. W ten sposób ustawodawca rozszerzył katalog
wspomnianych zadań określonych w ustawach szczególnych
(tj. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie
powiatowym, ustawa o samorządzie województwa)6. Zadania
własne samorządu, to zadania, które jednostka wykonuje we
własnym imieniu i z własnego budżetu. Należy zaznaczyć, że
realizacja obowiązku wymienionego w art. 27 ustawy nie
sprowadza się jedynie do finansowania, ale do szeroko rozu-
mianego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi spor-
tu. Ponadto można dojść do wniosku, że jednostką samorzą-
dową, która w największym stopniu będzie odpowiadać za
zrealizowanie powyższego zadania jest gmina, gdyż jako pod-
stawowa jednostka podziału terytorialnego łączy swoich
mieszkańców więzami kulturalnymi7.

Art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie przyznaje uprawnienie
organowi stanowiącemu jednostki samorządowej, która w
drodze uchwały może określić warunki i tryb finansowania
omawianego zadania własnego, wskazując na jego cel pu-
bliczny, który zamierza osiągnąć. Ustawodawca posługuje się

5 W. Cajsel, Ustawa o sporcie - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2011, s.43

6 M. Badura, dz. cyt., s.341
7 Tamże, s. 345
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zwrotem niedookreślonym, więc mając na uwadze potrzeby
mieszkańców, sprecyzowanie tego celu będzie należało do
organu jednostki8. Dodatkowo należy wskazać, że organ okre-
ślając cel publiczny, ma obowiązek wskazać w sposób wy-
czerpujący zakres wydatków, na które może być udzielone
wsparcie z budżetu gminy. Z kolei, warunki i tryb finansowa-
nia to wszelkie normy określające rodzaj zadań, na które może
być udzielona dotacja oraz sposób przekazania środków, a
także wykaz zadań podlegających dofinansowaniu9.

Warto zauważyć, że wyżej wymienione uprawnienie jed-
nocześnie nakłada na organ obowiązek jednoznacznego określa-
nia wszelkich elementów trybu ubiegania się o dotacje. W wy-
padku gdy organ stanowiący wyjdzie poza wytyczne zawarte w
porozumieniu dochodzi do przekroczenia jego kompetencji, co
skutkuje stwierdzeniem nieważność aktu w części10.

Rodzaje wsparcia rozwoju sportu przez organy jedno-
stek samorządu terytorialnego

1. Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego

Art. 28 ustawy o sporcie stanowi, że klub sportowy,
działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorial-
nego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać
dotację celową z budżetu tej jednostki. Wynika z tego, że
wsparcie finansowe może być przyznane wyłącznie klubowi
sportowemu niedziałającemu w celu uzyskania korzyści11,
którego głównym celem jest promocja aktywności fizycznej
wśród mieszkańców regionu, w którym klub ma siedzibę12.
Podstawą udzielonej subwencji jest umowa zawarta pomiędzy

8 Tamże, s. 346
9 Uchwała RIO 20.02.2018
10 Uchwała RIO 20.04. 2016
11 W. Cajsel, dz. cyt., s. 234
12 http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-

wladzy-publicznej-wedlug-ustawy-o-sporcie.html  dostęp 17. 05.2018r.

http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-
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jednostką samorządu terytorialnego a klubem sportowym13.
Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych. Stosując art.
221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych umowa ta powinna
zawierać :

• szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana i termin jego wykonania;

• wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonujące-
mu zadanie i tryb płatności

• termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego;

• tryb kontroli wykonywania zadania;
• termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
• termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorial-

nego ma służyć realizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 28 ust.
2 ustawy o sporcie może być w szczególności przeznaczona na :
realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu spor-
towego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych
lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzysta-
nia z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz
sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej14. Co ważniejsze, ustęp ten zawiera kryterium ce-
lowości, zgodnie z którym realizacja dofinansowanego zadania
powinna wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu
przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności spor-
towej prowadzonej przez ten klub15. Dotacje więc powinny być

13 J. Rzeszowski, Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego - sposoby wsparcia i stadium interpretacji przepisów, Prawo
budżetowe Państwa i Samorządu; 2(5)/2017, s. 7

14 Tamże, s. 7
15 M. Badura, dz. cyt., s. 351
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przeznaczone wyłącznie na realizację zadań związanych z pro-
mocją kultury fizycznej16.

2. Rady sportu
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie w jednostkach

samodziału terytorialnego mogą działać rady sportu, które
powoływane są przez właściwe organy wykonawcze. W
pierwszej kolejności organ powołujący radę ustala jej skład,
zasady powoływania członków oraz regulamin jej działania.
Wspomniany regulamin powinien zawierać postanowienia
zapewniające sprawne działanie rady sportu, w szczególności
: zasady wyboru członków, szczegółowe zadania, sposób i
termin zwoływania posiedzeń, tryb odwoływania członka17.
Dodatkowo art. 30 ust. 3 ustawy o sporcie zawiera przykła-
dowe wyliczenie zadań rady sportu, do których można zali-
czyć, m.in. opiniowanie :

• strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w za-
kresie kultury fizycznej;

• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
• programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie,

w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzy-
stywanych na cele kultury fizycznej;

• projektów uchwał określających warunki i tryb finan-
sowania zadania własnego przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego.

Opinie wydawane przez radę sportu nie są obligatoryjne,
gdyż jest to wyłącznie ciało opiniodawcze. Oceny te, nie są wią-
żące dla organów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ
służą one jedynie zajęciu stanowiska w danej kwestii18.

16 http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-
wladzy-publicznej-wedlug-ustawy-o-sporcie.html dostęp 17.05.2018r.

17 M. Badura, dz. cyt., s. 362
18 W. Cajsel, dz. cyt., s. 249

http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-
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Odnosząc się do członków rady sportu, należy podkre-
ślić, że są oni wybierani spośród przedstawicieli organizacji i
instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
Ponadto, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o sporcie swoje
funkcje wykonują społecznie. Z tego powodu, nie mogą oni
pobierać wynagrodzenia za działalność w radzie sportu, a
także wykluczona zostaje możliwość przyznawania im diet
czy zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach rady19.
Wynika to z założenia, że rada sportu ma charakter wyłącznie
obywatelski.

3. Stypendia sportowe ze środków samorządu teryto-
rialnego

W art. 31 ustawy o sporcie ustawodawca określa ogólne
zasady przyznawania świadczeń za osiągnięcia sportowe. Są
nimi : okresowe stypendia sportowe, nagrody oraz wyróżnie-
nia. Z powyższego przepisu wynikają pewne kryteria przy-
znawania powyższych nagród, tzn. krąg podmiotowy, obejmu-
jący każdą osobę fizyczną oraz osiągnięte wyniki sportowe20.

Uprawnionymi do korzystania ze wspomnianych
świadczeń są: osoby zdobywające osiągnięcia sportowe lub
trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym. Różnica pomiędzy powyższymi kate-
goriami beneficjentów jest taka, że w przypadku zawodnika,
osiągnięty przez niego wynik nie musi być wysoki, ale ważne
jest, aby w ocenie danej jednostki zasługiwał on na nagrodze-
nie. Natomiast w sytuacji, gdy to trener ubiega się o przyzna-
nie stypendium, zdobyte osiągnięcia przez jego podopiecz-
nych muszą być wysokie. Jednakże ustawodawca posłużył się
zwrotem niedookreślonym „wysokie wyniki”, co oznacza, iż
doprecyzowanie tego pojęcia należy w gestii organu danej

19 M. Badura, dz. cyt., s. 363
20 II GSK 2861/15
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jednostki samorządu21. Ponadto art. 31 ust. 2 ogranicza katalog
świadczeń dla trenera do stypendium lub nagrody.

Treść art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie wskazuje, że szcze-
gółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień okre-
śla w drodze uchwały organ stanowiący danej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Przy podjęciu powyższej uchwały, organ
powinien mieć na uwadze znaczenie danego sportu dla tej
jednostki oraz osiągnięty wynik. Ponadto, wykładnia języko-
wa i wykładania celowościowa art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie
prowadzi do wniosku, że gmina powinna wskazać istotne dla
niej dyscypliny, ale ustawodawca nie nałożył obowiązku wy-
liczenia sportów poprzestając na ogólnym sformułowaniu22.

Wsparcie rozwoju sportu na przykładzie gminy Morawica
Gmina Morawica położona jest w województwie świę-

tokrzyskim, w powiecie kieleckim. Terytorium Gminy obej-
muje obszar o powierzchni 14045ha. 1 stycznia 2017 roku miej-
scowości Morawica zostały nadane prawa miejskie, prze-
kształcając się w gminę miejsko-wiejską. Urząd Burmistrza
sprawowany jest obecnie przez Mariana Burasa, który pełni
swoją funkcję od 1990 roku. Zamieszkuje tutaj ponad 16 000
mieszkańców, a liczba ta stale rośnie. Jest to związane z jej
dynamicznym postępem oraz innowacyjnością w wielu obsza-
rach, jak chociażby edukacja, gospodarka czy budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

Dodatkowo władze Miasta i Gminy Morawica mocno
angażują się we wsparcie rozwoju sportu. Ma to swoje od-
zwierciedlenie w ilości osiągnięć lokalnych sportowców, a
także ilości organizowanych wydarzeń sportowych.

Na terenie gminy Morawica funkcjonuje wiele organiza-
cji i zespołów sportowych. Cieszącymi się dużym zaintereso-

21 M. Badura, dz. cyt., s.366
22 II SA/Bd 1455/16
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waniem są : Klub Sportowy Moravia, Klub Karate Morawica,
Uczniowski Klub Sportowy Morawica sekcji badmintona.

1. Dotacje celowe i stypendia sportowe
W celu określenia warunków i trybów finansowania za-

dań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Mora-
wica Rada Gminy podjęła uchwałę z dnia 12 grudnia 2016
roku. Powyższy akt formułuje cele publiczne z zakresu sportu,
które Gmina zamierza osiągnąć : zapewnienie mieszkańcom
dostępu do uprawiania różnych dyscyplin sportowych w ra-
mach działalności klubów sportowych, promocji sportu oraz
aktywnego stylu życia poprzez uczestnictwo klubów sporto-
wych w rozgrywkach i zawodach, poprawę warunków upra-
wiania sportu oraz osiąganie lepszych wyników sportowych
przez zawodników.

Realizacja wyżej wymienionych celów, może łączyć się z
finansowaniem z budżetu gminy w formie dotacji celowych
udzielanych klubom sportowym. Przyznawane są one w szcze-
gólności na pokrycie kosztów : realizacji programów szkolenia
sportowego, zakupu sprzętu sportowego, organizowania za-
wodów sportowych lub uczestnictwa w nich, korzystania z
obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Wnioski
o udzielenie dotacji celowej składane są do Burmistrza Miasta i
Gminy Morawica przez uprawniony klub sportowy w terminie
do dnia 20 stycznia każdego roku budżetowego. Wniosek ten
powinien zawierać: dane klubu sportowego; opis zadania, które
ma być realizowane; określenie oczekiwanej kwoty; planowane
przeznaczenie kwoty dotacji z kalkulacją kosztów, określenie
udziału własnego. Złożone wnioski muszą być poddane opinii
przez powołaną w tym celu Komisję, która po sprawdzeniu
przekłada Burmistrzowi pisemną listę wnioskodawców kwali-
fikujących się do otrzymania dotacji w terminie do 10 dni od
dnia przedłożenia wniosku do zaopiniowania. Informacja o
kwotach dotacji celowych przyznawanych poszczególnym
wnioskodawcom zamieszczana jest w Biuletynie Informacji
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Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Mora-
wica. W ten sposób wskazywany jest termin zawarcia umowy.
Uchwała Rady Gminy określa także obowiązki klubu sporto-
wego. Jest on zobowiązany do przedłożenia sprawozdania w
ujęciu rzeczowym z wykonania zadania w terminie 14 dni od
dnia upływu okresu realizacji, a także do dokonania rozliczenia
z tytułu otrzymanej dotacji, w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 grudnia
danego roku budżetowego. Ponadto, Burmistrz Miasta i Gminy
Morawica sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem dotacji w
zakresie : realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości
wydania; prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola ta
może się odbyć poprzez upoważnionych pracowników gminy,
a z jej przeprowadzenia należy sporządzić pisemny protokół.

Dnia 2.02.2018 r. Komisja w składzie trzyosobowym
przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica listę
wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania dotacji
celowej na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Klub Sportowy „Moravia” złożył wniosek na kwotę 140 000 zł,
zawierający opis i kosztorys zadania, a także określony wkład
własny w kwocie 5 000zł. Przedstawiony wniosek został pozy-
tywnie zaopiniowany. Ponadto, wyżej wymieniona Komisja
przedłożyła listę wnioskodawców kwalifikujących się do
otrzymania dotacji celowej na stworzenie dobrych warunków
uprawiania piłki nożnej w Klubie Sportowym „Moravia” po-
przez sfinansowanie stypendiów sportowych. Złożony wnio-
sek opiewał na kwotę 60 000 zł. Przedstawiony wniosek rów-
nież został pozytywnie zaopiniowany. Dotacja została prze-
znaczona na stypendia sportowe dla zawodników drużyny
seniorów, które zostaną zróżnicowane ze względu na wyniki i
zaangażowanie zawodników.
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2. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej

Rada Gminy Morawica podjęła uchwałę z dnia 27 maja
2013 roku, określającą szczegółowe zasady, tryb przyznawania
oraz wysokości nagród dla: osób fizycznych za osiągnięte wy-
niki sportowe; trenerów prowadzących szkolenie zawodni-
ków osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; działa-
czy sportowych. Nagrody mogą być przyznawane wyłącznie
osobom fizycznym, stale zamieszkującym w Gminie Morawi-
ca. Udzielone wyróżnienia mogą być w formie pieniężnej lub
rzeczowej, o wartości do 5 000zł. Kandydatury do nagród mo-
gą zgłaszać: kluby sportowe, komisje Rady Miejskiej, radni
Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół z terenu gminy. Zgłoszenie
kandydatury musi zawierać dane kandydata, adres zamiesz-
kania oraz uzasadnienie. Po ich rozpatrzeniu lub z własnej
inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przyznaje
nagrody.

25 stycznia 2018 roku odbyła się I Miejsko-Gminna Gala
Sportu, która była podsumowaniem minionego roku sporto-
wego, a także wyróżnieniem laureatów nagrody Burmistrza.
Przyznane zostały następujące wyróżnienia: I miejsce - czek na
5 000 zł; II miejsce - czek na 3 000 zł; III miejsce - czek na 2 000
zł. I miejsce przypadło działającemu na terenie gminy Klubo-
wi Karate Morawica, który w minionym roku zdobył 100 me-
dali, w tym 35 złotych, a zawodnicy wzięli udział w 16 turnie-
jach, w tym 4 międzynarodowych. Ponadto, nagrodę specjalną
otrzymała jedna osoba z reprezentantów klubu, która wywal-
czyła brązowy medal podczas Mistrzostw Europy. II miejsce
wywalczyła grupa sportowców z gminy Morawica, którzy w
2017 roku zdobyli szczyt Mont Blanc. Z kolei III miejsce przy-
padło drużynie Juniorów Młodszych Klubu Sportowego Mo-
ravia za zdobycie wicemistrzostwa w rozgrywkach święto-
krzyskiej Ligi Okręgowej Juniorów Młodszych oraz za zaan-
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gażowanie zespołowe całej drużyny, co miało odzwierciedle-
nie w ilości zdobytych bramek23.

3. Organizacja wydarzeń sportowych
Na terenie Gminy Morawica organizowane jest wiele

przedsięwzięć, mających na celu zrzeszenie zawodników róż-
nych dyscyplin sportowych w różnym wieku. Można więc
wyróżnić m.in. turniej o puchar Burmistrza w siatkówce, w
piłce nożnej, turniej Firm  i Instytucji, mikołajowy turniej old-
bojów, czy turniej Ochotniczych Straż Pożarnych w piłce ha-
lowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się coroczna
Spartakiada Lekkoatletyczna. Podczas edycji w 2017 roku,
udział wzięli zawodnicy, podzieleni na kategorie : przed-
szkolną, klasy I-III oraz IV-VI, klasa VII połączona z klasą II i
III gimnazjum. Zawodnicy mogli zmierzyć się pokonując tor
przeszkód, bieg na : 40 metrów, 60 metrów, 100 metrów i 200
metrów, bieg w sztafecie oraz bieg w sztafecie z rodzicami.
Spartakiada jest więc wydarzeniem, łączącym lokalnych
mieszkańców, którego celem jest spędzanie czasu na sporto-
wo, wspólna rywalizacja rodziców oraz dzieci24.

Ciekawą formą aktywnego spędzania wolnego czasu są
wycieczki piesze. Początkiem maja 2018 r. przez władze mia-
sta zorganizowany został I Morawicki Rajd Pieszy, którego
trasa przebiegała przez okoliczne miejscowości. Celem tego
wydarzenia było poznanie miejsc bogatych przyrodniczo i
historycznie, a także wspólna integracja mieszkańców przy
jednoczesnej aktywności fizycznej25.

23

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&a
kcja=artykul&artykul=1358 dostęp : 17.05.2018

24 Tamże
25

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&a
kcja=artykul&artykul=1543 dostęp : 17.05.2018

www.morawica.pl/asp/pl_start.asp
www.morawica.pl/asp/pl_start.asp
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Podsumowanie
Sport jest szczególną dziedziną życia, która bezpośred-

nio lub pośrednio dotyczy każdego z nas. Dodatkowo, uczy
wielu istotnych wartości, zasad i umiejętności życiowych. Z
tego też powodu, niezwykle istotną rolę odgrywa władza pu-
bliczna. Zadaniem jej jest wspieranie rozwoju sportu. Nastę-
puje to dzięki działaniom organów jednostek samorządu tery-
torialnego, a także organów naczelnych. Wśród wyżej wymie-
nionych organów, szczególną rolę odgrywa gmina jako pod-
stawowa jednostka podziału terytorialnego. Wynika to z tego,
że jest ona najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego, a
w zakresie swoich zadań ma wszelkie sprawy publiczne o
charakterze lokalnym, w tym rozwój sportu. Wsparcie sportu
może polegać na udzielaniu dotacji oraz finansowaniu działań
klubów sportowych funkcjonujących na terenie danej jednost-
ki. Dodatkowo wspomaganie aktywności fizycznej może na-
stąpić poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ w ten sposób władza sa-
morządowa może promować zdrowy tryb życia poprzez ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, co łączy się także ze wspólną
integracją mieszkańców. Ponadto budowa miejsc przeznaczo-
nych do uprawiania sportu powodować będzie zwiększenie
dostępu do aktywności fizycznej w małych miejscowościach.
Krzewienie kultury fizycznej może znacząco wpłynąć na po-
prawę jakości życia mieszkańców oraz rozwijaniu talentów
wśród najmłodszych, które mogą zaowocować w przyszłości.

Streszczenie:
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które

przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicz-
nej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach. Wsparcie rozwoju spor-
tu jako obowiązek władzy państwowej zostało określone w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust. 5 w którym
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postanowiono, że "władze publiczne popierają rozwój kultury
fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży". Zakres wspar-
cia został uszczegółowiony w ustawie o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r. Na jej podstawie organy jednostek samorządu
terytorialnego mogą przyznawać dotacje celowe dla klubów
sportowych, okresowe stypendia i nagrody dla zawodników
sportowych oraz trenerów. Ponadto, mogą być powoływane
rady sportu, których głównym celem jest opiniowanie różnych
aktów w zakresie kultury fizycznej. Zadaniem powyższej re-
gulacji będzie nie tylko wsparcie rozwoju sportu, ale także
zachęcenie mieszkańców do aktywnego trybu życia.

Słowa klucze : wsparcie, sport, stypendium, nagrody,
dotacje

Summary:
Supporting the development of sport by local government units
Sports are all forms of physical activity that, through

participation affect the development or improvement of physi-
cal and mental condition, development of social relations or
achieving sports results at all levels. Support for the develop-
ment of sport as an obligation of state authority has been de-
fined in the Constitution of the Republic of Poland in art. 68,
paragraph 5 in which it was decided that "public authorities
support the development of physical culture, especially
among children and adolescents". The scope of support was
specified in the Sport Act of June 25, 2010. On its basis, local
government units may award earmarked subsidies for sports
clubs, periodic scholarships and prizes for athletes and train-
ers. In addition, sport councils may be appointed whose main
purpose is to give opinions on various acts in the field of phys-
ical culture. The purpose of the above regulation will be not
only to support the development of sport, but also to encour-
age residents to an active lifestyle.

Keywords: support, sport, scholarship, prizes, subsidies



63

Bibliografia:
1. Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M.; Usta-

wa o sporcie - komentarz; Wyd. LEX a Wolters Kluwer business; War-
szawa 2011

2. Cajsel W., Ustawa o sporcie - komentarz; Wyd. C.H. Beck;
Warszawa 2011

3. Klimczyk A., Klimczyk M., Szwajdler P.; Wspieranie sportu
przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie;
http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-
wladzy-publicznej-wedlug-ustawy-o-sporcie.html; 24.04.2018

4. Rzeszowski J., Finansowanie klubów sportowych z budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego - sposoby wsparcia i studium interpretacji
przepisów; Prawo budżetowe Państwa i Samorządu; 2(5)/2017

5. Samorządowy Portal Internetowy Miasta i Gminy Morawi-
ca, I Miejsko-Gminna Gala Sportu za nami;
https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzia
ly=1&akcja=artykul&artykul=1358, dostęp 18.05.2018 r.

6. Samorządowy Portal Internetowy Miasta i Gminy Morawi-
ca, IV Miejsko - Gminna Spartakiada za nami;
http://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzial
y=1&akcja=artykul&artykul=1114 ; dostęp 27.04.2018 r.

7. Samorządowy Portal Internetowy Miasta i Gminy Morawi-
ca, I Morawicki Rajd Pieszy za nami;
https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzia
ly=1&akcja=artykul&artykul=1543; dostęp 17.05.2018r.

8. Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Morawica z dnia
27.05.2013; Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego,
Poz. 2385

9. Uchwała nr XXIV/286/16 Rady Gminy Morawica z dnia
12.12.2016; Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego,
Poz. 4097

10. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z
dnia 20.04. 2016 ; 8/504/2016; Legalis nr: 1508239

11. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z
dnia 20.02.2018; VI/723/2018; Legalis nr: 1717993

12. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U.
2009 Nr 157 poz. 1240)

http://docplayer.pl/12917239-Wspieranie-sportu-przez-organy-
www.morawica.pl/asp/pl_start.asp
http://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp
www.morawica.pl/asp/pl_start.asp


64

13. Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 127
poz. 857)

14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
20.09.2017 r.; II GSK 2861/15; Legalis nr : 1698577

15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Byd-
goszczy z dnia 28.03.2017 r.; II SA/Bd 1455/16; Legalis nr : 1631567



65

Michał Solewicz

Sport elektroniczny w Polsce

1. Sport – wprowadzenie
Słownik języka polskiego PWN termin sport definiuje na-

stępująco: „Sport - ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie
sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do
uzyskania jak najlepszych wyników”1. Nowy słownik języka
polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja podaje, że termin
sport to: „Ćwiczenia i gry mające na celu podnoszenie spraw-
ności fizycznej i jej demonstrowanie; sprzyjające zachowaniu
zdrowia i rozwijające cenne cechy osobowości (wytrwałość,
silną wolę, zdyscyplinowanie itp.)”2.

Z kolei Witold Doroszewski określa sport jako: „Ćwi-
czenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności
fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwa-
łość, lojalność we współzawodnictwie; próbowanie swoich sił
w różnych dziedzinach wymagających sprawności fizycznej”3.
Natomiast Encyklopedia PWN podaje, że sport z założenia to:
„Pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indy-
widualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł)
prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do
osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in.
w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych”4.

Sport od początku historii ludzkości pełnił znaczącą rolę
w życiu każdego człowieka. Istota aktywności fizycznej tkwiła

1 Słownik języka polskiego PWN, (online)
http://sjp.pwn.pl/szukaj/sport.html (dostęp 15.02.2017).

2 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 654.

3 Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, (online)
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/sport;5499841-.html (dostęp 02.06.2018).

4 Encyklopedia PWN (online)
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sport;3978430.html (dostęp 02.06.2018).

http://sjp.pwn.pl/szukaj/sport.html
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w sile i dobrej kondycji, która przekładała się na łatwość w
zdobywaniu pożywienia, czy radzenia sobie z wrogami. Od
zawsze człowiek odpowiednio wysportowany był w stanie
lepiej zadbać o siebie i rodzinę. Echo przeszłości do dziś dnia
odbija się w takich dziedzinach sportowych jak: łowiectwo,
łucznictwo, wędkarstwo, wioślarstwo, czy narciarstwo. Na-
wiązują one bowiem do utylitarnych czynności człowieka,
który wykonywał je w odległej przeszłości by przeżyć.

Kolejną grupą dyscyplin sportowych, które również ma-
ją swe źródło w przeszłości są np. zapasy, czy biegi. Wywodzą
się one z antycznych igrzysk greckich i rzymskich, kiedy to
dorośli mężczyźni brali w nich udział, ponieważ chcieli poka-
zać swą sprawność, zdobyć chwałę i uznanie. Całe starożytne
widowisko miało także na celu podnoszenie sprawności żoł-
nierskiej. W średniowieczu i w kolejnych epokach różne kon-
kurencje, gry, zabawy i ćwiczenia rozwijały się nieustannie, w
końcu stając takim sportem, jakim go znamy dziś. Istotnym
faktem w historii sportu stało się opracowanie przepisów
określających warunki i zasady rozgrywania poszczególnych
dyscyplin sportowych. Było to w 2 połowie XIX wieku. Nato-
miast od końca XIX wieku datuje się dynamiczny rozwój spor-
tu współczesnego.Szczególne znaczenie miał rok wskrzeszenia
igrzysk olimpijskich, czyli 18965.

Z kolei: „Rozwój klubów doprowadził do powstania w po-
szczególnych państwach związków sportowych zrzeszających
kluby i towarzystwa zajmujące się daną dyscypliną sportu, a
następnie międzynarodowej federacji dla poszczególnych dzie-
dzin sportu. Za początek zorganizowanego sportu w Polsce
przyjmuje się założenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół;
(1867 Lwów); na początku XX w. zaczęły powstawać kluby spor-
towe, m.in. Pogoń i Czarni we Lwowie, Cracovia i Wisła w Kra-
kowie, Warta w Poznaniu, Polonia w Warszawie; zapoczątkowa-
ły też działalność samodzielne organizacje sportowe w środowi-

5 Ibidem.
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sku robotniczym, m.in. na Śląsku, w Łodzi, Warszawie. Bujny
rozwój sportu w Polsce datuje się od odzyskania niepodległości i
utworzenia m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego”6.

Sport od XX wieku stał się obowiązkowym elementem
edukacji, ważnym składnikiem rekreacji, a także uprawiany
wyczynowo przybrał postać masowego widowiska połączo-
nego z biznesem. Aktualnie sport jest nieodłączną częścią
człowieka, uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej sta-
ło się wręcz modne. Wychodząc na spacer, coraz częściej moż-
na spotkać ludzi, którzy jeżdżą rowerami, biegają, czy upra-
wiają nordicwalking. Obecnie, sport jest uprawiany przez
ogromną rzesze ludzi i stanowi on formę powszechnego wi-
dowiska, które angażuje miliony kibiców. Sport integruje róż-
ne środowiska społeczne, zarówno te o zasięgu lokalnym, re-
gionalnym jak i międzynarodowym7. W XXI wieku sport
uprawiany jest w tak dużej mierze, również dlatego, że ludzie
posiadają odpowiednią wiedzę na temat, iż trzeba ćwiczyć,
aby zachować dłużej zdrowie i urodę.

Warto zastanowić się nad fenomenem uprawiania spor-
tu. Czemu sport jako aktywność fizyczna jest różna od innych
działań ludzkich i tak pożądana? Na to pytanie istnieją przy-
najmniej trzy dobre odpowiedzi:

- ludyczna,
- agonistyczna,
- pedagogiczna.
Według koncepcji ludycznej (łac. ludo- bawić się, grać)

sport jest przede wszystkim zabawą (grą). Zabawa ta nie za-
wiera w sobie żadnego przymusu, ma charakter odświętny
(nie wlicza się w codzienne zajęcia i obowiązki), jest działa-
niem wolnym, a jej wyników nie sposób przewidzieć. Końco-
wy wynik oparty nawspółzawodnictwienie jest przewidywal-

6 Ibidem.
7 Ibidem.
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ny8. Stanisław Judyck podaje, że koncepcja ludyczna odznacza
się również tym, iż: „Jest działaniem nieproduktywnym w
sensie ekonomicznym i finansowym, kierowanym przez okre-
ślone reguły oceny, działaniem powtarzalnym, zakłada rów-
ność jej uczestników oraz towarzyszy jej napięcie emocjonalne
i określona strategia działania”9.

Można tu jeszcze przypisać funkcję perfekcjonistyczną,
która polega na konieczności przezwyciężania trudności w
celu samodoskonalenia się. Ludyczna koncepcja sportu jest
elementem ludycznej koncepcji kultury ludzkiej i bierze swój
początek z opublikowanej w 1938 roku książki Johana Huizin-
gi Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. pol.1985). Au-
tor książki dowodzi, że istotnym składnikiem życia człowieka
jest zabawa, w skład której wchodzi zabawa sportowa10.

Z kolei według drugiej interpretacji – agonistycznej (gr.
agon– walka) sport jest przede wszystkim walką. Sport rozu-
miany jest tu jako pewien rodzaj ćwiczeń i działań fizycznych,
które polegają na walce z czasem i przestrzenią. Jest to także
walka z niebezpieczeństwami, oraz zmaganie się z przeciwni-
kami w celu osiągnięcia zwycięstwa11.

Według tej koncepcji sport jest walką, jednak: „W od-
różnieniu od walki wojennej nie zakłada się tu jako celu znisz-
czenia przeciwnika, wszystkie czynności odbywają się w ob-
ramowaniu reguł, które zapewniają równość szans, wymaga
się postępowania o charakterze fair play, nie zachęca się też do
nienawiściw stosunku do przeciwnika, a wręcz przeciwnie
założeniem jest szacunek dla rywala sportowego”12.

8 S. Jurdycki, Filozofia sportu, (online)
https://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf (do-
stęp 02.06.2018).

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.

www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf


69

Według trzeciej koncepcji, sport jest taką działalnością
człowieka, której celem jest wychowanie.Wszystkie zorgani-
zowane zajęcia sportowesłużą w wykształceniuwielu cech
przydatnych w pozasportowym życiu społecznym. Te cechy
to np.:uczciwość, wytrwałość, samodyscyplina, czy solidar-
ność. Holistyczne podejście do natury ludzkiej wymaga
uwzględnienia sportu jako istotnego czynnika, a zaniedbywa-
nie go prowadzi do negatywnych skutków zarówno eduka-
cyjnych, jak i zdrowotnych. Dzieje się to szczególnie w społe-
czeństwach odznaczających się wysokim stopniem rozwoju
cywilizacyjnego, gdzie ludzie prowadzą siedzący tryb życia i
nie muszą podejmować jakiejkolwiek aktywności fizycznejw
ciągu dnia13.

Sport pełni wiele funkcji, jednymi z najważniejszych są
funkcje pedagogiczna, oraz rekreacyjna. Sport łączy w sobie
elementy zabawy, gry, walki i rywalizacji, a także uczy istot-
nych wartości przydatnych w codziennym funkcjonowaniu14.

2. Sport elektroniczny
W XXI wieku obok sportu tradycyjnego pojawił się rów-

nież sport elektroniczny, zwany zamiennie e-sportem. Jest to
sport przeznaczony naprawdę dla każdego. Tutaj nie liczy się,
czy ktoś ma nadwagę, czy jest zbyt wysoki, lub może zbyt
niski, albo na coś chory. E-sport może uprawiać każdy, kto
tylko ma chęci. Dlatego też, sport elektroniczny przyciąga co-
raz więcej zainteresowanych, którzy coraz chętniej biorą
udział w zawodach e-sportu. Rywalizować mogą wszyscy, nie
ma jakiś specjalnych ograniczeń wiekowych. W każdym wie-
ku można rozpocząć swą przygodę z e-sportem.

Sport elektroniczny, czyli e-sport(ang. electronicsports)
jest to forma rywalizacji, w której przedmiotem działań za-
wodników, czyli graczy są gry komputerowe. Rywalizacja

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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między graczami odbywa się zarówno na turniejach gier
komputerowych (tzw. „pro gaming”), jak i w formie rekre-
acyjnej. Sport elektroniczny funkcjonuje na tych samych zasa-
dach, co sport tradycyjny. Niektórzy zajmują się nim zawo-
dowo, a inni rekreacyjnie. E-sport wpisuje się także we
wszystkie trzy koncepcje omówione wyżej, czyli w koncepcję
ludyczną, agonistyczną, oraz pedagogiczną. Tak, jak i sport
tradycyjny, e-sport jest z jednej strony zabawą, z drugiej wal-
ką, rywalizacją, oraz może uczyć zdrowych zasad fair play,
oraz cierpliwości, czy samodyscypliny. Sport elektroniczny
jest zarówno rywalizacją, jak i zabawą, do której potrzebny jest
komputer lub konsola i gry video „w trybie multiplayer (czyli
z innymi użytkownikami), za pośrednictwem połączenia in-
ternetowego lub sieciowego-LAN”15.

Historia sportu elektronicznego sięga lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku, kiedy to: „W 1972 roku, na amerykań-
skim Uniwersytecie Stanforda, odbyły się zawody w grze Spa-
cewar. Dziewięć lat później słynna firma Atari zorganizowała
The Space Invaders Championship - ogólnokrajowy (10 tysię-
cy uczestników) e-sportowy turniej, w którym celem było
uzyskanie jak najwyższego wyniku. E-sport i jego prawdziwy
rozkwit nastąpił dopiero na początku XXI wieku, kiedy to
podłączenie do Internetu stało się powszechne, a prędkości
transferu znacznie wzrosły. Zanim jednak elektroniczny sport
przeniósł się w cyberprzestrzeń, wielką popularnością cieszyły
się tak zwane LAN party, czyli organizowane spontanicznie
po domach i kafejkach internetowych wieloosobowe zmaga-
nia, w których komputery były podłączone ze sobą za pomocą
kablowej sieci lokalnej (LAN). W tamtym okresie triumfy

15 Czym jest sport elektroniczny? (online)
http://zdzciechanow.pl/images/pdf/CzymjestE-sport.pdf (03.06.2018).
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święciły takie gry jak Quake III Arena, Counterstrike (popu-
larny zresztą do dzisiaj), Starcraft czy Unreal Tournament”16.

Obecnie, rozgrywki zawodników z wykorzystaniem gier
komputerowych są oficjalnie uznane za dyscypliny sportowe
w wielu krajach, np.: w Chinach, Brazylii, Danii, Rosji, Bułga-
rii, Korei, USA czy we Włoszech. Na Olimpiadzie w Pekinie e-
sport został nawet zaprezentowany jako pokazowa dyscyplina
sportowa17. Trzeba podkreślić również, że samymi zawodni-
kami, jak i całymi zespołami uprawiającymi e-sport opiekują
się managerowie, którzy „odpowiadają przed przedstawicie-
lami poszczególnych organizacji oraz firm sponsorskich”18.

Rozwój e-sportu od samego początku związany był z
grami, dzięki którym była możliwa rywalizacja w Internecie.
W sporcie elektronicznym dyscyplin jest wiele, bowiem tak
naprawdę każda gra umożliwiająca rywalizację przez Internet
ma możliwość stać się nową konkurencją e-sportową. Zawsze
o sukcesie danej dyscypliny e-sportu decydują sami zawodni-
cy. Zaangażowanie graczy w daną konkurencję przekłada się
na jej popularność19.

Iwona Ulfik-Jaworska20 dowodzi, że wraz z coraz więk-
szą popularnością gier komputerowych, producenci zaczęli
tworzyć coraz to nowsze rodzaje gier, które charakteryzują się
odmiennymi sposobami prowadzenia techniki gry, fabuły, czy
trybu. Trudno wyodrębnić jakiś konkretny podział gier, po-
nieważ nie są one jeszcze uporządkowane w literaturze
przedmiotu, ale najogólniej można je podzielić na następujące
kategorie: gry tekstowe, edukacyjne, strategiczne, zręczno-

16 Oficjalna strona internetowa Poradnik Przedsiębiorcy, E-sport, czyli
czym jest sport elektroniczny?, (online) www:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-e-sport (dostęp 26.05.2017).

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 I. Ulfik-Jaworska, Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i de-

struktywne u graczy komputerowych, Lublin 2005, s. 41.

http://zdzciechanow.pl/images/pdf/CzymjestE-sport.pdf
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ściowe, logiczne, przygodowe, sportowe, fabularne, fantasy –
RPG, symulatory.

Następnie gry można podzielić na gatunki i podgrupy.
Główne gatunki to: - Bijatyki/mordobicia, First-person perspec-
tive(FPP), First-person shooter (FPS), Third-person perspective
(TPP), MMOG-i i MMORPG-i, Sportowe Symulacje, Wyścigi,
Gry strategiczne, oraz Komputerowa gra fabularna - gry RPG
dzielą się z kolei na kilka mniejszych gatunków: (Standard
RPG, jRPG, Tactics RPG, Action RPG – RPG, Roguelike – RPG,
Hack and slash – RPG, MMORPG – RPG, Karciane RPG – RPG,
Dungeon Crawl – RPG, Tekstowe RPG – RPG, Tamagochi RPG,
Hentai RPG). Znanymi gatunkami, które można jeszcze wy-
mienić są następujące gry: Edukacyjne, Poważne, Logiczne, Mu-
zyczne,Party, Przygodowe, Tradycyjne, Platformowa, Shoot 'em up,
Survival horror. Można także wymienić gatunki wymierające,
cieszące się coraz mniejszym zainteresowaniem i są
to:Interaktywne filmy, oraz Retro21.

Profesjonalni e-sportowcyz dużym zaangażowaniem w
ostatnim czasie grają w League of Legends (w skrócie LOL), czy
DOTA. Są to gry strategiczne nastawione na szybką rozgryw-
kę i dynamikę. W Korei Południowej gra Starcraft zyskała sta-
tus narodowego e-sportu. Natomiast w kategorii tak zwanych
“strzelanek” prym wiedzie gra Counterstrike. Od zawsze takie
gry sportowe jak, np. symulacje piłki nożnej - Pro Evolution
Soccer, oraz FIFA cieszą się ogromną popularnością22.

Popularność gry Quake, stała się przyczyną powstania w
Stanach Zjednoczonych ligi zawodowych graczy o nazwie
Cyberathlete Professional League. Było to w 1997 roku. Od
tego czasu z biegiem kolejnych lat powstawały i powstają co-
raz to nowe ligi. Jednymi z najpopularniejszych profesjonal-
nych lig, są:

21 M. Solewicz, E-sport, czyli sport XXI wieku, [w:] Sport drogą jedności, pod
red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2017, s. 310-316.

22 Oficjalna strona internetowa Poradnik Przedsiębiorcy, E-sport, czyli
czym jest sport elektroniczny?(online)…
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• E-Sports Entertainment League (międzynarodowa)
• ESL Extreme Masters (międzynarodowa)
• World Cyber Games (międzynarodowa)
• World e-Sports Games (międzynarodowa)
• Total Gaming League (międzynarodowa)
• Electronic Sports World Cup (międzynarodowa)
• CyberEvolution (międzynarodowa)
• Poznań Game Arena (europejska)
• NGL One (europejska)
• DreamHack (europejska)
• The League of Legends Championship Series (LCS)

(europejska)
• ESL Major Series (europejska)
• ClanBaseEuroCup (europejska)
• masterleague.eu (europejska)
• ESL Pro Series (w poszczególnych krajach Europy)
• Liga Cybersport (polska)
• UKeSA Dell XPS Premiership (brytyjska)
• Athens Gaming League (grecka)
• National Professional Cybersport League (rosyjska)
• Pro Gaming League (północnoamerykańska)
• The League of Legends Championship Series (NA LCS)

(północnoamerykańska)
• Global Gaming League (koreańska/międzynarodowa)
• League of Legends Champions Korea (LCK)

(koreańska)
• The Tencent League of Legends Pro League (LPL)

(chińska)
• Intel Extreme Masters23.
Rozgrywki zawodowych graczy można oglądać na ży-

wo, tak jak to się dzieje podczas konkurencji tradycyjnych
sportów. Zainteresowana publiczność e-sportem ma możli-

23 M. Solewicz, E-sport, czyli sport XXI wieku
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wość śledzić zawodników siedzących przed komputerami, na
specjalnie przygotowanych, dużych telebimach. Gracze
uczestniczą w takich turniejach jak, np. World Cyber Games
(WCG), czy Electronic Sports World Cup (ESWC). Warto też
dodać, że przy eliminacjach wykorzystywane są mecze odby-
wające się w Internecie24.

W dziejach sportu elektronicznego najpopularniejszym
wydarzeniem były Mistrzostwa Świata Sezonu 3 w League of
Legends, a największa pula nagród została zgromadzonaw grze
komputerowej Dota 2. Było to w turnieju The International 2016,
kiedy to pula pieniężna wyniosła, aż 20 770 460 dolarów25.

Obecnie na całym świecie istnieją profesjonalne drużyny
e-sportowe, które tak jak i drużyny uprawiające spory trady-
cyjne mają w swych szeregach trenerów, psychologów, oraz
managerów, którzy pracują z zawodowymi graczami26.

Sport elektroniczny dorobił się bardzo wielu imprez ma-
sowych, eventów, kilkunastu o zasięgu kontynentalnym, a
nawet globalnym. W Paryżu od 2003 roku organizowany jest
mundial e-sportowy – The Electronic Sports World Cup. Jest
to ogromna impreza, w której prawo występu mają zawodnicy
i zespoły, które przejdą wcześniejsze eliminacje. Wtedy to,
gracze z całego świata rywalizują w 6 tytułach na konsole,
oraz PC27.

E-sport rozwija się w tak szybkim tempie, że firma
Newzoo w 2016 roku oszacowała, iż w roku 2019 roku spor-
tem elektronicznym będzie interesowało się około 345 milio-
nów osób28.

24 Ibidem, s. 308.
25 Ibidem.
26 Czym jest sport elektroniczny? (online) ….
27 Oficjalna strona internetowa Poradnik Przedsiębiorcy, E-sport, czyli

czym jest sport elektroniczny?, (online)…
28 Oficjalna strona internetowa POLSCY GRACZE, E-sport, (online)

www: https://polscygracze.pl/esport/(dostęp 27.05.2017).
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3. Sport elektroniczny w Polsce
W Polsce również e-sport ma coraz więcej zwolenników.

Z każdym rokiem przybywa zarówno kibiców, jak i zawodni-
ków, którzy interesują się sportem elektronicznym. Istotny jest
fakt, że nie tylko młodzi Polacy coraz bardziej przekonują się
do tego typu sportu. Praktycznie każda grupa wiekowa ma
swoich przedstawicieli w e-sporcie. Tak duże zainteresowanie
sportem elektronicznym może świadczyć o tym, że już nie-
długo stanie się on tak popularny jak np. w Stanach Zjedno-
czonych. W tym momencie Polska stoi na początku drogi, jest
krajem, w którym dopiero od niedawna rozwija się sport elek-
troniczny, a już ma szerokie grono zwolenników. Dowodem
na to jest są, np. imprezy typu Intel Extreme Masters, które
pokazują jak duża część społeczeństwa „wciągnięta” jest już w
profesjonalne granie w gry29.

W Polsce najbardziej znanym turniejem e-sportowym
jest Poznań Game Arena. Turniej jest wydarzeniem towarzy-
szącym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto od-
notować, że Intel Extreme Masters po raz pierwszy zagościł w
Katowicach w 2013 roku, a od 2015 roku wydarzenie odbywa
się także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Od
tego czasu Katowice stały się stolicą sportu elektronicznego.
Najlepsi zwodnicy, a także same turnieje, które są niezwykle
atrakcyjne przyciągają co roku tysiące fanów30. W zeszłym
roku event odwiedziło ponad 170 tysięcy osób31.

29 Ibidem.
30 J. Przybytek, B. Wortolec, Astralis Mistrzami Świata CS: GO. Puchar IEM

Katowice 2017 jedzie do Danii, (online) www:
http://www.dziennikzachodni.pl-/wiadomosci/katowice/a/astralis-
mistrzami-swiata-csgo-puchar-iem-katowice-2017-jedzie-do-danii,11853276/
(dostęp 27.05.2017).

31 J. Opas, Katowice światową stolicą e-sportu. Intel Extreme Masters 2018,
(online) https://www.radio.-katowice.pl/zobacz,35059,Katowice-swiatowa-
stolica-e-sportu-Intel-Extreme-Masters-2018-audio-.html#.Wx-UOsZ8zbIX
(dostęp 04.06.2018).

http://www.dziennikzachodni.pl-/wiadomosci/katowice/a/astralis-
www.radio.-katowice.pl/zobacz
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Maximilian Kieturakis z Kin-guin Team, czyli z polskie-
go zespołu grającegow Counter Strike: Global Offensive podaje,
że Intel Extreme Masters jest jedną z pierwszych imprez spor-
tu elektronicznego. Zanim jednak powstał IEM, rozgrywki i
zawody odbywały się na targach gamingowych. Ludzie ku-
powali tam głównie gry i sprzęt. Dlatego też, organizacja IEM
stała się tak ważnym wydarzeniem, bo od tego czasu rozpo-
czął się trend na wielkie imprezy na „stadionach”32.

W Polsce istotnym trofeum jest zdobycie Pucharu Polski
Cybersport. Cała impreza poświęcona tym rozgrywkom to
jeden z najdłużej istniejących eventów na polskiej scenie e-
sportowej. Tradycyjnie już, bo co roku rozgrywane są dwie
edycje tego turnieju, których LANowe finały odbywają się
podczas dużych imprez gamingowych. Podczas tegorocznego
Intel Extreme Masters rozgrywane były kolejne finały. Przy tej
okazji trzeba również podkreślić, że polskie drużyny nie mają
się czego wstydzić, gdyż prezentują coraz wyższy, bliski świa-
towemu, poziom. Analizując wszystkie dane, czyli zawody,
wyniki naszych drużyn i całokształt rozwoju e-sportu, można
twierdzić, że z roku na rok będzie coraz lepiej i polscy zawod-
nicy niedługo dorównają tym z „z najwyższej półki”33.

Wkład w rozwój e-sportu ma z całą pewnością Kamil
„HopE” Tarka. Jest to trener sportów elektronicznych, zwią-
zany z e-sportem od 14 lat. Kamil HopeE Tarka jest współ-
twórcą pierwszych w Polsce, oraz w Europie klas o profilu E-
sportu. „Od 2010 roku rozpoczął pracę nad stworzeniem sta-
bilnego, zdrowego i skutecznego systemu trenowania i wy-
chowywania graczy w e-sporcie. Po trzech długich latach pra-
cy w roku 2013 przeszedł do testowania swojego systemu z
bardzo pozytywnym skutkiem. Obecnie pracuje w kilkunastu

32 Ibidem.
33 K. Świątek, Team Kinguin zwycięzcą finału Pucharu Polski Cybersport,

http://antyweb.pl/team-kinguin-zwyciezca-final-pucharu-polski-
cybersport/ (dostęp 03.06.2018).

http://antyweb.pl/team-kinguin-zwyciezca-final-pucharu-polski-
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klasach e-sportowych i prowadzi łącznie około 300 młodych
graczy”34. Celem tego trenera, jak i innych jest wychwycenie
„cennych predyspozycji osobowych u graczy i objęcie ich pro-
fesjonalnym treningiem”35. Wiadomo przecież, że „nie każdy
może zostać kierowcą rajdowym lub piłkarzem ekstraligi. Tak
też jest w sportach elektronicznych”36.

W Polsce istnieje program Adversa-Esport, który ma na
celu „propagowanie sportów elektronicznych w sposób profe-
sjonalny. Czyli edukacja młodzieży z uświadamianiem jak
wielkim zagrożeniem jest nieumiejętne korzystanie z internetu
ze wskazaniem na zajęcia sportowe oraz pedagogiczne dając
szansę ogólnego rozwoju młodego człowieka. Tym sposobem
odrywamy młodych ludzi od ciągłego wielogodzinnego - mar-
twego spędzania czasu przed komputerem”37 – tłumaczą
twórcy projektu.

W dobie XXI wieku, w tak zelektronizowanym świecie, lu-
dzie coraz częściej sięgają po nowe formy rozrywki, jak np. sport
elektroniczny, Dzieje się tak również i w Polsce, gdzie pojawia się
coraz większe grono zwolenników tego nietradycyjnego sportu.
Jak wiadomo każde „nowinki” mają zarówno plusy, jak i minu-
sy. Dlatego też, przed podjęciem decyzji, czy chcemy zacząć pro-
fesjonalnie uprawiać e-sport, należy rozważyć wszystkie za i
przeciw, a następnie odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy
jest to zajęcie dla mnie, czy się w nim odnajdę i czy będzie spra-
wiało mi przyjemność. Dyscyplin sportu elektronicznego jest
naprawdę wiele, tak więc każdy kto lubi grać na komputerze
powinien znaleźć coś dla siebie. E-sport jest to ciekawa alterna-
tywa dla osób, które chcą zrobić coś więcej, niż tylko bezproduk-
tywnie siedzieć przed monitorem komputera.

34 Czym jest sport elektroniczny? (online) ….
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Sport elektroniczny w Polscepo-

święciłem tematowi e-sportu, który jest coraz bardziej popu-
larny w Polsce. W tekście omówiłem czym jest sport elektro-
niczny, jakie są jego zasady, przedstawiłem historię rozwoju e-
sportu, wymieniłem najważniejsze ligi, oraz dyscypliny a tak-
że opisałem pozycję i zasięg e-sportu w Polsce.

Słowa kluczowe: sport elektroniczny, gry, zawodnik,
komputer

Summary:
The article, entitled Electronic sport in Poland, I devoted to

the topic of e-sport, which is becoming more and more
popular in Poland. In the text I discussed what electronic sport
is, what are its principles, I presented the history of e-sport
development, I named the major leagues and disciplines, and
also described the position and extent of e-sport in Poland.
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Beata Kuźniarowska

Aktywność fizyczna kluczem do bycia lepszym człowiekiem

Wstęp
W XXI wieku zdrowy tryb życia odzwierciedlający się w

uprawianiu aktywności fizycznej oraz w stosowaniu odpo-
wiedniej diety stanowi wizytówkę człowieka mówiącą o jego
podejściu do życia, samego siebie oraz reszty społeczeństwa.
Osoba zdrowa posiada dużo energii, którą może wykorzystać
w pracy i na realizację swoich marzeń. Związek aktywności
fizycznej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym powoduje, iż
każdy człowiek powinien wpisać aktywność do codziennego
trybu życia.

Aktywność fizyczna jest potrzebna nie tylko dla zachowa-
nia zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego i spo-
łecznego, o czym się często zapomina. Zdrowie ujmowane w
sposób całościowy składa się z kilku elementów, takich jak:
zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe. Każdy z
tych elementów łączy się z pozostałymi, zatem zmiany w obrębie
jednego elementu automatycznie oddziałują na pozostałe.

Zatem aktywność fizyczna jest potrzebna każdemu
człowiekowi, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.
Aktywność powinna towarzyszyć każdemu od najmłodszych
lat po kres życia. Jednakże należy wziąć pod uwagę to, iż zna-
czenie ruchu przekształca się i ewoluuje razem z wiekiem
człowieka, co nie zmianie faktu, iż w dalszym ciągu jest waż-
niejszym z czynników warunkującym jego zdrowie.

1. Dzieje aktywności oraz kultury fizycznej
Aktywność fizyczna definiowana jest w różny sposób,

jednakże najczęściej jako każda czynność bądź zajęcie powią-
zane z wysiłkiem fizycznym oraz ruchem czyli z pracą mięśni,
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a także z przyśpieszoną czynnością serca i oddechu, podczas
której może pojawić się uczucie ciepła1.

Aktywność fizyczna definiowana jest także jako każdy
ruch ciała, który jest wyzwalany przez mięśnie szkieletowe,
powodując wydatek energetyczny bądź są to ruchy ciała wy-
konywane przy pomocy mięśni szkieletowych, które wymaga-
ją nakładu energetycznego na stopniu przynoszącym korzyści
zdrowotne2. Każda czynność wykonywana przez człowieka
nazywana aktywnością fizyczną występuje na każdym stop-
niu jego ontogenezy i stanowi najistotniejszy przejaw jego
energiiDlatego tak kluczowe znaczenie ma wykonywanie ak-
tywności fizycznej przez całe życie3.

Z aktywnością fizyczną związane jest wychowanie fi-
zyczne, które stanowi najstarszą formę wychowania. Podczas
rozważań na temat wychowania fizycznego często pojawia się
również termin kultury fizycznej. Pochodzenie wyrazu kultu-
ra to agricolere, czyli uprawa roli. Termin ten stanowił metaforę
uprawiania własnych myśli i różnych dóbr materialnych, któ-
re cechowały społeczeństwo. To przekonanie występowało do
XVIII w., kiedy niemiecki filozof Johann Herder zauważył, iż
kultura stanowi słowo nieokreślone, którego nie da rady ująć
w wąskie ramy definicji. Takie przekonanie odnośnie kultury
występuje do dziś. Ponadto pojęcie to przez wielu autorów
traktowane jest jako pojęcie tożsame z cywilizacją. Dlatego też
kultura stanowi pojęcie interdyscyplinarne, opisujące przy-
zwyczajenia i normy społeczne4.

1 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 314.
2 W. Osiński, Antropomotoryka, wyd. AWF, Poznań 2003, s. 320.
3 J. Marcinkowski, Aktywność fizyczna człowieka ważnym czynnikiem w

kształtowaniu postaw prozdrowotnych, [w:] Aktywność fizyczna potrzebą
twórczego życia, J. Czerwiński (red.), wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsz-
tyn 2004, s. 41.

4 A. Kłoskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku.
Pojęcia i problemy o kulturze, A. Kłoskowskiej (red.), wyd. Wiedza o kultu-
rze, Wrocław 1991, s. 18.
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W XX wieku pojawiło się zestawienie kultury z fizycz-
nością człowieka. W roku 1908 Wilhelm Lexis zauważył, iż
kultura podnosi człowieka powyżej stanu naturalnego po-
przez wykształcenie jego duchowych i fizycznych sił5. Z tego
wynika, iż rozwój fizyczny jednostki w aspekcie kultury jest
na równi z rozwojem umysłowym. Do czasów II wojny świa-
towej kultura fizyczna była zrównywana z dobrym wychowa-
niem a także zdolnościami koniecznymi do poprawnego oby-
cia w wśród towarzystwa. Ponadto uprawianie aktywności
fizycznej pomagało ćwiczyć tężyznę oraz odporność człowie-
ka. W wieku XIX i XX kultura fizyczna stanowiła nierozerwal-
ny element zajęć szkolnych i występowała w każdej z europej-
skich instytucji edukacyjnej. Ponadto uczniowie mieli możli-
wość w niektórych szkołach na uprawianie sportów gimna-
stycznych, jeździectwa, szermierki czy sztuk walki6.

Po zakończeniu II wojny światowej dało się zauważyć
pewną idee odnoszącą się do wychowania fizycznego. W Pol-
sce Ludowej powszechne było przekonanie, iż wychowanie
fizyczne jest bardzo ważne podczas rozwoju jednostki, przez
co młodzież uprawiała liczne sporty i to nie tylko podczas
zajęć w szkole, ale też należała do klubów sportowych bądź
innych organizacji, w których szerzona była idea zdrowego i
aktywnego życia. Popularny był wówczas Wyścig Pokoju,
którego zadaniem było propagowanie zdrowego trybu życia
wśród społeczeństwa. Ważnym wydarzeniem dla promowa-
nia sportu, zwłaszcza wśród młodych osób, było zdobycie III
miejsca podczas X Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Spor-
towcy stanowili wówczas wzór do naśladowania i cieszyli się
dużym uznaniem społecznym7.

5 D. Dudek, Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do
roku 1939, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wy-
dawnicza AFM, Kraków 2011, s. 35.

6 Ibidem, s. 35-45.
7 A. Chwalba, Obyczaje w Polsce, wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 415.
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Sport można także analizować z humanistycznego i spo-
łecznego punktu widzenia. Sport rozpatrywany jako obszar dzia-
łalności wychowawczej stanowił jeden z warunków zdrowia i
fizycznej tężyzny. Z praktycznego punktu widzenia stanowił
odwrócenie rozumienia, iż to zdrowe ciało prowadzi do odpo-
wiedniego wychowania. We współczesnej perspektywie to oso-
bowość kreuje ciało, a nie odwrotnie. Praca nad własnym ciałem
miała przynależeć do wychowania o ile, zamiarem i celem było
formułowanie człowieka zdolnego i gotowego, do tego, aby sa-
memu zadbać o zdrowie i sprawność fizyczną, w szczególności,
kiedy nie będzie już przymusu wychowawczego8.

Aktywność fizyczna od zarania dziejów była dla człowieka
ważnym elementem jego życia i funkcjonowania. W społeczno-
ściach pierwotnych sprawność fizyczna była konieczna także aby
przetrwać, gdyż bez niej nie byłoby możliwe zdobywanie poży-
wienia. Już małe dzieci były przystosowywane do przetrwania w
dorosłym życiu poprzez aktywność fizyczną. Mali chłopcy tre-
nowali rzucanie kamieniami i walkę kijem a w późniejszym cza-
sie oszczepem, trenowali również strzelanie z łuku. Często
uczestniczyli w polowaniach dorosłych, ucząc się łowić ryby,
rozkładać pułapki, sporządzać sidła, wnyki i wykonywali inne
czynności konieczne do zdobycia pożywienia. Dziewczęta z kolei
uczyły się przy matkach kobiecych pracy. Wychowanie dzieci
przez ludy pierwotne jest podobne do wychowania w niektórych
cywilizacjach współczesnych. Przykładowo Indianie północno-
amerykańscy doradzali chłopcom zabawy, które przypominały
prawdziwe bitwy. Celem takich zabaw było ćwiczenie sprawno-
ści fizycznej dzieci a odbywające się zawody stanowiły udoku-
mentowanie posiadanego stopnia przygotowania do dorosłego
życia. Również wychowanie w Chinach osiągnęło bardzo wysoki
poziom w kwestii wychowania fizycznego. Organizowano za-

8 H. Grabowski, Wychowanie fizyczne [w:] Kultura fizyczna. Sport, Z.
Krawczyk (red.), Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 48.
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bawy dla dzieci i młodzieży, których celem było współzawodnic-
two i sprawdzenie własnej kondycji fizycznej9.

2. Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka
Życie w XXI wieku powiązane jest z wieloma dobro-

dziejstwami jakie przyniosła cywilizacji a także z jej nieko-
rzystnymi konsekwencjami. Wszystko to wymusza na jedno-
stce wytworzenie nowego stylu życia w którym występują
nieustanna pogoń za byciem lepszym od innych, posiadanie
większej ilości dóbr i byciem modnym i bogatym. Takie szyb-
kie tempo życia wymusza na jednostce bycie zdrowym i
sprawnym fizycznie, jest to konieczny warunek aby posiadać
kompetencje zawodowe i społeczne oraz jest to środek do
osiągnięcia lepszej jakości życia. Występujący postęp medycz-
nych nauk spowodował, iż zwiększa się średnia długość życia
człowieka, lecz równocześnie procesy starzenia rozpoczynają
się szybciej i postępują znacznie szybciej aniżeli u poprzednich
pokoleń. Dodatkowo symptomy chorób cywilizacyjnych wy-
stępują u coraz młodszych osób. Medycyna jest jednak w dal-
szym ciągu bezradna wobec wielu schorzeń cywilizacyjnych,
przez co tak ważna jest profilaktyka zdrowego i aktywnego
stylu życia10.

Aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w profilaktyce
chorób cywilizacyjnych. Jak pokazują wynika wielu badań
brak systematycznych ćwiczeń fizycznych stanowi przyczynę
występowania minimum 20 przewlekłych chorób. Badania
epidemiologiczne i kliniczne wskazują, iż choroby te najczę-
ściej występują u jednostek, które w niewielkim stopniu po-
dejmują aktywność fizyczną bądź wcale jej nie podejmują.
Przejawy zmian w podejściu do aktywnego trybu życia stają
się zauważalne w szczególności w grupach osób młodych oraz

9 M. Ordyłowski, Historia kultury fizycznej. Starożytność – oświecenie, Aka-
demia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 9.

10 E. Biernat, Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka, e-
Wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej j, 2014, s. 3.
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majętnych, wywodzących się ze świata biznesu, kultury i me-
diów. Osoby z takiego środowiska często grają w tenisa bądź
uprawiają inne gry sportowe, chodzą na aerobik, na siłownie,
a sezonowo spędzają aktywnie czas na narciarstwie, żeglar-
stwie lub jeździe konnej. Spędzają czas wolny w sposób tzw.
klubowy, w którym istotne są kontakty towarzyskie, wspólne
spędzanie czasu na zajęciach turystycznych i sportowo-
rekreacyjnych a ponadto łączy ich wspólna troska o ich odpo-
wiedni wygląd i urodę fizyczną. W XXI wieku występuje cy-
wilizacja konsumpcyjna uwidaczniająca się w kulturze maso-
wej, która opiera się na odwołaniu do wartości hedonistyczno-
estetycznych. Istotne jest racjonalne postępowanie z własnym
ciałem i dbanie o własne zdrowie. Wartościami staje się od-
nowa ciała, regeneracja organizmu i odpoczynek najlepiej w
znanym kurorcie, którym nadano status „megatrendu” a na-
wet społecznego obowiązku. W świecie, w którym rozbież-
ność pomiędzy sprawnością fizyczną, umysłową i psychiczną
człowieka a stawianymi człowiekowi zadaniami nieustannie
się powiększa, kulturową powinnością jest kreowanie proz-
drowotnych wzorców zachowań, które wiążą się z zwalcza-
niem hipokinezji i otyłości, które chcą wyeliminować bierny
styl życia oraz niewłaściwe przyzwyczajenia żywieniowe; a
także skupiają się na higienie, czystość i odpowiednich wa-
runkach środowiska. Stanowi to istotę kultury fizycznej danej
zbiorowości11.

Kultura fizyczna jaka występuje obecnie, stanowi sumę
zachowań widocznych w kulturze ruchu, odżywiania, komu-
nikowaniu się, dbałości o własne ciało i wygląd. Jest to charak-
terystyczny rodzaj usługi tzw. kompensacyjnej, obejmującej
różne działalności konieczne dla poprawnego funkcjonowania
sprawności fizycznej jednostki i jego witalności. Wskazać tutaj

11 Ibidem.
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można na turystykę, sport, działalność rekreacyjną, rehabilita-
cyjną oraz wypoczynkową12.

3. Aktywność a zdrowie fizyczne
Występuje w społeczeństwie wiele przysłów, sentencji i

dewiz głoszących, iż aktywność fizyczna to zdrowie. Aby pro-
mować aktywny tryb życia organizowane są różne kampanie
prozdrowotne, akcje społeczne, ponadto wydaje się poradniki i
broszury zachęcające do ruchu i podkreślające jego znaczenie dla
zdrowia całego organizmu.

W aktywności fizycznej można wyróżnić kilka obszarów:
1) zawodowe uprawianie sportu;
2) aktywność fizyczna w domu i jego najbliższej okolicy;
3) aktywność fizyczna związana z transportem;
4) rekreacyjna aktywność fizyczna, podejmowana pod-

czas czasu wolnym13.
Potrzeba badania o zdrowie była kluczowym hasłem

„sportu dla wszystkich”, którego pomysł powstał w drugiej
połowie lat 60. XX w. Sport uprawiany powszechnie przez
społeczeństwo bardzo odróżniał się od sportu wyczynowego,
który był powiązany ze współzawodnictwem sportowym i
skupiał się na zdobyciu przez rywalizujących jak najwyższego
wyniku sportowego. Chociaż od dawna badacze podkreślają
znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka, to w
dalszym ciągu ilość osób żyjących aktywnie jest niewielka14.

Promowanie zdrowego stylu życia, skupiającego się na
aktywności fizycznej było wspierane poprzez zmiany jakie

12 Ibidem.
13 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania poli-

tyczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie
(2008), [w:]
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-
physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf[dostęp z dnia 03.05.2018]

14 A. Leszczyńska, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków,
„Acta universitatis lodziensis folia sociologica” nr.45/2013 , s.180.

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-
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zaczęły pojawiać się w sferze zdrowia15. Należy do nich mię-
dzy innymi przejście zdrowotne, a więc zamianę najważniej-
szego czynnika śmiertelności, którymi dotychczas były ostre
choroby zakaźne na przewlekłe choroby niezakaźne. W pań-
stwach, gdzie miało miejsce przejście zdrowotne, główną
przyczyną śmierci są choroby przewlekłe, powiązane ze sty-
lem życia, zaliczają się do nich nowotwory oraz choroby ukła-
du krążenia16. Ponadto ważnymi przemianami było ukształ-
towanie się w efekcie przejścia zdrowotnego nowego nasta-
wienia do dbania o zdrowie, zmieniające nacisk z leczenia na
profilaktykę, oraz załamanie biomedycznego stylu zdrowia i
zrodzenie się całkiem nowego stylu, namawiającego do indy-
widualnej troski o zdrowie17.

Sposobność zdobycia i utrzymania dobrego stanu zdro-
wia dzięki aktywności fizycznej zaczęli na dużą skalę wyko-
rzystywać Skandynawowie w latach 70. Poprzez popularyzo-
wanie narodowych dyscyplin sportowych, takich jak narciar-
stwo biegowe. Również Amerykanie, wprowadzają nowe mo-
dele aktywności, wśród których wskazać można jogging i ae-
robik, które były później rozpowszechniane w pozostałych
państwach18.

Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na regularny
obieg krwi, pomaga w rozwoju ciała i wyrobieniu większej
zręczności i siły. Ponadto aktywność fizyczna przyspiesza
prawidłowy metabolizm, pomaga lepiej wykorzystać kalorie i
w ten sposób utrzymać prawidłową masę ciała. Aktywność
zwiększa zapotrzebowanie mięśni na tlen oraz materiały ener-

15 P. Rymarczyk, Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] So-
cjologia kultury fizycznej, Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Wydawnictwa
Dydaktyczne, Warszawa 2012, s. 114.

16 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s, 730.

17 P. Rymarczyk, Kultura fizyczna w społeczeństwie… op., cit, s. 114.
18 T. Sahaj, Czy sport to zdrowie? Refleksje filozoficzne, „Sport Wyczynowy”,

nr 5–6/2001, s., s.77.
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getyczne przez co powiększa ilość wydzielanych produktów
przemiany materii. Najkorzystniejsze zmiany wywołuje w
obszarze układu krwionośnego, oddechowego oraz kostnego.
Aktywność wpływa na pozytywne zmiany także w obszarze
układu krwionośnego, ponieważ zwiększa się wówczas środ-
kowa średnica naczyń, w zależności od zapotrzebowania na
produkty energetyczne i tlen, co przyczynia się do lepszej wy-
dolności krążenia i zmniejsza ciśnienie. Zmniejszenie ciśnienia
obniża ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe,
wśród których można wymienić m.in.: zawał serca, miażdżyce
bądź udar mózgu. Minimalizuje się również zagrożenie za-
chorowania na choroby nowotworowe i co się z tym wiąże
niebezpieczeństwo przedwczesnej śmierci. Aktywność fizycz-
na zwiększa ilość naczyń włosowatych występujących w mię-
śniach, co wpływa korzystnie na prawidłowe zaopatrywanie
ich w tlen oraz produkty odżywcze. Ponadto regularna ak-
tywność fizyczna pomaga utrzymać prawidłową masę ciała,
zwiększa wydolność fizyczną oraz poprawia samopoczucie.

4. Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne
Aktywność fizyczna ma korzystny wpływ nie tylko na

zdrowie fizyczna, ale także wpływa na poprawne funkcjono-
wanie zdrowia psychicznego. Termin zdrowia psychicznego
zawiera w sobie zdrowie intelektualne, wolitywne i emocjo-
nalno-uczuciowe. Zdrowie intelektualne to umiejętność po-
dejmowania każdego wysiłku intelektualnego w rozmaitych
jego postaciach, w szczególności umiejętność logicznego my-
ślenia i kreatywnego rozstrzygania problemów. Natomiast
zdrowie wolitywne jest to umiejętność do podejmowania róż-
nych decyzji oraz wyborów życiowych, nawet długookreso-
wych oraz zdolność ich wytrwałego realizowania. Jako prze-
ciwieństwo tej zdolności podaje się stan abulii, czyli choroby
woli, która polega na braku możliwości podjęcia jakiejkolwiek,
nawet najmniejszej decyzji. Dlatego tak ważna w prawidło-
wym rozwoju psychicznym jest aktywność fizyczna, która
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powoduje korzystne zmiany w układzie nerwowym, poprzez
wspomagacie sprawności intelektualnej i zmniejszenie napię-
cia nerwowego oraz stanów depresyjnych i lękowych, popra-
wia także jakość snu i ogólne samopoczucie. Aktywność
wpływa korzystnie także na układ hormonalny, ponieważ
pomaga w budowie i czynnościach przysadki mózgowej co w
efekcie powoduje intensyfikację rozwoju fizycznego19. Już św.
Tomasz z Akwinu zauważył, iż aktywność intelektualna wy-
maga dobrej sprawności fizycznej oraz sprawnego działania
organów cielesnych20.

Ponadto aktywność fizyczna korzystnie wpływa na
ukrwienie mózgu co powoduje sprawniejszą pracę komórek
mózgowych i pracę intelektualną. Aktywność uwarunkowują
także właściwy rozwój ludzkiej inteligencji, która zależna jest
od bioelektrycznej aktywności mózgu, do której powstania
nieodzowne staje się odpowiednie zaopatrzenie mózgu w tlen.
Odpowiednie ciśnienie cząsteczek tlenu występujących w mó-
zgu określa jego funkcjonowanie bioelektryczne, wpływając
na postrzeganie, jakość analizowania i podejmowania decyzji,
czyli wyraża poziom inteligencji człowieka21.

Kolejną zaletą aktywności fizycznej jest to, iż pomaga w
odpoczynku komórkom nerwowym, aby w późniejszym cza-
sie miały możliwość aktywniejszej pracy umysłowej. Człowie-
kowi, który odpoczął fizycznie, lepiej funkcjonuje mózg, przez
co lepiej pracuje on umysłowo. Sprawniejsze działanie umysłu
uwidacznia się w celniejszym i lepszym podejmowaniu róż-
nych decyzji, w dokonywaniu planów oraz w pamięci krótkiej.
Aktywność fizyczna pomaga w rozwoju władz poznawczych

19 M. Guszkowska, Ćwiczenia fizyczne a psychika kobiet – korzyści i zagrożenia.
[w:] Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia,
M. Guszkowska (red.). wyd. AWF, Warszawa 2009, 275-288.

20 F. W. Bednarski, Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza,
Londyn 1962, s. 48.

21 W. Strzyżewski, Prawo do uprawiania sportu – prawem do godności każdego
człowieka, [w:] Ringo – polska gra sportowa dla każdego, Warszawa 2001, s. 13.
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formułując zmysły, prędkość ich reakcji, usprawniając zdol-
ność szybkiego spostrzegania, zwiększając refleks, umiejęt-
ność przewidywania i podejmowania szybkich decyzji życio-
wych. U dzieci aktywność fizyczna stanowi podstawę rozwoju
osobowości, szczególnie w sferze poznawczej, ponieważ dzię-
ki aktywności ma ono możliwość poznania świata w którym
żyje oraz więzi czasowo-przestrzennych i przyczynowo skut-
kowych. Poprzez aktywność fizyczną człowiek ma możliwość
wyrażania samego siebie, przeobrażając w późniejszym czasie
ruch w mowę oraz w myśl. Regularna aktywność fizyczna
wpływa korzystnie na twórczość intelektualną. Duża liczba
znanych filozofów uprawiała swoje medytacje filozoficzne
będąc w ruchu. Przykładowo w szkole perypatetyków, filozo-
fowie zajmowali się swoimi dysputami przechadzając się w
różne miejsca22.

Aktywność fizyczna umacnia cały organizm człowieka,
wzmacnia psychikę i pozytywnie wpływa na podejmowanie
przez niego istotnych, odpowiedzialnych oraz trudnych ży-
ciowych decyzji. Regularne podejmowanie aktywności fizycz-
nej wyrabia u jednostki zdyscyplinowanie, uczy przezwycię-
żać trudności i wzmacnia odwagę. Uczy pokonywać napicie i
stres oraz podejmowanie ryzykownych decyzji. Aktywność
fizyczna umacnia hart woli i zdolność radzenia sobie w złych
momentach życiowych. Uczy także pokonywać własne sła-
bość, lenistwo i trudne charaktery innych osób, przez co po-
maga w lepszym panowania nad samym sobą23.

5. Aktywność fizyczna drogą do samodoskonalenia
Kluczową rolę w samodoskonaleniu własnej osobowości i

polepszaniu stylu życia odgrywa podejmowanie podczas czasu
wolnego aktywności fizycznej. Uprawianie jakiegoś sportu bu-
duje pewność siebie, daję wiarę we własne zdolności, tworzy

22 B. Wolny, Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole, Wyd. Poligra-
ficzny KUL, Lublin 2006, s 182.

23 Ibidem.
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odporność psychiczną, uczy determinacji, poprawia samopoczu-
cie, zmniejsza niebezpieczeństwo zachorowania, co ma wpływ
na jakość życia jednostki24.

Ważną zmienną powiązaną z jakością życia jest samo-
ocena, która stanowi ważną część osobowości każdego czło-
wieka, wpływając na jego poprawne funkcjonowanie w społe-
czeństwie. Samoocena stanowi pozytywną bądź negatywną
postawę w stosunku do Ja, jest rodzajem globalnej oceny sa-
mego siebie. Osoba posiadająca wysoką samoocenę odczuwa,
iż jest na tyle dobrym i wartościowym człowiekiem, iż jest
zadowolona ze swojego życia, lecz co ważne nie uważa że jest
lepsza od pozostałych. Tymczasem niska samoocena jest po-
wiązana z niezadowoleniem z samego siebie, jest to swego
rodzaju odrzucenie własnego Ja. Osoba taka jest przekonana o
byciu gorszym od pozostałych, czuje się bezradna i brakuje jej
wiary we własne zdolności. Ocena samego siebie posiada
zawsze znaczenie subiektywne, które oparte jest na samo po-
strzeganiu, świadomości własnych zachowań, poddawaniu
analizie cech i postaw25.

Samoocena rozwija się już od najmłodszych lat życia, a
najważniejszą rolę w jej kształtowaniu odgrywają rodzice26.
Czynniki formułujące ocenę samego siebie dzielą się na dwie
grupy. Pierwszy stanowi rodzaj czynników anatomiczno-
fizjologicznych, które dotyczą wyglądu zewnętrznego, sposo-
bu działania jednostki i jego kondycji fizycznej. Natomiast
druga grupa zawiera czynniki psychospołeczne, do których

24 R. Żukowski, Edukacyjne i wychowawcze wartości sportu w refleksji peda-
gogicznej i w ocenie młodzieży, [w:] Kultura fizyczna i zdrowotna współcze-
snego człowieka – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje. A. Kaź-
mierczak, A. Maszorek Szymala, E. Dębowska, wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 24-33.

25 I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, Samoocena i jej
pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Pracownia Testów Psycholo-
gicznych, Warszawa 2008.

26 P. Borowiecki, Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej litera-
tury i badań własnych. „Niepełnosprawność”  2/2015, s. 109-120.
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zalicza się pochodzenie jednostki, jego funkcjonowanie w krę-
gach rodzinnych, oddziaływania społeczne i zdobyte do-
świadczenie życiowe27.

Występuje zależność pomiędzy tym jaki człowiek ma
stosunek do siebie a tym jak wygląda jego życie. Pozytywny
stosunek do siebie oddziałuje na lepsze samopoczucie i zdro-
wie oraz jest kluczem do sukcesu w aspekcie zawodowym i
prywatnym. Osoby posiadające niską samoocenę większość
czasu skupiają się na swoich słabych stronach, przez co starają
się oni unikać sytuacji niebezpiecznych, ponieważ nie wierzą
we własne zdolności i wiedzę. W literaturze występują kon-
cepcje, które ukazują pozytywne oddziaływanie aktywnego
stylu życia na własną samoocenę. Zdaniem Foxa i Corbinana
cząstkową samoocenę powiązaną z aktywnością fizyczną
składa się ocena posiadanych warunków fizycznych, kondycji
fizycznej, atrakcyjności a także zdolności sportowych. Istotna
jest także analiza zdobytych efektów, wykonanych celów i
wyglądu fizycznego28.

Samodoskonalenie człowieka poprzez aktywność fizyczną
może ukazywać się także w aspekcie duchowym, poprzez
wzmacnianie siły duchowych i lepsze funkcjonowanie na po-
ziomie duchowym. Występuje tutaj wzajemne powiązanie mię-
dzy zdrowiem fizycznym a zdrowiem duchowym29. Aktywność
fizyczna odzwierciedlająca się w sporcie czy tez w ćwiczeniach
gimnastycznych, wpływa korzystnie na kształtowaniu się warto-
ści moralnych, wśród których wskazać można na sprawiedli-
wość, szacunek wobec innych osób, życzliwość, wyrozumiałość
oraz uznanie dla posiadanych autorytetów30.

27 A. Wilczewska, Samoocena i poziom depresji studentów kierunków pedagogicz-
nych i niepedagogicznych. „Rozprawy Społeczne 1/ 2013, s.109-116.

28 I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna, Samoocena i jej
pomiar. …op., cit

29. A. Martyna, Godny wypoczynek, „Przymierze z Maryją” 29/2006, s. 27.
30 B. Misiuna, Zasady i wartości tradycyjnej etyki sportowej, [w:] A. Przyłuska-

Fiszer, B. Misiuna (red.), Etyczne aspekty sportu, Warszawa 1993, s. 135-137.
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Jak ukazują liczne badania z zakresu ekonomii i nauk
społecznych regularna aktywność fizyczna oddziałuje na róż-
ne aspekty życia poza tak oczywistym aspektem zdrowotnym.
Osoby, które od najmłodszych lat prowadziły aktywny styl
życia osiągają w późniejszym etapie życia lepsze rezultaty w
nauce, przez co są w lepszej sytuacji na rynku pracy. Jest to
spowodowane między innymi lepszym dotlenieniem organi-
zmu i lepszą sprawnością umysłową, a także dzięki lepszej
samodyscyplinie i zdolności poprawnego gospodarowania
swoim czasem. Wielu badaczy uważa, iż aktywność fizyczna
wpływa pozytywnie na sytuację społeczną jednostki31.

6. Aktywność fizyczna Polaków w XXI wiek
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, osoby

w wieku 18-64 lat powinny w ciągu tygodnia podejmować
aktywność fizyczną której wydatek energetyczny będzie osią-
gał najmniej 600 MET-minut. MET stanowi tzw. równoważnik
metaboliczny, służący domierzenia ekspresyjności wysiłku
fizycznego. W celu osiągnięcia wartość 600 MET-minut po-
winno się uprawiać aktywność fizyczną o umiarkowanej in-
tensywności na przykład jeżdżąc na rowerze w normalnym
tempie przez minimum 2,5 godziny bądź poprzez wysiłek o
dużej intensywności np. szybki bieg przez ponad godzinę w
przeciągu 7 dni. Uwzględniając rekomendacje WHO do analiz
aktywności Polaków podczas czasu wolnego, okazuje się, iż
poziom aktywności fizycznej jest niski. Jak podają Badania
Aktywności Fizycznej Polaków, zrealizowane na zlecenie Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku, tylko 39% Polaków
było w czasie wolnym aktywnych fizycznie w stopniu jaki jest
zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, uzyskując w
ciągu 7 dni równoważnik metaboliczny na poziomie 600 MET-

31 Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych
kosztów - streszczenie raportu –[w:]
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-
spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html [02.05.2018]

www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-
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min. Natomiast połowa Polaków w czasie wolnym nie podej-
mowała żadnej aktywności fizycznej32.

Jak pokazują badania osoby młode o wiele częściej w po-
równaniu z osobami starszymi podejmują aktywność fizyczną. Z
wiekiem zmniejsza się poziom aktywności, zmniejsza się jej czę-
stotliwość oraz intensywność. Pośród osób młodych w wieku 15-
24 lat 63% jest aktywnych fizycznie natomiast osoby w wieku 55-
64 lat są aktywne w 29%. Poza wiekiem czynnikiem w sposób
istotny różnicującym poziom aktywności fizycznej jest także po-
siadane wykształcenie. Osoby z wyższym wykształceniem czę-
ściej podejmują aktywność fizyczną aniżeli osoby w całej popula-
cji. Płeć natomiast nie jest czynnikiem wpływającym na upra-
wianie aktywności fizycznej. Zarówno kobiety jak i mężczyźni są
aktywni fizycznie według rekomendacji Światowej Organizacji
Zdrowia. Jeśli chodzi o nierówności występujące pod względem
aktywności fizycznej są one widoczne w aspekcie wydatków
prywatnych wydawanych na sport przez jednostkę. Tylko 41%
domostw w Polsce wydaje pieniądze swojego budżetu na rzeczy
związane ze sportem. Średnia wysokość takich wydatków wy-
nosi 1017 zł w ciągu 12 miesięcy w przeliczeniu na jedno domo-
stwo, które ma taki wydatek. Ponad 50% wydatków jest wyda-
wana na uczestnictwo w zajęciach sportowych. Jeśli chodzi o
wydatki publiczne na sport to w roku 2015 wynosiły one 4,6 mld
zł z czego większość stanowią wydatki jednostek samorządu
terytorialnego – 90%33.

Zakończenie
Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu każdego

człowieka. Pomimo tego, iż aktualnie można zauważyć modę na
zdrowy styl życia to jednak w dalszym ciągu dużo osób nie jest
świadomych korzyści jakie daje aktywność na zdrowie psy-
chiczne i fizyczne. Wysiłek fizyczny oddziałuje na poszczególne

32 Ibidem.
33 Ibidem.



95

układy w organizmie człowieka. Ponadto aktywny styl życia
pomaga zniwelować liczne choroby. Również na strefę psy-
chiczną aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ, ponieważ
pomaga jednostkom, które nie potrafią poradzić sobie z presją
otoczenia i ze stresem. Aktywność fizyczna daje także możliwość
poznania nowych ludzi, uczy samodyscypliny i rywalizacji a
także pozwala poczuć się lepiej w relacjach społecznych. Dzięki
czemu podnosi się samoocena jednostki a w rezultacie jakość
życia. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowe ciało i
umysł a także młody stan ducha niezależnie od wieku, dlatego
też bardzo ważne jest promowanie aktywnego stylu życia dla
zachowania długiego i zdrowego życia społeczeństwa.

Streszczenie:
Dbanie o odpowiednią kondycję i stan zdrowia poprzez

regularną aktywność fizyczną znane były już od zarania wie-
ków. Ludy pierwotne dbały o aktywność swoich dzieci od
najmłodszych lat, ucząc je czynności jakie konieczne są do
przetrwania w dorosłym życiu. U takich społeczeństwa
sprawność fizyczna była konieczna do zdobywania pożywie-
nia. Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie po-
twierdzali także wielcy filozofowie i mędrcy.

Aktywność fizyczna stanowi klucz do zdrowia nie tylko fi-
zycznego, ale także psychicznego i społecznego. Wpływa pozy-
tywnie na samopoczucie, zdrowe ciało, wygląd, oraz może sta-
nowić pewną odskocznie od trudów dnia codziennego. Podczas
aktywności fizycznej w organizmie człowieka zachodzi wiele
procesów pozytywnie wpływających na jego funkcjonowanie.
Chociaż prowadzonych jest coraz więcej akcji promujących ak-
tywny tryb życia to jednak liczba osób regularnie prowadzących
aktywny tryb życia jest w dalszym ciągu mała. Każdy człowiek
powinien dla własnego dobra wprowadzić do swojego życia
aktywność fizyczną aby móc się przez długie lata cieszyć do-
brym zdrowiem fizycznym i psychicznym.
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Słowa kluczowe: sport, aktywność fizyczna, ruch,
zdrowie

Summary:
Physical activity – key to being a better person
Caring for the proper condition and health through reg-

ular physical activity have been known since the dawn of cen-
turies. The primary peoples cared about the activity of their
children from an early age, teaching them the activities that
are necessary to survive in adult life. In such societies, physical
fitness was necessary to obtain food. Positive influence of
physical activity on health was also confirmed by great philo-
sophers and sages.

Physical activity is the key to health, not only physical,
but also mental and social. A positive effect on well-being, a
healthy body, appearance, and may provide some relief from
the hardships of everyday life. During physical activity in the
human body there are many processes positively affecting its
functioning. Although there are more campaigns promoting
active lifestyle, the number of people regularly leading an ac-
tive lifestyle is still small. Everyone should introduce physical
activity to their own life in order to be able to enjoy good
physical and mental health for many years.

Key words: sport, physical activity, move, health
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Sylwia Solarska

Sport jako źródło rozwoju małych miast

Wstęp
Sport to pewnego rodzaju „podwójny agent”, jest swo-

istą przestrzenią, w ramach której można mówić o przezwy-
ciężaniu stereotypów, adaptacji nowych wzorców i zachowań
społecznie oczekiwanych i dających nadzieję na lepszą przy-
szłość, to tzw. agent modernizacji i post modernizacji jedno-
cześnie. Z drugiej strony pozostaje środowiskiem od dawna
nieakceptowanych tendencji do burzenia tego ułożonego po-
rządku społeczno-kulturowego. Ta cecha dwoistości jak się
wydaje przesądza o jego ogromnej społecznej popularności i
wielowymiarowym zainteresowaniu. Sport wciąga nas
wszystkich w swoje widowisko, w pewnego rodzaju spektakl,
dzięki któremu możemy być jednocześnie nowocześni i prze-
terminowani. O tym czym ten sport tak naprawdę jest roz-
strzyga istniejące napięcie dostrzegane pomiędzy jego prze-
ciwstawnymi obliczami, to ono bowiem przeistacza go w
przestrzeń, która pozwala w niej każdemu z nas się odnaleźć1.

Celem pracy jest pokazanie sportu jako zjawiska, które
może doprowadzić do rozwoju miast, szczególnie tych o zna-
czeniu peryferyjnym, prowincjonalnym. W wielu miejscach
ten prowincjonalizm pokazuje się w kategoriach zacofania,
słabej dynamiki rozwoju w porównaniu do tzw.: lokomotyw,
którymi pozostają ośrodki centralne (Rzeszów), gdzie toczy się
wielkomiejskie życie. W tym kontekście bezdyskusyjnie naj-
słabsze pozostają peryferyjne regiony graniczne czy położone
w znacznej odległości od stolicy regionu.

1 R. Drozdowski, Sport, podwójny agent, [w:] Społeczne zmagania ze sportem,
red. Ł., Rogowski, R., Skrobacki, UAM, Poznań 2011, s. 13-20.
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Zasięg terytorialny badań dotyczy trzech podkarpackich
miast: Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega. Miejscowości te łączy
podobna historia, wszystkie były niegdyś stolicami województw,
wielkość i liczba ludności. Badaniami objęto ponad 300 osób
mieszkających w byłych miastach wojewódzkich: Przemyślu,
Krośnie i Tarnobrzegu. Przeprowadzono je wśród uczestników
zorganizowanych zajęć sportowych na basenach, siłowniach
oraz miejskich placach zabaw, metodą wywiadu bezpośrednie-
go, co w znacznym stopniu ułatwiło gromadzenie danych. Gru-
pę badawczą utworzyło łącznie 60% kobiet i 40% mężczyzn w
wieku do 50 lat, aktywnych, uprawiających określony rodzaj
aktywności ruchowej. Celem przeprowadzonych badań było
poznanie opinii osób aktywnie zaangażowanych w „życie mia-
sta” na temat znaczenia sportu w rozwoju „małej ojczyzny”.

1. Rola i znaczenie sportu – ujęcie definicyjne
Sport pozostaje niezmiennie od lat istotnym zjawiskiem

społecznym o szerokim znaczeniu ekonomicznym i kulturo-
wym. W kręgu jego zainteresowań pozostają zatem „wszelkie
formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach2”.

Rys. 1. Sport i jego znaczenie dla rozwoju miasta

Źródło: S., Bosiacki, J., Śniadek, Sport …, dz. cyt., s.16.

2 Biała księga na temat sportu, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Pu-
blikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
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Coraz częściej w literaturze przedmiotu termin „sportu
powszechnego”, zostaje zastępowany pojęciem „sportu dla
wszystkich” czyli innymi słowy nie chodzi tutaj o spektaku-
larne sukcesy jednostek ale aktywność podejmowaną przez
każdego dla podniesienia własnej sprawności, przyjemności
czy satysfakcji3.

Zakres tego terminu może być zatem niezwykle szeroki,
co w formie poglądowej zobrazowano na rys.1. We wspo-
mnianej specyfikacji sport ukazuje się już nie tylko jako pew-
nego rodzaju sfera kultury społecznej ale przede wszystkim
jako istotne narzędzie do realizacji różnorodnych celów z za-
angażowaniem wszystkich szczebli władzy, w tym również
trzeciego sektora4.

Nie ulega zatem już obecnie żadnej wątpliwości fakt, że
sport stanowi bardzo ważne narzędzie biznesowe pozwala
zaangażować gospodarczo region do realizacji wspólnych
celów, integrować społeczności, pokazywać dobre wzorce i
zachowania na każdym szczeblu swojego funkcjonowania.
Sport jako zjawisko wielowymiarowe pozwala wyodrębnić
szereg specyficznych typowych dla niego form od aktywności
sportowej począwszy, poprzez szeroką infrastrukturę rekre-
acyjno-wypoczynkową, programy aktywizujące społeczności,
realizację dobrych praktyk przez władze samorządowe i orga-
nizacje trzeciego sektora w zakresie popularyzacji zdrowych
zwyczajów.

2. Sport a miasto – łączność czy rozłączność?
Obecnie sport stanowi pewnego rodzaju „przemysł” bę-

dący siłą napędową rozwoju  regionów. Miasta z kolei coraz

3 A. Gołdys, I., Derlatka, O., Ślifirska, K., Tadeusiak-Jeznach, Sport dla
wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, Ludowe Ze-
społy Sportowe, Warszawa 2012, s.16-25.

4 S., Bosiacki, J., Śniadek, Sport jako element strategii promocji miasta, [w:]
Marketing sportowy wyzwaniem dla miast i regionów, red. E. Wiśniewski,
Kołobrzeg - Łódź 2012, s. 13-18.
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prężniej starają się go wykorzystać w zakresie budowania wi-
zerunku, promocji swoich celów lub aktywizacji gospodarki.
Jak pokazują liczne badania rozbudowana infrastruktura spor-
towa w wielu miastach stanowi narzędzie przyciągające jed-
nostki do kreowania swojej aktywności sportowej5.

Jak wynika z licznych badań i raportów w przestrzeni
miejskiej sporą popularnością cieszą się takie aktywności jak:
pływanie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach,
gry zespołowe, ćwiczenia grupowe. Tak szeroka lista aktyw-
ności potwierdza wysokie zapotrzebowanie na konkretną
infrastrukturę, która stworzy warunki do realizacji tzw. spor-
tu powszechnego. Jej formalny układ tworzą hale, stadiony
sportowe, korty tenisowe, boiska ogólnodostępne, szkolne
sale gimnastyczne, pływalnie miejskie - baseny, place zabaw,
ścieżki rowerowe, miejskie skyteparki,  miejsca do rekreacji
ruchowej, siłownie na świeżym powietrzu, parki trampolin,
ścianki wspinaczkowe i inne miejsca powstałe typowo dla
realizacji celów sportowych. W ramach infrastruktury nie-
formalnej  funkcjonują przestrzenie typowo miejskie służące
po prostu wypoczynkowi parki czy parkingi niejako oddol-
nie przystosowane przez grupy młodzieżowe, subkulturowe
do uprawiania sportu. Miejsca te zyskują jakby nowe życie,
zostają oswojone dla sportu i miejskiej przestrzeni6.

Współcześnie to właśnie sport uosabia tzw. nową erę
rozwoju7. Wydarzenia sportowe (zawody, wyścigi, pokazy)
oraz powiązane z tym widowisko, spektakl, zabawa oraz po-
pularyzacja w lokalnych mediach stają się istotnym elemen-

5 A. Rogala, Rola sportu w promocji miast, [w:] Sport i rekreacja szansą
rozwoju regionu, red. P. Niedzielski, J. Witek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 690 /2011, s. 217-227.

6 M. Kostrzewska, Sport dla wszystkich w przestrzeni miasta. Przegląd
rozwiązań przestrzennych i programów aktywizujących w wybranych krajach.
Analiza desk-research. MSiT, Warszawa 2016, s. 7-13.

7 Ł. Malinowski, Sport jako instrument promocji i rozwoju Bydgoszczy,
Journal of Health Sciences, 4/2014, s.61-74.
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tem budowy strategii sportowego, turystycznego rozwoju
miast. Niezaprzeczalnie sport dzięki swoim uniwersalnym
cechom jak prostota przekazu, emocje, przyciąganie, egalita-
ryzm i ekskluzywność staje się najskuteczniejszym sposobem
społecznej komunikacji8.

Staje się on również sposobem na promocję miast dzięki
istnieniu lokalnych klubów sportowych różnych dyscyplin, po-
siadaniu na danym terenie zawodników czynnie uprawiających
sport w mieście, komentatorów sportowych lub osób sportowo
aktywnych pochodzących z danego miasta. Ważnym aspektem
tych działań pozostają również organizowane w miastach wyda-
rzenia sportowe, biegi, pokazy, animacje itp., oraz kreowana
przez różne środowiska „atmosfera sportowa miejsca”, w któ-
rym mieszkańcy tworzą grupy kibiców i angażują się w uczest-
nictwo w miejskim sporcie9.

Miasto dzięki tym grupom i aktywizacji zróżnicowanych
środowisk jest obecne w mediach ogólnokrajowych na banne-
rach, flagach, logotypach, co w znacznym stopniu przekłada
się na budowę marki miasta. Każdy Klient wybiera daną mar-
kę, ponieważ ją zna, ufa jej i pozostaje jej wierny, dzięki niej
firmy uzyskują przewagę konkurencyjną. W podobnych kate-
goriach należy traktować markę miasta, która przede wszyst-
kim ma kojarzyć się z miłą atmosferą miejsca, pozytywnym
klimatem i emocjami.

Szeroko pojęty sport, kultura, rozrywka, stanowią istot-
ną podstawę do budowania produktu społecznego miasta
(PSM). W tym sensie wielu autorów wskazuje na M-Produkt
jako swoiste dobro o charakterze rzeczowym, które stanowi
bezpośrednią sumę wszystkich możliwych do wskazania dóbr
rzeczowych będących wytworem miasta, przy jednoczesnej

8 Tamże, s. 69.
9 A. Szromnik, Marketing terytorialny – miasto i region na rynku, Wyd. Wol-

ters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 45-66.
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rozbudowanej sieci usług realizowanych przez miasto, ocze-
kiwanych przez nie i do niego kierowanych10.

To miasto w głównej mierze buduje produkt sportowy,
rekreacyjny, tym samym tworząc odpowiednie warunki
głównie dla swoich konsumentów. Mnogość produktów miej-
skich, która wynika z faktu, że ponad połowa ludności na ca-
łym świecie mieszka obecnie w miastach, zaś zakres działalno-
ści, które są prowadzone na ich obszarach obejmuje praktycz-
nie wszystkie znane ludzkości funkcje, utrudnia dokładne
wyróżnienie ich rodzajów. Dodatkowo jeszcze sytuację kom-
plikuje istnienie lokalnych specyfik aktywności, które wytwa-
rzają produkty utrudniające aglomerowanie ich rezultatów11.

Obecnie miasta mają do dyspozycji liczne zasoby, z któ-
rych to można wytwarzać dziesiątki produktów. Miasta są naj-
bardziej produktywnymi, atrakcyjnymi, oraz bogatymi obsza-
rami świata, równocześnie jednak bardzo zatłoczonymi, zanie-
czyszczonymi oraz bardzo hałaśliwymi. Przedstawiając warunki
rozwoju miejskiego, trzeba się liczyć z realiami rynkowymi, które
to pomagają głównie w wyraźny sposób ustalić wszelkie reguły
dysponowania tymi produktami. Natomiast ich przeznaczeniem
nie jest wyłącznie zaspokajanie potrzeb klienta, który oferuje
najlepszą cenę. Poza tym należałoby uwzględnić jeszcze prefe-
rencje mieszkańców miasta, która stanowi główną grupę jego
użytkowników oraz samorządową wspólnotę, która sprawuje
władzę zwłaszcza na jego obszarze. Takowe zaspokajanie po-
trzeb różnorodnych grup nabywców produktów owego miasta
wymaga w głównej mierze dostosowywania do nich bardzo
wielu jego cech.

10 D. Zawada, Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta, [w:] Go-
spodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 12-16.

11 J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. UO, Opole 2010, s. 7.
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3. Znaczenie sportu dla wybranych miast Podkarpacia
Sport ma istotne znaczenie w ramach rozwoju potencjału

społecznego w odniesieniu do opisywanych miejscowości:
Przemyśla (62 tys., mieszkańców), Krosna (46 tys., mieszkań-
ców), i Tarnobrzega (48 tys., mieszkańców), – byłych ośrod-
ków wojewódzkich, należących obecnie do województwa
Podkarpackiego.

Opisywane miejscowości mają podobną do siebie liczbę
ludności, prowincjonalne położenie względem  stolicy regio-
nu. W ogólnym wymiarze przedstawienie szczegółowej  listy
infrastruktury sportowej w ramach prezentowanych miejsco-
wości nie jest do końca możliwe.

Tworzą ją przede wszystkim złożone elementy jak kom-
pleksy sportowo-rekreacyjne, baseny, stadiony, boiska, kluby
fitness oraz małe klubiki, szkółki grupujące adeptów poszcze-
gólnych dyscyplin sportowych. Infrastruktura sportowa na
obszarach opisywanych miejscowości nie należy do najbar-
dziej rozwiniętych. Wiele obiektów wymaga remontów i in-
westycji powiązanych z adaptacją do nowych form aktywno-
ści. Na terenie miasta Krosna działa 29 klubów sportowych. W
Tarnobrzegu funkcjonuje 42 kluby i stowarzyszenia sportowe.
Na terenie Przemyśla działa natomiast 49 stowarzyszeń i 28
klubów sportowych. Poglądowy opis obiektów sportowych
zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Infrastruktura sportowa na terenie wybranych
ośrodków miejskich

Krosno Tarnobrzeg Przemyśl
-Baseny kryte: Kro-
sno (2), -baseny
otwarte,
-Stadion piłkarski
-Stadion lekkoatle-
tyczny
-Kort tenisowy
-Wyciąg narciarski,

-Hala Widowiskowo-
Sportowa
-Sala Sportowa
-Pływalnia kryta z za-
pleczem rekreacyjnym,
-Siłownia,
-Stadion miejski i Orlik
-Euroboisko

-liczne Stowarzy-
szenia sportowe
kultury fizycznej -
49
-kluby sportowe
– 28 (w tym 9 to
szkolne)
-kryta pływalnia
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-Strzelnica sportowa,
-Hale sportowe (2),
-Sale gimnastyczne
-Boisko do gier, wie-
lofunkcyjne, Orlik,
- trasa rowerowa i
boisko do piłki pla-
żowej,
- miasteczko ruchu
drogowego
- place zabaw
- stadnina
- siłownie
- Linowy Park Przy-
gody
- Lodowisko
- Vita Park w Kro-
śnie,
- tor żużlowy w Kro-
śnie.

-Pumptrack
- Jezioro Tarnobrzeskie
W sezonie letnim dosyć
dynamicznie funkcjonu-
je:
– plaża i kąpieliska wo-
kół całej tej przestrzeni,
– bazy: płetwonurkowa,
kajakowa o sporym
potencjale ciągle w eta-
pie rozwoju,
– lokalna marina (zwar-
ta przystań żeglarska,
niewielkie zaplecze
hotelowo-restauracyjne
40 miejsc noclegowych
zorganizowanych w
pokojach wieloosobo-
wych, hangary),
– tyrolka ciągle w fazie
rozwoju i rozbudowy;
– drogi i ścieżki (głów-
nie piesze – nording-
wolking, rowerowe,
samochodowe)
-Kompleks boisk na
Zwierzyńcu - Park re-
kreacyjny Nadole:
Orlik Nadole, Skate
Park - Miasteczko Ru-
chu Drogowego Drift
Park

- 2,
-hala sportowa,
-korty tenisowe,
-sztuczne lodo-
wisko,
-Strzelnica,
-szkolne boiska
sportowe, Orlik,
-siłownia ze-
wnętrzna,
-słabo rozwinięty
system ścieżek
rowerowych,
-wyciąg narciar-
ski,

Źródło: Opracowanie własne

Rozkład obiektów sportowych na terenie województwa
przedstawia rys. 1. Na terenie opisywanych miast zlokalizo-
wane są nieliczne o ponad lokalnym charakterze, sprzyjające
rozwojowi i wzrostowi atrakcyjności obszaru ogółem, nie-
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mniej jednak ich wymiar ogólny pozostawia wiele do życze-
nia12. Aby myśleć o rozwoju sportu na terenie miasta, należy
przede wszystkim dysponować właściwą infrastrukturą, która
pozwoli wskazać prawdopodobieństwo organizacji imprez spor-
towych o ponad lokalnym charakterze. Obecnie jedynie Tarno-
brzeg dysponuje zapleczem do organizacji regat, Krosno nato-
miast posiada stadion żużlowy. W Przemyślu natomiast prócz
zawodów narciarskich nie ma infrastruktury do organizacji za-
wodów o ponad lokalnym charakterze.

Rys. 2. Obiekty sportowo-rekreacyjnej aktywności na te-
renie województwa podkarpackiego

Źródło:
https://www.podkarpackie.pl/attachments/article/.../Raport%20+%20Ocena
%202014.pdf.1.05.2018.

Przedstawione w tabeli 1 obiekty to przykład oferty
sportowo-rekreacyjnej miast. Większość z nich powstała po
2005 roku, liczne zostały dofinansowane z funduszy UE. Na-

12

https://www.podkarpackie.pl/attachments/article/.../Raport%20+%20Ocena%20201
4.pdf.1.05.2018.

www.podkarpackie.pl/attachments/article/
www.podkarpackie.pl/attachments/article/
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leży podkreślić również, że część z tych obiektów ma charak-
ter publiczny, dostępny dla wszystkich, pozostałe to inwesty-
cje prywatne łączące w całość funkcjonalną infrastrukturę re-
kreacyjno-sportową miasta. Należy przy tym podkreślić, że
rozwój sportu, wzrost liczby wydarzeń sportowych na terenie
miast sprzyja rozwojowi społecznemu regionu. Świadomość
dostępności różnorodnych obiektów sportowych oraz rozbu-
dowana często oferta sportowo –turystyczna  (Jezioro Tarno-
brzeskie) potęguje  te pozytywne emocje. Należy zgodzić si z
opinią prezentowaną A. Rogalę, że sprawna, dobrze rozwinię-
ta baza sportowo-rekreacyjna wpływa na wszechstronny roz-
wój miasta, przekłada się głównie na zysk z realizowanych
usług sportowo –rekreacyjnych oraz rozwój infrastruktury
wspomagającej. Niezaprzeczalnie zatem stopień rozwoju tej
infrastruktury świadczy o pokazuje możliwości realizacji i
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie spędzania
wolnego czasu zgodnie ze swoimi potrzebami, aspiracjami i
możliwościami.

Na podstawie zrealizowanych wywiadów można powie-
dzieć, że rozwój infrastruktury sportowej w analizowanych miej-
scowościach pozostaje na stosunkowo słabym poziomie, czego
wyrazem są   uzyskane dane – tabela 2.

Tabela 2. Stopień rozwoju infrastruktury sportowej miast

Miasta
Stopień rozwoju infrastruk-
tury

Przemyśl Krosno Tarnobrzeg

Wskaźnik 4,0 4,9 7,2
Źródło: Opracowanie własne.

W analizowanym przypadku najwyższe oceny uzyskało
miasto Tarnobrzeg (7,2) w skali od 1-10, gdzie 1 oznacza słaby
rozwój - 10 bardzo dobry rozwój), głównie ze względu na sto-
sunkowo nowy kompleks do realizacji sportów wodnych, bie-
gania, jazdy na rowerze w postaci Jeziora Tarnobrzeskiego.
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Niewątpliwie społeczność aktywna, zmotywowana to spo-
łeczność zaangażowana, zadowolona i zdrowsza, co stawia
sport na wysokim stopniu istotności w zakresie realizacji ce-
lów miasta. Można powiedzieć, że efektywność i aktywność
opisywanych społeczności skutkuje podwyższaniem stopnia
ogólnych wyników ekonomicznych badanego regionu13.

Zgodnie z zaprezentowanym wcześniej stanowiskiem
zapytano badanych, który wymiar miasta ma w odniesieniu
dla konkretnego miejsca największe znaczenie. Okazało się, że
mieszkańcy Przemyśla widzą w nim potencjał w zakresie po-
prawy zdrowia lokalnej społeczności, poprawę wizerunku
miasta i ogromne znaczenie sportu ale edukacji i wychowania
młodego pokolenia. Dla Krosna najwyższe wskaźniki uzyska-
no w odniesieniu do rozwoju infrastruktury i rewitalizacji
przestrzeni miejskiej, promocji miasta oraz najwyższy wskaź-
nik względem  edukacji i wychowania młodego pokolenia. W
Tarnobrzegu dla badanych zakresów stwierdzono zdecydo-
wanie wyższy poziom ocen ogólnych dla poszczególnych
wymiarów sportowej aktywności miasta, przy czym najwyż-
szy dla edukacji i wychowania w oparciu o dobre wzorce, po-
prawy zdrowotności społeczeństwa oraz promocji i poprawy
wizerunku miasta – tabela 3.

Tabela 3. Sportowy wymiar miasta w ocenie mieszkańców
Sportowy wymiar miasta Przemyśl Krosno Tarnobrzeg
poprawa zdrowotności i
sprawności fizycznej
społeczeństwa

5,0 4,0 6,9

kultura, dostarczanie
rozrywki, emocji

4,5 3,5 5,6

integracja społeczna (za-
pobieganie wykluczeniu)

3,5 2,9 3,6

aktywizacja gospodarki
miasta/ regionu/ kraju

2,6 2,8 3,1

13 A., Rogala, Rola…, dz. cyt., s. 218-222.
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podnoszenie jakości życia
mieszkańców

3,5 4,0 3,9

edukacja i wychowanie
młodego pokolenia

6,5 7,2 8,3

polityka (demonstracja
władzy, pozyskiwanie
przychylności)

- - -

rozwój infrastruktury,
rewitalizacja przestrzeni

4,3 4,5 6,5

promocja miasta/ regio-
nu/ kraju, kształtowanie
jego pozytywnego wize-
runku

5,6 4,2 6,8

Źródło: Opracowanie własne.

Na rozwój miasta  ogromny wpływ mają następujące
czynniki:

- ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia sportowe:
biegi, zawody, pokazy, regaty,

- działające w terenie kluby i stowarzyszenia sportowe,
- popularność znanych trenerów, sportowców, dzienni-

karzy pochodzących z danego terenu,
- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Wszystkie łącznie tworzą klimat i atmosferę danej prze-

strzeni miejskiej, kreują potencjał rozwojowy miasta, wpływa-
ją na zaangażowanie społeczności w realizację wspólnych ce-
lów. Wagę wskazanych czynników dla poszczególnych miej-
scowości prezentują dane zamieszczone w tabeli 4.

Tabela 4. Czynniki  istotne z punktu widzenia budowa-
nia  wizerunku miasta

Miasta
Czynniki

Przemyśl Krosno Tarnobrzeg

Wydarzenia, imprezy spor-
towe

6,9 5,0 7,8

Kluby i stowarzyszenia spor- 7,0 6,9 8,0
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towe
Obecność w mediach zna-
nych postaci ze sportem
lokalnym związanych

5,0 5,3 4,6

Infrastruktura rekreacyjno-
sportowa

8,9 8,3 9,6

Źródło: Opracowanie własne.

Najwyższe wskaźniki uzyskano w odniesieniu do bu-
dowania silnej i atrakcyjnej infrastruktury sportowej, która
niewątpliwie ma  na celu przyciąganie klientów, budowanie
atmosfery relaksu, odpoczynku i  pozytywnych wzorców.
Najsilniejsze oceny we wszystkich zakresach wydali miesz-
kańcy Tarnobrzega. Nie wolno zapominać o lokalnych organi-
zacjach sportowych, które stanowią  podłoże do budowania
pasji, trenowania i silnego zaangażowania w działalność spor-
tową często wielowymiarową. Wizerunek miasta często
wzmacniany jest w mediach obecnością sportowców, lokal-
nych działaczy, ojców sukcesów sportowych dzieci i młodzie-
ży. Taką postacią dla miasta Przemyśla pozostaje Przemysław
Babiarz – komentator, dziennikarz sportowy, prowadzący
lokalne biegi, angażujący się w lokalne  sportowe wydarzenia.
Krosno organizuje zawody żużlowe i stara się przyciągnąć do
siebie kibiców tego sportu, natomiast Tarnobrzeg promuje się
głównie poprzez drużynę piłkarską Siarka Tarnobrzeg.
Wszystkie te elementy nie mają jednak  silnego spięcia,
wspólnego celu w formie zwartej strategii rozwoju sportowe-
go miasta, co w zdecydowanym zakresie utrudnia realizację
dużych zadań nawet małymi krokami.

Ankietowanych zapytano również, czy daną miejsco-
wość można określić mianem „miasta sportu”. Analiza wyni-
ków nie okazała się zaskakująca, bowiem 77% badanych
stwierdziło, że niestety nie. Fakt ten potwierdza badanie do-
kumentów strategicznych wszystkich analizowanych miej-
scowości, gdzie sport pojawia się chaotycznie. Można zatem
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powiedzieć, że brakuje podstaw do realizacji konkretnych ce-
lów z tej dziedziny.

Podsumowując można powiedzieć, że sport stanowi
istotną dziedzinę funkcjonowania miasta mającą ogromny
wpływ na jego wielowymiarowy rozwój. Może on stanowić
istotny czynnik budowy marki miasta, jego promocji w oto-
czeniu społecznym, kreowania atmosfery miejsca przyjaznego,
akceptującego gości, popularyzującego model gry fair-play.

Podsumowanie
Zgodnie z teorią wzrostu popularyzowaną w literaturze

przedmiotu, można powiedzieć, że istotnym czynnikiem wie-
lowymiarowego rozwoju regionu pozostają inwestycje.
Wsparcie konkretnych inicjatyw pobudza realizację usług to-
warzyszących w dziedzinach pokrewnych czy komplemen-
tarnych, prowadząc do uruchomienia efektu mnożnikowego.
Obszarami, które w największym zakresie wymagają  tzw.
interwencjonizmu pozostają tereny słabo rozwinięte, położone
peryferyjne względem obszarów centralnych.

Rozwój aktywności sportowej miast przekłada się na
rozwój innych gałęzi gospodarki, stymuluje aktywność spo-
łeczności lokalnej prowadząc do rozwoju obszaru ogółem. W
przeprowadzonych badaniach pokazano wagę działalności
sportowej wybranych miast Podkarpacia oraz jej szczegółowy
zakres. Określono rolę sportu dla promowania miasta oraz
wskazano czynniki istotne z punktu widzenia budowania wi-
zerunku miejsca. Przeprowadzone badania pilotażowe pozwa-
lają stwierdzić, że najbardziej atrakcyjnym pod tym względem
pozostaje Tarnobrzeg, dzięki rewitalizacji miejskiej przestrzeni
w postaci utworzenia Jeziora Tarnobrzeskiego.

Streszczenie:
Sport pozostaje niezmiennie od lat istotnym zjawiskiem

społecznym o szerokim znaczeniu ekonomicznym i kulturowym.
Inwestycje miast w infrastrukturę sportową, sprawne funkcjo-
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nowanie lokalnych klubów sportowych, prowadzącą do wielo-
wymiarowego rozwoju danego obszaru. W artykule omówiono
perspektywę rozwoju infrastruktury sportowej podkarpackich
miast: Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega oraz wskazano czynniki
istotne z punktu widzenia budowania wizerunku miasta. Ocenie
poddano również kwestię kreowania atmosfery miejsca, poprzez
fakt organizowania imprez sportowych, wsparcie ze strony klu-
bów i stowarzyszeń sportowych, sportowców i osób ze sportem
bezpośrednio związanych.

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii
osób aktywnie zaangażowanych w „życie miasta” na temat
znaczenia sportu w rozwoju danej miejscowości. Przeprowa-
dzone badania pozwoliły stwierdzić, że poziom rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej pozostaje na niskim i zdecydowa-
nie niewystarczającym poziomie. Najwyższe oceny w badanych
zakresach przypisano miastu Tarnobrzeg,  które dzięki ogrom-
nym inwestycjom doprowadziło do rewitalizacji miejskiej prze-
strzeni w postaci utworzenia Jeziora Tarnobrzeskiego i adapta-
cji tego miejsca dla potrzeb lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: miasto, sport, rozwój miasta, infra-
struktura sportowa.

Summary:
Sport has been unchanged for years an important social

phenomenon of broad economic and cultural importance.
Investments of cities in sports infrastructure, efficient
functioning of local sports clubs, leading to multidimensional
development of a given area. The article discusses the
perspectives for the development of sports infrastructure in
Podkarpackie cities: Przemyśl, Krosno and Tarnobrzeg, as well
as factors relevant to building the city's image. The question of
creating the atmosphere of the place, through the fact of
organizing sporting events, support from clubs and sports
associations, sportsmen and people with directly related
sports was also assessed.
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The aim of the conducted research was to get to know
the opinions of people actively involved in the "life of the city"
on the importance of sport in the development of a given
town. The conducted research allowed to state that the level of
development of the local sports infrastructure remains at a low
and definitely insufficient level. The highest scores in the
surveyed ranges were attributed to the city of Tarnobrzeg,
which thanks to huge investments led to the revitalization of
the urban space in the form of establishing the Tarnobrzeg
Lake and adapting this place to the needs of the local
community.

Key words: city, sport, city development, sport
infrastructure.
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Marcelina Puk

Aktywność fizyczna jako forma rewalidacji osób
niepełnosprawnych intelektualnie

Wstęp
Osoby o nietypowym rozwoju, mające trudności z samo-

realizacją żyją na całym świecie, w różnych środowiskach,
kulturach, krajach. Ich liczba wciąż rośnie, co jest swego ro-
dzaju paradoksem współczesnych czasów. Cywilizacja oprócz
postępu niesie bowiem ze sobą zwiększenie liczby ludzi, któ-
rzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, rozwiązywać
problemy i stawiać czoło trudnościom życia codziennego.
Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne: wro-
dzone wady organiczne, urazy, przebyte choroby1. Osoby do-
tknięte deficytem najczęściej nazywane są jako niepełno-
sprawne – niezależnie od ich potencjalnych możliwości i rze-
czywistych ograniczeń.

Niepełnosprawność jest zjawiskiem o wymiarze nie tyl-
ko medycznym, lecz także psychologicznym, społecznym. W
związku z czym powinna być ujmowana z każdej wspomnia-
nej perspektywy. Przykładem takich kompleksowych oddzia-
ływań jest aktywność ruchowa, która usprawnia sferę fizycz-
ną, psychiczną i życie społeczne jednostki niepełnosprawnej.
Ruch jest biologicznym nakazem i naturalną potrzebą każdego
człowieka, w tym również niepełnosprawnego. Forma opieki
nad osobami z obniżoną sprawnością, podczas której farmako-
logia oraz rewalidacja w postaci statycznej zastępuje aktyw-
ność ruchową jest niezgodna z biologią natury ludzkiej, gdzie

1 Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa
2009, s. 9.
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bodźce ruchowe są najlepszym regulatorem i modelatorem
wszystkich funkcji ustroju2.

Czas, aby społeczeństwo uznało, że to co jest inne, jest
także normą, ale w swoim wymiarze, godne nie współczucia, ale
zrozumienia. Partnerstwo ludzi zdrowych i niepełnosprawnych
wymaga przezwyciężenia wielu nawyków i stereotypów w
życiu zbiorowym, gdzie człowiek z obniżoną sprawnością
traktowany jest marginalnie. Istnieje pilna potrzeba wytworzenia
odpowiedniego klimatu i swoistej kultury w niesieniu pomocy,
dzięki której osoba niepełnosprawna odnajdzie swoją nową
wartość i nowy sens życia3.

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie człowieka niepełno-
sprawnego jako osoby, która ma nie tylko ograniczenia i słabości,
ale przede wszystkim duże możliwości, potrzeby, marzenia,
aspiracje i ambicje. Doskonałym sposobem na ich spełnienie mo-
że być różnorodna aktywność fizyczna i sport. Kwestie dotyczą-
ce aktywności ruchowej osób z niepełnosprawności intelektualną
zostaną poruszone w dalszej części pracy.

1. Pojęcie i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej
Terminologia i definicje zjawiska niepełnosprawności inte-

lektualnej są bardzo różnorodne. Wielorakość określeń wynika z
faktu, że jest ono niezwykle skomplikowane, zarówno z powodu
rozmaitych przyczyn, jak i niejednorodnych objawów4. Jednakże
pomimo wielu definicji wszyscy badacze są zgodni, że ograni-
czony rozwój umysłowy nie stanowi żadnej jednostki chorobo-
wej, lecz jest zespołem skutków różnych w swej etiologii stanów
chorobowych i uszkodzeń układu nerwowego5.

2 J. Rudzik, J. Chrzanowski, Aktywność fizyczna jako forma rewalidacji niepełno-
sprawnych, „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”, 2016, 1/29, s. 5.

3 Tamże.
4 Tamże, s. 10.
5 B. Cytowska, Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,

Wrocław 2002, s. 7.
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Należy zaznaczyć, że w ostatnim czasie coraz częściej
podkreśla się konieczność odchodzenia od stosowania okre-
śleń „upośledzenie umysłowe” i „niedorozwój umysłowy”,
jako pojęć o charakterze pejoratywnym na rzecz terminu „nie-
pełnosprawność intelektualna”6. Poza brakiem negatywnych
skojarzeń związanych z nazwą „niepełnosprawność intelektu-
alna” istotną jej zaletą jest odniesienie do pojęcia inteligencji,
które od dawna stanowiło podstawę wyjaśnień niedorozwoju
umysłowego oraz nowej, funkcjonalnej koncepcji niepełno-
sprawności, w której kładzie się nacisk na możliwości ludzi i
akcentuje interakcje osób ze środowiskiem7. Przejście od po-
dejścia statycznego, akcentującego trwałość, nieuleczalność
objawów niepełnosprawności intelektualnej oraz wynikające z
niej ograniczenia do spojrzenia dynamicznego pozwala pod-
kreślić potencjał osób dotkniętych niepełnosprawnością8.

Pomimo, że coraz częściej postuluje się za odejściem od
używania terminu „upośledzenie umysłowe” czy „niedoro-
zwój umysłowy” trzeba stwierdzić, iż jest to niezwykle trud-
ne. Bowiem pojęcia te są głęboko zakorzenione w profesjonal-
nych dokumentach dotyczących tej kategorii niepełnospraw-
ności np. klasyfikacjach, kryteriach diagnostycznych, rozpo-
rządzeniach prawnych i deklaracjach, co sprzyja ich utrwale-
niu w języku specjalistycznym, jak i potocznym9.

Zgodnie z Leksykonem Pedagoga Specjalnego niepełno-
sprawność intelektualna to „istotnie niższa od przeciętnej ogólna
sprawność intelektualna, związana z zaburzeniami w zakresie:
dojrzewania, uczenia się i społecznego przystosowania (…), w
diagnozie bierze się pod uwagę tempo i jakość procesu dojrze-
wania dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, zdolności

6 Tamże.
7 K. Ćwirynkało, Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Cz.

Kosakowski, K. Ćwirynkało (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełno-
sprawnością wielozakresową, Toruń 2012, s. 213.

8 Tamże.
9 B. Cytowska, Drogi edukacyjne..., dz. cyt., s. 7.
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nabywania umiejętności warunkujących ogólną zaradność ży-
ciową oraz zdolności edukacyjne i dojrzałość społeczną”10.

Z kolei współczesna definicja niepełnosprawności inte-
lektualnej zaproponowana przez J. Głodkowską wywodzi się
z modelu funkcjonalnego, w którym pomija się aspekt me-
dyczny oraz psychopatologiczny i zakłada, że niepełnospraw-
ność ta jest „szczególnym, specyficznym stanem funkcjono-
wania, powstającym w okresie dzieciństwa, w którym istotnie
niższy poziom funkcjonowania intelektualnego współwystę-
puje z ograniczeniami w zakresie umiejętności przystosowaw-
czych (…), jest stanem, w którego charakterystyce podstawo-
we są pojęcia: możliwości (inteligencja, umiejętności przysto-
sowawcze), środowisko i funkcjonowanie”11. Natomiast okre-
ślenie niepełnosprawności intelektualnej sformułowane przez
Amerykańskie Towarzystwo do spraw Niepełnosprawności
Intelektualnej i Rozwojowej podaje, iż jest to „niepełnospraw-
ność, która charakteryzuje się istotnymi ograniczeniami za-
równo w funkcjonowaniu intelektualnym, jak i zachowaniu
przystosowawczym, wyrażającym się w umiejętnościach kon-
cepcyjnych, społecznych i praktycznych. Niepełnosprawność
ta ujawnia się przed 18 rokiem życia”12. Warto dodać, że
przywołana definicja opiera się na pięciu założeniach:

1. ograniczenia w obecnym funkcjonowaniu jednostki
muszą być rozpatrywane w kontekście społeczności, typowej
dla jej rówieśników i kultury;

10 Hasło: Niepełnosprawność intelektualna, w: A. Maciarz, Mały Leksykon
Pedagoga Specjalnego, Kraków 2005, s. 82.

11 J. Głodkowska, Wizerunek osób z upośledzeniem umysłowym na początku
XXI wieku w refleksji pedagoga specjalnego, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”,
2002, t. 12-13, s. 110.

12 R. Luckasson i inni, Mental Retardation. Definitin, Classification and Sys-
tem of Supports (10 th. Edition), Washington 2002, s. 39, cyt. za: K. Ćwirynkało,
dz. cyt., s. 214.
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2. rzetelna ocena uwzględnia różnorodność kulturową i
językową, a także różnice w zakresie komunikacji, motoryki i
zachowania;

3. u danej osoby ograniczenia często współwystępują z
mocnymi stronami;

4. istotnym celem opisu ograniczeń osoby jest opraco-
wanie profilu potrzebnego wsparcia;

5. właściwe, zindywidualizowane wsparcie prowadzo-
ne przez określony czas powoduje poprawę funkcjonowania
osoby z niepełnosprawnością intelektualną13.

Przełomowym momentem w definiowaniu niepełno-
sprawności intelektualnej okazało się przesunięcie akcentów i
wyeksponowanie obowiązku pomocy środowiska przed pro-
blem samego uszkodzenia i niepełnosprawności. Owa niepeł-
nosprawność nie jest tylko problemem medycznym, osobi-
stym jednostki, ale kwestią społeczną, która zobowiązuje do
tworzenia klimatu wzajemnej akceptacji14.

Do znanych i powszechnie stosowanych systemów kla-
syfikacji niepełnosprawności intelektualnej sukcesywnie
wprowadza się uściślenia i korekty. Przeobrażenia te mają na
celu optymalizację i dostosowanie periodyzacji do zmieniają-
cych się warunków społecznych, kulturowych i ekonomicz-
nych oraz dążenie do zwiększenia ich trafności i użyteczno-
ści15. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego jest ważna za-
równo dla celów badawczych, jak i praktycznych. W społe-
czeństwie istnieje bowiem konieczność przyporządkowania
jednostki niepełnosprawnej intelektualnie do odpowiedniej
kategorii, dlatego granice podziału muszą być zdefiniowane
wyraźnie i możliwie obiektywnie16.

13 Tamże.
14 J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Lublin 2006, s. 27-28.
15 S. Tucholska, Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego. Ustalenia z

lat 1992-1994, „Roczniki Psychologiczne”, 1998, t. 1, s. 181.
16 Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998, s. 217.



121

Światowa Organizacja Zdrowia co pewien czas modyfi-
kuje podejście wobec niepełnosprawności, w tym również
upośledzenia umysłowego. ICD – 10 to najnowsza obowiązu-
jąca w Polsce wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Uszko-
dzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń z 1997 r. Innym po-
działem uznanym i powszechnie stosowanym w kraju jest
klasyfikacja opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne – Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders (DSM – V) z 2013 r. Każda następna wersja obu do-
kumentów zostaje co pewien czas rewidowana i dopasowy-
wana do wymogów diagnozy17.

W obu podejściach przy określaniu poziomu upośledze-
nia umysłowego brane są pod uwagę bardzo zbliżone kryteria
diagnostyczne. Nazwane są one A, B, C i przedstawiają się w
następujący sposób:

A. występuje znaczące obniżenie funkcjonowania inte-
lektualnego, tj. iloraz inteligencji około 70, lub poniżej tej gra-
nicy w indywidualnych testach inteligencji;

B. współwystępują deficyty lub zaburzenia w aktual-
nym zachowaniu adaptacyjnym w co najmniej dwu z następu-
jących obszarów: komunikowanie się, samoobsługa, życie ro-
dzinne, społeczne i interpersonalne umiejętności, użytkowanie
dóbr społecznych, samodzielność, praktyczne umiejętności
szkolne, praca, czas wolny, troska o zdrowie i bezpieczeństwo;

C. niższy poziom funkcjonowania intelektualnego i zna-
czące ograniczenia w zachowaniu przystosowawczym muszą
wystąpić przed 18 rokiem życia18.

Stopień sprawności intelektualnej według obu wersji
określany jest ilościowo za pomocą wskaźnika – ilorazu inteli-
gencji (I.I. lub IQ) uzyskanego w pomiarze dokonywanym na
podstawie jednego lub więcej standaryzowanych testów na

17 B. Cytowska, Drogi edukacyjne…, dz. cyt., s. 8.
18 S. Tucholska, Kryteria i klasyfikacje…, dz. cyt., s. 184-185.
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inteligencję (np. test Wechslera)19. Należy zaznaczyć, że przy
doborze instrumentów testujących i podczas interpretacji wy-
ników trzeba uwzględnić czynniki mogące ograniczyć wyko-
nanie zadania (np. tło społeczno-kulturowe rozwoju jednostki,
język ojczysty, towarzyszące upośledzenia motoryczne, ko-
munikacyjne i sensoryczne20.

W ocenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej
bierze się pod uwagę umowne przedziały liczbowe ilorazu
inteligencji. W obu klasyfikacjach określone są cztery kategorie
upośledzenia umysłowego: lekki, umiarkowany, znaczny i
głęboki21. DSM – V charakteryzuje elastyczne podejście do
ustalania wartości liczbowych dla poszczególnych poziomów
niepełnosprawności i zwrócenie uwagi na funkcjonowanie
przystosowawcze jednostki, czyli samodzielne radzenie sobie
w sytuacjach dnia codziennego. Także w ICD – 10 zaznacza
się, że pomiary testowe mają opierać się na stopniu osłabienia
intelektualnego badanego i całościowej ocenie jego funkcjo-
nowania. Jednakże nie przewiduje się tak dłużej płynności
punktowej ilorazu inteligencji22.

Tabela nr 1. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10

Kategoria
zaburzeń

Upośledzenie
umysłowe Zakres IQ

Wiek umy-
słowy w latach

F 70 lekkie 50 - 69 9 do poniżej 12
F 71 umiarkowane 35 - 49 6 do poniżej 9
F 72 znaczne 20 - 34 3 do poniżej 6
F 73 głębokie poniżej 20 mniej niż 3
Źródło: S. Siwek, Upośledzenie umysłowe, w: A. R. Borkowska, Ł. Do-

mańska (red.), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa 2007, s. 61.

19 B. Cytowska, Drogi edukacyjne…,dz. cyt., s. 9.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 10.
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Zgodnie z podaną klasyfikacją wyróżnia się cztery stop-
nie niepełnosprawności intelektualnej. Najłagodniejszym z
nich jest lekkie upośledzenie umysłowe określane jako „lżejsza
niepełnosprawność”, natomiast upośledzenie umiarkowane,
znaczne i głębokie nosi miano „głębszej niepełnosprawności
intelektualnej”23.

2. Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
Zaburzenia struktury i funkcji biopsychicznej istoty

człowieka powodują niepełnosprawność wyrażoną ogranicze-
niem możliwości wypełniania ról społecznych. Rozmiar zabu-
rzonych funkcji organizmu, ich nieodwracalność i skutki spo-
łeczne wymagają kompleksowych działań usprawniających i
różnorodnych form wsparcia24.

W literaturze dotyczącej zagadnień niepełnosprawności
intelektualnej pojawiają się często dwa terminy: „rewalidacja”
i „rehabilitacja”. Pojęcie rewalidacja zostało wprowadzone
przez M. Grzegorzewską, twórczynię polskiej pedagogiki spe-
cjalnej i ma dłuższą tradycję na gruncie polskim niż termin
rehabilitacja. Aktualnie widać jednak dążenie do ujednolicenia
obu pojęć i stosowania ich zamiennie25. Jak stwierdził A. Hu-
lek określenia „rehabilitacja” i „rewalidacja” używane są za-
miennie i łącznie, z tym, że pierwsze odnosi się bardziej do
sytuacji, w których przeważają potrzeby działań usprawniają-
cych fizycznie, psychicznie i społecznie, a drugie stosowane
jest w kontekście nauczania i wychowania26.

23 A. Żywanowska, Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Wielowymiarowość uwarunkowań, Kraków 2009, s. 82.

24 E. Rutkowska, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z nie-
pełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiąza-
nia”, 2012, nr 3, s. 40.

25 U. Morcinek, Pedagogika specjalna, Szczecin 2011, s. 25.
26 A. Hulek, Wstęp, [w:] A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, War-

szawa 1988, s. 14.
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Rewalidacja polega na przywróceniu człowiekowi nie-
pełnosprawnemu możliwie pełnej sprawności uszkodzonych
organów lub usprawnieniu ich funkcji, przygotowaniu do
samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, do korzy-
stania z różnych form kształcenia, do wykonywania pracy
oraz na stwarzaniu w środowisku społecznym i otoczeniu
fizycznym odpowiednich warunków dla prawidłowego funk-
cjonowania jednostki27.

Podstawowym zadaniem rewalidacji jest usprawnienie
jednostki niepełnosprawnej pod względem fizycznym, umysło-
wym, psychicznym lub społecznym oraz zapewnienie jej, odpo-
wiednio do jej wieku i możliwości wykształcenia ogólnego lub
zawodowego28. Ponadto opiera się ona przede wszystkim na:

• poznaniu każdej jednostki – warunków jej rozwoju, hi-
storii życia, charakteru i stopnia kalectwa oraz związanych z
tym czynników etiologicznych;

• uwzględnieniu w metodach nauczania i wychowania
typu układu nerwowego danej osoby;

• zorientowaniu się w zahamowaniach jakie powstały z
niezaspokojonych potrzeb;

• zorientowaniu się w charakterze oddziaływania śro-
dowiska na daną jednostkę;

• dostosowaniu zadań do sił i możliwości jednostki;
• zastosowaniu warunków kształtujących nowe moty-

wacje;
• stosowaniu różnorodnych metod kompensacyjnych,

korygujących, usprawniających i dynamizujących29.
W ostatnim czasie wzrosło znaczenie pracy rewalidacyj-

nej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest między innymi rozwój idei humanitary-

27 J. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji, Toruń 2000, s. 31.
28 Tamże.
29 P. Halemba, R. Harmaciński, Turystyka, wychowanie fizyczne i rehabilita-

cja osób niepełnosprawnych, Katowice 2013, s. 152.
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zmu i postęp naukowy (osiągnięcia medycyny, fizjologii, psy-
chologii i nauk społecznych). Ważną rolę odgrywają także
względy prawne i społeczno-ekonomiczne30, regulujące
uprawnienia osób dotkniętych niepełnosprawnością.

M. Grzegorzewska wyodrębniła podstawowe drogi pro-
cesu rewalidacyjnego:

• kompensację – zastąpienie zamkniętych, uszkodzonych
dróg kontaktów ze światem, aby poznanie zastępować w róż-
ny sposób, na innych pośrednich drogach;

• korekturę niesprawnie działających narządów upośle-
dzonych, wykorzystując leczenie, uczynnianie, uaktywnianie;

• usprawnienie możliwie wszystkich nietkniętych przez
upośledzenie czynności danego osobnika, a więc zasobu naj-
sprawniej działających funkcji, bez uszkodzeń, bez braków,
jakie mają stanowić główną podstawę dla przebiegu działal-
ności rewalidacyjnej31.

Przytoczony podział wyznacza kierunki działania w
pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pomimo, że powstał
wiele lat temu, to do dzisiaj jest wciąż aktualny i stosowany w
działaniach rewalidacyjnych32.

3. Rola i znaczenie aktywności fizycznej w procesie
rewalidacji

Aktywność fizyczna to jedna z podstawowych potrzeb
ludzi, a zaspokajanie jej jest niezbędne do prawidłowego roz-
woju fizycznego, psychicznego i społecznego. Jest także waż-
nym elementem profilaktyki licznych zmian patologicznych
okresu dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego. Ćwiczenia
fizyczne odpowiednio dopasowane, z uwzględnieniem wła-
ściwiej częstotliwości i czasu trwania są jednym z warunków

30 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo…, dz. cyt., s. 47.
31 M. Grzegorzewska, Pedagogika specjalna, Warszawa 1964, s. 88-92.
32 E. Rutkowska, Wsparcie jako element…, dz. cyt., s. 40.
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dobrego zdrowia i samopoczucia33. Niepełnosprawność i dba-
nie o własne zdrowie wiążą się nierozerwalnie z pełnym i
twórczym uczestnictwem w różnych formach aktywności ru-
chowej. Szeroko pojęta aktywność fizyczna nie tylko stwarza
korzystną sytuację edukacyjną do niwelowania przez osoby
niepełnosprawne swego inwalidztwa, lecz także służy prze-
obrażeniu wartości, a tym samym pomnażaniu szans tych
osób na pełniejszy udział w życiu społecznym34.

Rozwój ruchowy osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną pozostaje w ścisłej zależności z rozwojem psychicznym.
W związku z czym wiele zaburzeń motorycznych wynika z
uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Rozwój fizyczny
osób upośledzonych w dużym stopniu jest utrudniony wsku-
tek występujących zróżnicowań w budowie ciała, w postaci
zaburzeń jego proporcji, deformacji klatki piersiowej, kośla-
wości lub szpotawości kolan, płaskostopia i wielu innych dys-
proporcji35. Często temu stanowi towarzyszą również wady
postawy, zaburzenia przemiany materii, wrodzone wady ser-
ca, epilepsja, upośledzenie narządu wzroku. Niestałość psy-
choruchowa i nadpobudliwość to z kolei najczęstsze zaburze-
nia procesów nerwowych osób głębiej upośledzonych36. Oso-
by niepełnosprawne intelektualnie stanowią grupę, w której
obserwuje się bardzo różne postacie kliniczne upośledzenia,
wyznaczające specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne
osób nimi dotkniętych. Warto podkreślić, że w arsenale środ-
ków kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży, a także
dorosłych z obniżoną sprawnością intelektualną aktywność
ruchowa zajmuje centralne miejsce. To ona odpowiednio do-

33 S. Grzeszczyk, Sport i turystyka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
[w:] J. Rottermund (red.), Wybrane aspekty w pracy z niepełnosprawnymi, Kra-
ków 2008, s. 81.

34 Tamże.
35 P. Halemba, R. Harmaciński, Turystyka, wychowanie fizyczne…, dz. cyt.,

s. 154.
36 Tamże.
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brana może złagodzić skutki patologii i doprowadzić osobę
niepełnosprawną do stanu jak najbardziej zbliżonego do fizjo-
logicznych warunków działania ustroju, może wytworzyć
takie kompensacje ruchowe, które pozwolą żyć w otaczającym
świecie możliwie samodzielnie i bez psychicznego balastu,
jakim jest niepełnosprawność37. Ponadto umożliwia przyswo-
jenie podstawowych nawyków ruchowych, osiągnięcie nie-
zbędnego poziomu sprawności psychomotorycznej i co naj-
mniej minimum adaptacji ustroju do wysiłku fizycznego. To
rewalidacyjne postępowanie w sferze aktywności ruchowej
ma charakter zintegrowanych oddziaływań korekcyjno-
wychowawczych obejmujących wychowanie społeczne, roz-
wój funkcji poznawczych i sprawności psychomotorycznych38.

Bogactwo motoryki człowieka zależy w dużej mierze od
ilości i różnorodności czynności ruchowych. Tymczasem tryb
życia osób z upośledzeniem umysłowym i specyfika jego za-
burzeń w znacznym stopniu te możliwości ograniczają. Z tego
właśnie powodu obserwuje się znamienny wpływ aktywności
ruchowej na wszechstronny rozwój motoryczności jednostek z
obniżoną sprawnością intelektualną. Owa aktywność wyraża
się w kształtowaniu różnych form ruchu, nabywanie nowych
umiejętności oraz wzbogaceniu emocjonalnych przeżyć zwią-
zanych z czynnościami ruchowymi. Oddziaływania rewalida-
cyjne należy także rozszerzać poprzez prawidłową organizację
czasu wolnego (sport i rekreacja ruchowa)39.

Wychowanie fizyczne i aktywność ruchowa stanowią nie-
zbędny czynnik wszechstronnego rozwoju uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną. Ćwiczenia ruchowe przez różnorod-
ność form oddziałują na kształtowanie prawidłowej postawy, na
wzrost szybkości, siły, spostrzegawczości, wytrzymałości i koor-

37 L. Karpińska-Sukiennik, J. Filipiak, Aktywność ruchowa - jej znaczenie i
rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Lider”, 2005, nr 4, s. 21.

38 Tamże.
39 Tamże.
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dynacji ruchowej. Ponadto uczą prawidłowych reakcji na bodźce,
rozwijają i doskonalą naturalne czynności ruchowe tj.: chód, bieg,
skok, wspinanie, rzut40. Ćwiczenia fizyczne mają także bardzo
istotne walory wychowawcze. Sprzyjają kształtowaniu takich
cech osobowości jak: zdyscyplinowanie, cierpliwość, umiejętność
współżycia, poczucie wiary we własne możliwości, empatia. Co
więcej, wpływają na dobre samopoczucie, pomagają likwidować
napięcie nerwowe, hartują organizm41. Aktywność fizyczna
wpływa na równowagę biologiczną jednostki, ułatwia socjaliza-
cję, rozwija zdolności komunikacyjne i interpersonalne. Wspólne
spotkania ludzi zdrowych i niepełnosprawnych przy okazji za-
wodów sportowych oraz treningów uczą tolerancji, szacunku dla
ludzkich niedoskonałości oraz akceptacji różnych odmienności42.

Ruch dla osób głębiej upośledzonych stanowi podstawowe
„narzędzie” poznawania otaczającego go świata. Pozbawienie
możliwości aktywności ruchowej spowoduje nie tylko pogłębie-
nie się złego stanu umysłowego lecz także pojawienie się stereo-
typowych zachowań z tendencją do izolacji. Aktywność fizyczna
pozbawia osoby niepełnosprawne automatyzmów ruchowych i
staje się źródłem ożywienia i radości43.

Właściwa organizacja zajęć o charakterze ruchowym
wymaga właściwego doboru treści. Treści programowe należy
interpretować przede wszystkim jako środek pomagający
prowadzącemu w wyborze kierunku pracy z ogółem pod-
opiecznych, a jednocześnie pozostawiający swobodę doboru
metod i form w zależności od indywidualnych możliwości
rozwojowych i potrzeb uczestników. Należy także poszuki-

40 P. Halemba, R. Harmaciński, Turystyka, wychowanie fizyczne…, dz.
cyt., s. 154.

41 Tamże, s. 155.
42 A. Mędrak, J. Piętak, T. Łosień, Wpływ aktywności ruchowej i sportu na

rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo, „Health and
Sport”, 2016, t. 7, nr 7, s. 126.

43 P. Halemba, R. Harmaciński, Turystyka, wychowanie fizyczne…, dz. cyt.,
s. 155.
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wać nowatorskich, innowacyjnych czy alternatywnych i wielo-
funkcyjnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych
możliwości podopiecznych.

Warto zaznaczyć, że aktywność fizyczna jest także pro-
cesem wspierającym inne oddziaływania rewalidacyjne tj.:
korekcję wad mowy, terapię pedagogiczną, integrację senso-
ryczną. Wpływa zatem na człowieka holistycznie i wszech-
stronnie, usprawniając wszystkie zaburzone funkcje organi-
zmu danej jednostki. Podczas realizacji założeń usprawniania
ruchowego wszystkie działania muszą stanowić logiczny,
zwarty i wzajemnie przenikający się ciąg, a aktywność fizycz-
na ma być osią, wokół której buduje się całą strategię postę-
powania zmierzającego do kształtowania umiejętności,
sprawności i pożądanych postaw osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Ruch jest, więc swego rodzaju lekiem, o którym
W. Dega napisał: „Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania.
Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia.
Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go (...)
wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym”44.

4. Sport i Olimpiady Specjalne
Przez lata zastanawiano się nad tym, czy niepełno-

sprawni mogą i powinni uprawiać sport. Spotyka się głosy
krytyczne odnośnie celowości uprawiania sportu przez osoby
niepełnosprawne, głównie z uwagi na możliwość wystąpienia
licznych przeciążeń, rozwoju deformacji i chorób zwyrodnie-
niowych. Jednakże zdecydowana większość biorących udział
w dyskusji jest zdania, że sport zapobiega wtórnym zmianom
wynikającym z bezczynności, utrwala wyniki leczenia pod-
stawowego i stwarza warunki do powstania kompensacji za-
burzonych psychofizycznych funkcji organizmu45.

44 W. Dega, Koncepcja rehabilitacji, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i
Zawodowej”, 1995, nr 1, s. 16.

45 S. Grzeszczyk, Sport i turystyka w rehabilitacji…, dz. cyt., s. 82.
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Należy podkreślić, że przez długi czas cele i zadania
sportu, szczególnie wyczynowego nie mieściły w swoich ra-
mach pojęcia niepełnosprawności. Areny i obiekty sportowe
były hermetycznie zamknięte przed niepełnosprawnymi za
sprawą niewiedzy o ich potrzebach i możliwościach. Stopnio-
wo przełamując konwencjonalne bariery niechęci, braku zro-
zumienia społecznego i zahamowań ze strony medycznej,
sport niepełnosprawnych torował sobie drogę rozwoju.
Współcześnie o potrzebie rozwijania aktywności fizycznej
osób niepełnosprawnych przekonani są lekarze, fizjoterapeuci,
sami niepełnosprawni, a nawet politycy. Aktualnie już nikogo
nie dziwi widok niepełnosprawnych sportowców. Do ich po-
trzeb, a przede wszystkim do ich możliwości dostosowywane
są coraz to nowe dyscypliny sportowe. Dla nich organizuje się
coraz więcej imprez sportowych różnego szczebla i różnego
typu turnieje, mistrzostwa i olimpiady46.

Sport ulega intensywnemu procesowi profesjonalizacji.
Towarzyszą temu stale rosnące wymagania dotyczące fizycz-
nej sprawności niepełnosprawnych sportowców, ich podpo-
rządkowanie rygorom międzynarodowych instytucji sporto-
wych, a także konieczność sprostania rosnącej presji ze strony
rywali. Wraz ze zmieniającymi się realiami i wymaganiami
dotyczącymi sportowców następują też zmiany w optyce i
sposobie postrzegania sportowców niepełnosprawnych przez
społeczeństwo. Jednak ich dynamika jest dużo wolniejsza niż
oczekiwaliby tego sami sportowcy, a zachodzące zmiany nie
zawsze przybierają właściwy kierunek. Współcześnie kluczo-
wą rolę w sposobie postrzegania i odbioru rzeczywistości spo-
łecznej odgrywają kanały komunikacji kreowane przez nowo-
czesne media47.

46 Tamże, s. 82-83.
47 J. Niedbalski Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medial-

nym w Polsce. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2015, t. 11, nr 2, s. 159.
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Chcąc umiejscowić sport osób niepełnosprawnych w
systemie kultury fizycznej, należy odwołać się do form
uczestnictwa w owej kulturze, wśród których wymienia się:
wychowanie fizyczne specjalne, rekreację fizyczną, sport oraz
rehabilitację ruchową. W przypadku osób niepełnosprawnych
możliwość udziału w różnych przejawach kultury fizycznej
determinowana jest specyfiką niepełnej sprawności, ale nieza-
leżnie od formy tego uczestnictwa zawsze będzie jej towarzy-
szył cel terapeutyczny. Podkreślić należy pojęcie aktywności
sportowej, która w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
łączy rekreację fizyczną i sport48. H. Grabowski dzieli sport na
wyczynowy, którego celem jest wynik sportowy oraz rekre-
acyjny, służący utrzymaniu sprawności fizycznej i kondycji.
Przy zaakceptowaniu tego podziału także sport osób niepeł-
nosprawnych należy rozpatrywać jako sport wyczynowy i
sport rekreacyjny49.

Chcąc precyzyjniej określić sport wyczynowy osób nie-
pełnosprawnych proponuje się, aby jednostki podejmujące
wyczynową aktywność sportową kwalifikować na postawie
następujących kryteriów: a) uprawianie sportu w formie zor-
ganizowanej przynajmniej od roku (przynależność do klubu
lub organizacji sportowej), b) systematyczne uczęszczanie na
treningi w wybranej dyscyplinie sportu adaptowanego (czę-
stotliwość zależy od specyfiki dyscypliny sportowej) i c)
udział w przynajmniej jednych zawodach sportowych. Biorąc
jednak pod uwagę specjalne potrzeby np. wyróżnienie spor-
towców niepełnosprawnych, których poziom zaangażowania
w trening sportowy można porównać do wyczynowego
uprawiania sportu przez osoby pełnosprawne, wymienione
powyżej kryteria mogą okazać się niewystarczające50. W Pol-

48 M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych fizycznie, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, roz-
wiązania”, nr III/2013 (8), s. 116-117.

49 H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997, s. 82.
50 M. Koper, T. Tasiemski, Miejsce sportu…, dz. cyt., s. 118.
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sce trenuje kilka tysięcy niepełnosprawnych sportowców wy-
czynowych, trenują w różnych klubach i rywalizują ze sobą.
Wiele dyscyplin, dawniej dostępnych tylko dla „sprawnych”,
dziś dzięki rozwojowi techniki i dostosowaniu sprzętu mogą
uprawiać osoby niepełnosprawne51.

Zajęcia sportowe powinny jednak przede wszystkim
mieć charakter pobudzający i wprowadzać atmosferę odprę-
żenia. Zasada ta dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych we
wszystkich fazach rehabilitacji. Osoby niepełnosprawne wiążą
ze sportem przede wszystkim szansę na odpoczynek i odprę-
żenie psychiczne, emocje związane ze współdziałaniem, za-
dowolenie ze zwycięstwa lub poprawy wyniku oraz na kon-
takty towarzyskie52.

Wyjątkowe miejsce w procesie rewalidacji osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną zajmuje ruch Olimpiad Specjal-
nych. Olimpiady Specjalne są instytucją rozwijającą się z po-
wodzeniem w ponad 150 krajach na świecie53. Zostały założo-
ne przez Eunice Kennedy Shriver w 1963 r., która przygotowa-
ła i przeprowadziła pierwsze półkolonie sportowe dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Spotkanie osób niepełno-
sprawnych szybko uzyskało międzynarodowy charakter.
Pierwsze międzynarodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych, w których startowało 1000 zawodników z różnych kra-
jów zorganizowano w 1968 roku w Chicago54. Celem Olim-
piad Specjalnych jest organizacja treningów i zawodów spor-
towych w kilkunastu dyscyplinach, dających osobom upośle-
dzonym umysłowo możliwość opanowania wielu umiejętno-
ści ruchowych, szansę kształtowania charakteru, doświadcza-

51 A. Mędrak, J. Piętak, T. Łosień, Wpływ aktywności ruchowej…, dz. cyt., s. 128.
52 S. Grzeszczyk, Sport i turystyka w rehabilitacji…, dz. cyt., s. 82.
53 Tamże, s. 83.
54 G. Pyzik, Rola międzynarodowego ruchu sportowego niepełnosprawnych w

procesie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, [w:] A. Szyszko-
Bohusz (red.), Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych, Tarnów
2009, s. 108.



133

nia radości i przeżywania emocji sportowych55. Zawodnicy
biorą udział w kolejnych etapach zawodów sportowych na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodo-
wym. Największym wydarzeniem dla uczestników tego ruchu
jest udział w ogólnoświatowej olimpiadzie specjalnej, która
odbywa się co cztery lata w dyscyplinach sportowych letnich i
zimowych. Nazwa olimpiada i tradycyjne treści, które się w
niej mieszczą są zaszczytnym wyróżnieniem, dlatego też
olimpiady specjalne rozwijają charakter sportowy uczestni-
ków oraz ideę bezinteresownego współzawodnictwa. Do pro-
gramu włącza się elementy rytualne i ceremonialne. Przysięga
olimpijska brzmi: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”56.

Podstawowym założeniem olimpiad specjalnych jest
umożliwienie każdej osobie niepełnosprawnej intelektualnie
startu w zawodach i zdobycia medalu. Charakterystyczną
zasada tego ruchu jest powszechność uczestnictwa. Każdy,
nawet głęboko upośledzony może brać udział w sportowej
rywalizacji, ponieważ w olimpiadach specjalnych nie stosuje
się eliminacji, a bezpośrednio po rozegraniu zawodów w da-
nej konkurencji odbywa się dekoracja medalami wszystkich
startujących. Jest to niezwykle cenne w urzeczywistnianiu
zasady bezpośredniego wzmacniania pozytywnego i akcepta-
cji wszystkich uczestników57.

Jak zaznacza sama organizacja: „Olimpiady Specjalne
zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i
instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnic-
twa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowa-
nych do ich potrzeb i możliwości”58. Ze względów wycho-

55 S. Grzeszczyk, Sport i turystyka w rehabilitacji…, dz. cyt., s. 83.
56 Tamże, s. 83-84.
57 Tamże, s. 84.
58 Zob. Informacja zawarta na stronie Olimpiad Specjalnych Polska,

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/, (07.05.2018).
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wawczych, przygotowując społeczeństwo do integracji, należy
koniecznie popularyzować imprezy i wyniki, które osiągają
sportowcy niepełnosprawni. Bowiem sprawni i niepełno-
sprawni zawodnicy wyznają te same idee, wartości i zasady,
którymi kierują się w walce sportowej i w życiu59.

Ku zakończeniu
Zaprezentowane rozważania na temat aktywności fi-

zycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie miały na celu
zwrócenie uwagi na wartość, wyjątkowość i nieprzeciętne
możliwości tych podmiotów. Jednocześnie podkreślono, że
każdy człowiek może realizować swoje pasje, zainteresowania,
spełniać marzenia, rywalizować z innymi i cieszyć się z osią-
ganych sukcesów. Źródłem tej radości, a jednocześnie środ-
kiem do umacniania wiary we własne siły i możliwości może
być aktywność ruchowa. Sport odgrywa szczególną rolę pod-
czas rewalidacji, a umiejętnie wykorzystany stanowi kontynu-
ację prowadzonej fizjoterapii. Proces samousprawniania moż-
na oprzeć w szczególności na rozbudzaniu zainteresowań
sportem, przekazywaniu jego wartości, a co najważniejsze –
na ukazywaniu możliwości czynnego udziału w nim.

Doniosłą rolę aktywności fizycznej w życiu niepełno-
sprawnych wielokrotnie podkreślał sam Jan Paweł II. Jego
zdaniem wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną na
boisku odnajduje sens swojego życia, wiele z nich za sprawą
sportowego treningu uwierzyło w siebie. Ci ludzi obarczeni
niemocą ciała i umysłu, podejmują jednak trud walki sporto-
wej, aby ukazać moc swojego ducha60. Co więcej, Papież pod-
kreślił, że sport dla niepełnosprawnych nie jest sprawą intere-
sów ekonomicznych. W zawodach sportowych zawodnicy nie
biorą udziału, aby ustanawiać rekordy w różnych dyscypli-

59 S. Grzeszczyk, Sport i turystyka w rehabilitacji…, dz. cyt., s. 85.
60 Jan Paweł II, Szczególna rola inwalidów w promowaniu wartości ludzkich,

Przemówienie do uczestników Światowych Igrzysk Inwalidów, 3 IV 1981,
[w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie IV, Poznań 1989, nr 1, s. 416.

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
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nach. Już samo uczestnictwo w danej konkurencji ustanawia
wynik, który z różnych względów jest dużo ważniejszy, po-
nieważ stanowi rekord przezwyciężania samego siebie. Myśl
Jana Pawła II doskonale podsumowuje rozważania na temat
znaczenia sportu w życiu osób z obniżoną sprawnością inte-
lektualną.

Streszczenie:
Osoby niepełnosprawne intelektualnie podobnie jak

osoby pełnosprawne są uczestnikami życia społecznego, a ich
odmienność nie świadczy o niższej wartości czy godności, ale
obliguje społeczeństwo do okazania im akceptacji. Doskonałą
formą integracji pełnosprawnych z niepełnosprawnymi jest
sport. Aktywność fizyczna, która jest odpowiednio dostoso-
wana do możliwości psychofizycznych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną może stać się fundamentem i podstawą w
ich rewalidacji.

Do głównych walorów aktywności ruchowej w procesie
usprawniania niepełnosprawnych należą: rozwijanie wiary we
własne możliwości, wdrażanie do czynnego wypoczynku oraz
przestrzegania zasad fair play, rozwijanie umiejętności współ-
zawodnictwa, kształtowanie korzystnych nawyków rucho-
wych a także korekcja oraz kompensacja odchyleń i braków
rozwojowych.

Przykładem aktywności fizycznej osób niepełnospraw-
nych jest sport rekreacyjny i wyczynowy. Ten pierwszy jest
formą odpoczynku i odprężenia psychicznego, a także źró-
dłem kontaktów towarzyskich. Z kolei sport wyczynowy na-
stawiony jest na wynik, rywalizację i pokonywaniem nie tylko
ograniczeń swojego ciała bądź umysłu, ale też konkurencji, a
więc rywala. Aktywność ruchowa odgrywa istotną rolę w ży-
ciu zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Idea
aktywizowania osób z obniżoną sprawnością intelektualną
poprzez sport powinna być rozpowszechniana i popularyzo-
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wana we wszystkich środowiskach, w których żyją , uczą się i
funkcjonują jednostki obarczone dysfunkcjami.

Summary:
Physical activity as a form of rehabilitation of people with in-

tellectual disabilities
People with intellectual disabilities, like non-disabled

people, are participants in social life, and their difference does
not mean lower value or dignity, but obliges society to show
them acceptance. Sport is an excellent form of integration of
non-disabled people with disabilities. Physical activity, which
is suitably adapted to the psychophysical abilities of people
with intellectual disabilities, can become the foundation and
the basis for their revalidation.

The main advantages of physical activity in the process
of improving the disabled are: developing faith in one's own
abilities, implementing active recreation and observing fair
play rules, developing competitive skills, shaping favorable
motor habits, as well as correcting and compensating for devi-
ations and developmental deficiencies.

An example of physical activity of people with disabili-
ties is recreational and competitive sport. The first is a form of
rest and mental relaxation, as well as a source of social con-
tacts. In turn, professional sport is focused on the result, riva-
lry and overcoming not only the limits of your body or mind,
but also the competition, and therefore your rival.

Physical activity plays an important role in the lives of
both non-disabled and disabled people. The idea of activating
people with reduced intellectual efficiency through sport
should be disseminated and popularized in all environments
in which dysfunctional individuals live, learn and function.

Słowa klucz: niepełnosprawność intelektualna, rewali-
dacja, aktywność fizyczna, sport, Olimpiady Specjalne
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Wiesław Setlak1

Mistrzowie olimpijscy: Pierre de Coubertin
i Kazimierz Wierzyński

Refleksja nad humanistycznym zwrotem w idei sportu

1. Wprowadzenie
Sport jest tą dziedziną aktywności, której obecność w ży-

ciu społecznym jawi się jako konieczność. Za tym stwierdze-
niem przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim,
uprawianie sportu, choćby tylko w wymiarze rekreacyjnym,
stwarza przestrzeń zdrowej rywalizacji i daje sposobność roz-
ładowania przyrodzonej istocie ludzkiej agresji. Umożliwia jej
„skanalizowanie” w działaniach akceptowanych społecznie.
Po wtóre, sport jest efektywnym instrumentem wpływu wy-
chowawczego, wykorzystywanym do realizacji celów i zadań
szeroko rozumianej pedagogii, w tym pedagogiki resocjaliza-
cyjnej. Tertio, sport stał się w drugiej połowie XX wieku dome-
ną znaczącej części populacji osób niepełnosprawnych. Dzięki
uprawianiu sportu na miarę swoich możliwości sportowych z
niepełnosprawnością przekonują się o zdolności do transgre-
sji, czyli przełamywania barier wynikających z różnego rodza-
ju dysfunkcji, chorób, trwałego kalectwa. Świadomość ta
usprawnia sferę funkcjonowania psychiki, dostarczając impul-
sów do pozytywnej percepcji świata, życia w tym świecie i
pozytywnej samooceny. W rezultacie działania tych i wielu
jeszcze innych czynników, niepełnosprawny człowiek zyskuje
jakościowo nowy wymiar życia, co przynosi wymierne korzy-
ści również z punktu widzenia terapii rehabilitacyjnej.

W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć spektaku-
larną historię etiopskiego maratończyka sprzed z górą półwie-
cza; nazywał się AbebeBikila, w 1960 roku na olimpiadzie w

1 Doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w
Rzeszowie
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Rzymie zwyciężył w swojej konkurencji. Wkrótce po tym uległ
ciężkiego wypadkowi i został unieruchomiony. Środkiem lo-
komocji stał się dlań wózek inwalidzki. Wbrew pesymistycz-
nym rokowaniom lekarzy wyjechał do Włoch, gdzie z wielką
autodeterminacją, pokonując silny ból, odzyskał sprawność, i
to na tyle, ażeby stanąć na podium w kolejnych igrzyskach, w
Tokio w 1964 roku.

Wspominając casus Abebe Bikili, należy pamiętać, że to
ze zdrowego ducha igrzysk wyrosła idea tzw. paraolimpiad,
organizowanych regularnie z myślą o sportowcach niepełno-
sprawnych. Biorą w nich udział także Polacy, a ich dorobek
medalowy można określić jako co najmniej imponujący. Są to
sportowcy (bez cudzysłowu), którzy mimo świadomości swo-
ich ograniczeń stosują praktycznie dyspozycję zawartą w sta-
rożytnej maksymie Juvenalisa: mens sana in corporesano (w
zdrowym ciele zdrowy duch), zdążając do celu może nie w
pełni osiągalnemu, za to przysparzającemu niekwestionowa-
nych pożytków i satysfakcji.

Wskazując na instytucję współczesnych olimpiad (także
paraolimpiad, choć są one bezpośrednim wytworem ery no-
wożytnej), należy mieć na uwadze fakt, że jest ona dziedzic-
twem starożytności. Prawdą jest, że „starożytni filozofowie
położyli fundamenty pod późniejsze dyskusje w sferach onto-
logii, epistemologii, logiki, etyki i filozofii polityki”2. Prawdą
jest i to, że mędrcy antyku – tacy jak np. Platon, Sokrates, Ary-
stoteles, Epikur czy Seneka – dostrzegali walory ćwiczeń fi-
zycznych łączonych z pracą na rzecz umysłu, dostarczając tym
samym argumentów dla organizowanych w Olimpii igrzysk.
Po upadku świata hellenistycznego z jego wyrafinowaną kul-
turą, wskutek wchłonięcia przez Imperium Romanum, idea
olimpizmu uległa strywializowaniu. Przestała być przestrze-
nią zdrowych emocji i dostarczycielką przeżyć estetycznych.

2 J. D. G. Evans, Starożytna filozofia, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T.
Honderich, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 880.
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Zdegradowana do roli służebnej wobec politycznych intere-
sów państwa rzymskiego. Realizacja hasła panem et circenses
(chleba i igrzysk) stała się narzędziem legitymizacji władzy
przez lud rzymski, ale krwawe upamiętnione również mę-
czeństwem pierwszych chrześcijan igrzyska stały się areną
bestialskiego okrucieństwa. Rządzący imperium zyskiwali w
ten sposób względną rękojmię porządku i bezpieczeństwa
wewnętrznego w państwie. Lud ukontentowany igrzyskami i
rozdawnictwem chleba stawał się bezwolny i nie wykazywał
skłonności do buntu, dzięki czemu siły militarne imperium
mogły się skoncentrować na obronie granic zewnętrznych
zagrożonych ustawicznymi najazdami barbarzyńców, głównie
plemion germańskich.

Przedstawiony powyżej stan rzeczy można określać jako
pierwszy wielki kryzys humanistycznej z założenia idei olim-
pijskiej. Na jej rewitalizację przyszło cywilizowanemu światu
czekać kilkanaście stuleci. W XIX wieku pojawił się człowiek
nazwiskiem Pierre de Coubertin, który zainicjował nowożytny
ruch olimpijski, nawiązujący w warstwie aksjologicznej do
starożytnej instytucji igrzysk olimpijskich. Dzięki inwencji de
Coubertina i jego współpracowników można mówić o huma-
nistycznym zwrocie w idei sportu sensu largo.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego feno-
menu w tym jego fragmencie, w którym widoczny udział ma
wybitny polski poeta i dziennikarzKazimierz Wierzyński. Z ba-
ronem de Coubertinem łączy go przede wszystkim to, że obaj są
swoistymi „mistrzami olimpijskimi”, jako że – w odstępie szes-
nastu lat – zostali uhonorowani złotymi medalami w afiliowa-
nym przy igrzyskach olimpijskich konkursie na najlepsze dzieła
literatury i sztuki związane tematycznie ze sportem.

2. Pierre de Coubertin: od pomysłu do dzieła
Pierre de Fredi, baron de Coubertin, urodził się w dniu 1

stycznia 1865 r. w Paryżu, jako dziecko jednej z najstarszych
francuskich familii. Arystokratyczna rodzina oczekiwała, że
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Pierre ukończy renomowaną wojskową akademię Saint-Cyr,
ten jednak wybrał karierę dyplomatyczną. Jako dyplomata
mógł rychlej wykorzystać swoje szerokie zainteresowania lite-
rackie, historyczne, pedagogiczne i socjologiczne. Po ukończe-
niu studiów w Sorbonie wyjechał do Anglii, gdzie zwrócił jego
uwagę system wychowania młodzieży uwzględniający wyniki
eksperymentów Thomasa Arnolda. Arnold postulował wyko-
rzystywanie sportu do celów pedagogicznych. Był to moment
przełomowy w życiu młodego arystokraty. De Coubertin,
człowiek o raczej małych walorach fizycznych, nie miał więk-
szych szans, by zostać wybitnym sportowcem, potrafił jednak
dostrzec w sporcie sposobność zrealizowania swoich koncep-
tów i projektów. Napędzającą go ideą stało się odrodzenie
ojczyzny – Francji, poprzez wychowanie nowego, zdrowego
pod względem moralnym i fizycznym pokolenia młodzieży.
Ogłosił hasło – manifest: rebronser la France par le sport3, które
stało się dyrektywą wyznaczającą tory i sens całego jego póź-
niejszego życia. Baron de Coubertin uwiarygodnił swoje de-
klaracje poświęceniem na ten cel całego swojego majątku, czyli
450 tysięcy franków w złocie4.

W dniu 25 listopada 1892 r. podczas uroczystej imprezy
z okazji jubileuszu pięciolecia istnienia Unii Francuskich Sto-
warzyszeń Sportów Lekkoatletycznych baron Pierre de Co-
ubertin po raz pierwszy wystąpił na forum publicznym z ideą
wskrzeszenia antycznych olimpiad jako najwyższej formy
umiędzynarodowienia sportu. Jego ideę aktywnie popierali,

3 W języku francuskim znaczy to: „zahartować Francję przez sport”. W
późniejszych latach de Coubertin rozciągał tę ideę na cały świat rozumiany
nie tylko jako przestrzeń geograficzna, ale też kulturowa i polityczna. Na-
woływał do ściślejszej współpracy świata kultury ze światem sportu (stąd
inicjatywa olimpijskich kanonów sztuki, które przetrwały do Olimpiady w
Londynie w 1948 r.), a jego poglądy polityczne przyczyniły się do ukształ-
towania koncepcji nowożytnego olimpizmu. Z. Chmielewski, A. Jurcewicz,
Problemy współczesnego olimpizmu, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, War-
szawa 1976, s. 11-12.

4 Ibidem, s. 10.
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czemu zresztą baron nie zaprzeczał, paryski dziennikarz Pas-
chal Grousset i nazywany „ojcem francuskiego sportu” – Geo-
rges de Saint Clair. W dniu 23 czerwca 1894 r. w Paryżu „gru-
pa skupiona wokół Coubertina odniosła zwycięstwo. Prokla-
mowano uroczyście przywrócenie igrzysk olimpijskich,
wprowadzenie regularnego 4-letniego cyklu olimpiad i nada-
nie im międzynarodowego charakteru. W pierwszym 16-
osobowym składzie MKOL Coubertin zarezerwował dla siebie
funkcję sekretarza generalnego, ale wiadomo było, że pozosta-
je on nadal postacią pierwszoplanową. Członków MKOL wy-
brał z grona swoich przyjaciół, a obowiązek finansowania
działalności nowej organizacji wziął na swoje braki. […] Prak-
tycznie Pierre de Coubertin był twórcą nowożytnych igrzysk
olimpijskich, organizatorem MKOL, autorem Karty Olimpij-
skiej i przepisów, a także projektodawcą ceremoniału otwarcia
i zamknięcia igrzysk. Od 1896 r. do 1925 osobiście kierował
pracami MKOL, nie szczędząc czasu ani pieniędzy na cele
olimpijskie”5.

Pierre de Coubertin przez całe swoje twórcze życie pod-
kreślał, że sport nie w każdym przypadku wyraża się w rywa-
lizacji, „nie zawsze wiąże się ze zwycięstwem i porażką – pi-
sze Robert Sharpe – Jedna z propozycji: sport zakłada arbitral-
ny wybór czy ustanowienie trudności, aby je pokonywać”6.
Wydaje się, że foundation father nowożytnego olimpizmu, wi-
dział w sporcie atrakcyjny środek wzmacniania człowieczeń-
stwa w jego realnie humanistycznym wymiarze, tym skutecz-
niejszego, im większy jest udział autodeterminacji w tym pro-
cesie. Człowiek biorący udział w rywalizacji sportowej powi-
nien zdążać do osiągnięcia pewnego dobra moralnego, które
uzdolni go „do bycia tym, kim powinien być jako osoba”7.

5 Ibidem, s. 10-11.
6 R. A. Sharpe, Sport, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich,

tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 875.
7 J. F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, tłum. B. Majczyna, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków 2007, s. 263.
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Warto przypomnieć, że pierwszą konsekwentną i skorelowaną
z wiedzą onatyurze ludzkiej, koncepcją człowieka, nazwany
później personalizmem, była ta, która stała się podstawą myśli
antropologicznej św. Tomasza z Akwinu. Ks. Mieczysław
Krąpiec podkreśla, że Akwinata „był jedynym filozofem, który
podał najbardziej pełne rozumienie człowieka na bazie rozu-
mienia duszy ludzkiej”8. Pierre de Coubertin był, co można
wyinterpretować chociażby z jego poematu Oda do sportu, go-
rącym entuzjastą tezy, że aktywność fizyczna w ogóle, a spor-
towa w szczególności, stanowi formację wartości humani-
stycznych służących samopersonalizacji, pod warunkiem, że
proces ów nie zostanie zakłóconych przez patologiczne czyn-
niki zewnętrzne, o czym jeszcze będzie mowa w tym artykule.

3. Kazimierz Wierzyński: pasja i talent
W roku 1925, w którym to utrudzony wieloletnią entuzja-

styczną pracą na rzecz humanizacji i internacjonalizacji sportu,
Pierre de Coubertin kończy urzędowanie na stanowisku szefa
MKOL, w redakcji największej polskiej gazety sportowej –
„Przeglądu Sportowego”, zatrudniony jest polski poeta Kazi-
mierz Wierzyński, zaliczany – obok Leszka Serafinowicza alias
Jana Lechonia, Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego i Jaro-
sława Iwaszkiewicza – do poetyckiej grupy „Skamander”9. Była

8 A. Maryniarczyk, Koncepcja bytu a rozumienie człowieka, [w:] Błąd antropo-
logiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z
Akwinu, Lublin 2003, s. 111.

9 Grupa „Skamander” nie miała charakteru sformalizowanego, o jej bycie
stanowiły ideowe więzi i związki twórców mocno manifestujących swoją od-
rębność, indywidualizm. Grupa nie sformułowała żadnego programu poetyc-
kiego wspólnego dla wszystkich – „wysuwała jedynie postulaty związania
poezji z teraźniejszością, swobodnego rozwoju każdego talentu i pochwały
wszelkich przejawów życia w jego biologicznej pełni i bujności (akcenty witali-
zmu i aktywizmu)”. J. Stradecki, Skamander, [w:] Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny, t. 2, red. H. Gerber, B. Gomulicka, E. Kahn i in., Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 363.
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to już wówczas, i tak pozostało do końca, wybijająca się formacja
literacka w Drugiej Rzeczypospolitej.

Kazimierz Wierzyński urodził się w Drohobyczu na kre-
sach w dniu 27 sierpnia 1894 r. Jego ojciec niebył w przeci-
wieństwie do barona de Coubertina – arystokratą, ale szano-
wanym zawiadowcą stacji. Za to młody Kazimierz przypomi-
nał barona rozległością zainteresowań i uzdolnień, toteż na
uniwersytetach w Krakowie, Wiedniu i niedługi czas we
Lwowie studiował filozofię, literaturę i historię. Zaangażowa-
ny w działalność dostał się do niewoli rosyjskiej w 1915 r. (ja-
ko żołnierz c.k. armii Austrowęgier), przebywał ponad dwa
lata w obozie w Riazaniu, by po zwolnieniu doświadczyć gro-
zy rewolucji październikowej na Ukrainie. Po przyjeździe do
Warszawy w roku 1919 debiutuje zbiorem wierszy Wiosna i
wino, będącym afirmacją świata i manifestem woli życia10.

Nie jest celem tego referatu przedstawiania kolei życia
genialnego poety (na emigracji ponoć najznakomitszego), ale
przyjrzenie się ideom promieniującym z jego wierszy po-
mieszczonych w zbiorzeLaur olimpijski (1927), uhonorowanym
złotym medalem w konkursie literatury i sztuki na olimpia-
dzie w Amsterdamie11. Utrzymane w konwencji poetyki kla-
sycystycznej wiersze sportowe czy raczej wiersze inspirowane
humanistycznym spojrzeniem poety na sport, odwołujące się

10 E. Cichla-Czarniawska, Tkanka życia [w:], K. Wierzyński, Poezje, wybór i
wstęp, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1990, s. 15.

11 Igrzyska letnie w Amsterdamie trwały od 28 lipca do 12 sierpnia 1928
r.; wzięło w nich udział 46 ekip i 3015 zawodników. Reprezentacja Polski
składała się z 70 zawodników, w tym 6 kobiet (Halina Konopacka zdobyła
złoty medal w rzucie dyskiem). Medal brązowy w dziedzinie sztuki przy-
padł malarzowi i grafikowi Władysławowi Skoczylasowi za cykl akwarel z
wątkiem łuczniczym. W. Lipoński, Olimpizm dla każdego. Popularny zarys
wiedzy o historii, organizacji i filozofii ruchu olimpijskiego, Wydawnictwo Aka-
demii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Poznań 2000, s. 120.
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podobnie jak Oda do sportu Pierre’a de Coubertina12, do staro-
greckich ideałów kalokagatii i areté, są apologią zdrowia, siły,
piękna człowieka sportu rozumianego jako „człowiek przy-
szłości”. Taki model człowieka jest w skali powszechnej realny
– de Coubertin mówi o tym wprost, Wierzyński ukrywa swoje
przesłanie za metaforą – jeżeli dojdzie do upowszechnienia nie
tyle samego sportu rozumianego jako wyraz biologiczno-
technicznych możliwości człowieka, ile jego potencjału du-
chowo-moralnego. Inaczej mówiąc, sport ma być instrumen-
tem humanizacji statusu człowieka uwikłanego w tryby roz-
wijającej się w cyklu katastrof cywilizacji. Taką sposobność
stwarza olimpizm – idea, która ruchowi olimpijskiemu dostar-
cza argumentów przede wszystkim aksjologicznych.

Trafnie zauważa Erich Fromm, że „rozum to ludzka zdol-
ność pojmowania świata za pomocą myśli, w odróżnieniu od inte-
ligencji, która jest ludzką zdolnością manipulowania światem za
pomocą myślenia. Rozum służy docieraniu do prawdy, inteli-
gencja zaś to narzędzie do skuteczniejszego manipulowania
światem; pierwszy jest zasadniczo ludzki, druga należy do zwie-
rzęcej części człowieka”13. Idąc tropem tej myśli można założyć,
że kultura humanistyczna jest w większej mierze dziełem rozu-
mu, zaś technika – inteligencji. Współczesny świat,nadmiernie
podległytechnice i technologii, Herbert Marcuse uważał za zdo-
minowany przez ideologie represyjne i takież społeczeństwa, za

12 Za poemat Oda do sportu Pierre de Coubertin został nagrodzony zło-
tym medalem na Olimpiadzie w Sztokholmie w roku 1912. Utwór ten został
jury przedstawiony w dwóch wersjach – niemieckiej oraz francuskiej – i był
sygnowany nazwiskami dwóch autorów: G. Hohroda (Niemcy) i M. Eschba-
cha (Francja). Jak się później okazało, „za tym podwójnym pseudonimem
ukrywał się baron Pierre de Coubertin, który do skarbnicy swego wkładu w
dzieło olimpizmu dołożył w ten sposób złoty medal olimpijski. Podwójny
pseudonim, sugerujący wspólne autorstwo Niemca i francuza miał wykazać,
że idea olimpijska jest zdolna zbliżyć do siebie nawet tak wrogo zwaśnione
narody, jak niemiecki i francuski”.

13 E. Fromm, Zdolne społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996, s. 75.
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przestrzeń aksjologicznejjałowości14. Manuel Castells nazwał go
„globalna wioską”, zaś Neil Postman postrzegał jako obszar
zwycięstwa techniki nad kulturą15. Nadzieję na pewną równo-
wagę wobec naporu chaosu można dostrzegać w wartościach
olimpizmu będącego ruchem ogólnoświatowym, można rzec
„ekumenicznym” (proponuję hasło: parafrazę „inwokacji” do
skądinąd chybionego manifestu Karola Marksa: „Sportowcy
wszystkich krajów, ras, religii, łączcie się”).

Obecnie – w dużym stopniu dzięki przełomowi dokona-
nemu przez de Coubertina i jego kontynuatorów – internacjo-
nalizacja idei olimpijskiej oraz jej instytucjonalizacja zdają się
partycypować w kształtowaniu pokojowego współistnienia
narodów, ras czy religii. I gdyby nawet, jak pisze Erich Fromm
w bibliologicznym eseju, „pokój oznaczał tylko brak wojny,
nienawiści, rzezi i szaleństwa, jego osiągnięcie byłoby jednym
z najwyższych celów, jakie człowiek mógł sobie postawić”16.
Słowa te, można powiedzieć, definiują istotny zakres teleologii
współczesnego ruchu olimpijskiego. Na podkreślenie zasługu-
je fakt, że u podstaw sformułowanej przez Pierre’a de Couber-
tina nowoczesnej idei olimpizmu leży wprawdzie estetyka o
proweniencji helleńskiej, jednakże jej aksjologiczny rdzeń

14 Herbert Marcuse w swej krytyce społeczeństwa „jednowymiarowego”,
zorientowanego materialistycznie i faworyzującego „człowieka jednowy-
miarowego (odduchowionego), wyrażał sprzeciw wobec instrumentalnego
charakteru techniki, dla której „właściwym logosem jest technologia”. H.
Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społe-
czeństwa przemysłowego, tłum. W. Gromczyński, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1991, s. 197.

15 Neil Postman określa jako „technopol”, czyli ten etap “ery technolo-
gicznej”, na którym ludzki umysł wręcz afirmuje taki stan kultury, który
„polega na deifikacji techniki, co oznacza, że kultura poszukuje sankcji w
technice, znajduje w niej satysfakcję i przyjmuje od niej rozkazy”. N. Post-
man, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995, s. 87.

16 E. Fromm, Biblijni prorocy o pokoju, [w:], tłum. J. Mizińska, [w:] E. Fromm,
Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze, tłum. K. Kosior, J. Mizińska, J. Mi-
ziński, M. Pacyna, L. Siniugina, Wydawnictwo Test, Lublin 1992, s. 77.



150

wywodzi się w zasadzie z myśli chrześcijańskiej. Nie może to
zbytnio dziwić, skoro „obok sztuki, nauki i racjonalnej refleksji
chrześcijaństwo jest jednym z filarów, na których opiera się
europejska kultura”17. Takie rozumienie sportu i jego roli w
życiu cywilizacji znajduje przeniesienie w obszary bardziej
szczegółowe, jak np. wychowanie poprzez sport, nieobce tak-
że pedagogice katolickiej. Przykładem może być chociażby
działalność wychowawcza zgromadzenia salezjan, pod któ-
rych pieczą rozwinął się niejeden wybitny talent sportowy.

Idea olimpijska w poetyckiej wizji Wierzyńskiego ni-
czym apologia młodości w znanej odzie Adama Mickiewicza,
ogarnia cały świat zjednoczony wspólnym celem i trudem. To
świat krzepy i optymizmu zdominowany przez populację
„atletów” wołających zgodnym chórem:

„Nasza pieśń nie zna waszych uniesień i wieszczeń,
Inny sztandar nas zwołał i na czołach legł,
My sławimy natchnienie, muskuły i przestrzeń,
Serce, co maratoński wytrzymuje bieg.
Otoczyliśmy ziemię nową panoramą,
I do taktu jej nowy podajemy krok,
Idziemy drżąc jak pełne człowieka dynamo,
Tłoczące w głąb arteryn gęsty, żywy sok.
Świat uderza wraz z nami jednym pulsem rytmu,
W ramionach drzemie rozmach katapult i proc,
Z naszych mięśni wywodzi się, jak z logarytmu,
Wola w kleszczach zamknięta, wysiłek i moc.
Nasza pieśń ponad światem kołuje jak sokół,
Nasza pieśń łączy ludy i stapia je w hart,
Nasza pieśń się jak morze rozlewa naokół,
Wszystkie lądy szturmuje i woła na start […]”18.

17 O. M. Høystad, Serce. Historia kultury i symbolu, tłum. M. Gołębiewska-
Bijak, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2011, s. 83.

18 K. Wierzyński, Defilada atletów (z tomu Laur olimpijski), [w:] idem, Poezje,
wybór i wstęp E. Cichla-Czarniawska, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1990, s.
111. W przytoczonym liryku znajdujemy swoisty autoportret poety, jego syl-
wetkę duchową. Kreując wizję świata doświadczającego metamorfozy dzięki
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Zbiorowy podmiot liryczny to „atleci” wyposażeni w iście
Nietzscheańską Wille zur Macht. Nie są oni wbrew mylącej nieco
semantyce wyrazu „atleta” przedstawicielami sportów zalicza-
nych do tzw. ciężkoatletyki. Niekoniecznie muszą być twarzami
zapasów na wzór znanych zapewne Wierzyńskiemu Stanisława
Cyganiewicza czy Władysława Pytlasińskiego, nie wspominając
już sławetnego Milona z Krotony – bohatera igrzysk helleńskich.
Nie muszą dźwigać ciężarów na miarę Waldemara Baszanow-
skiego lub Nauma Sulejmanowa, ani pływać niczym Mark Spitz
czy Władimir Salników albo biegać jako Paavo Nurmi, który w
dziejach poezji zaistniał jako bohater jednego z wierszy tomu
Laur olimpijski. Atleci w koncepcie Wierzyńskiego to wszyscy ci,
dla których sport jest profesją czy głównym nurtem życiowej
aktywności, ale i przedmiotem zainteresowania na tyle, by od-
dawać się codziennej rekreacji w różnych formach, powodem
spotykania się, by zagrać w piłkę, pojeździć na rowerze, popły-
wać czy pobiegać. Można też mówić o atletach mentalnych, czyli
takich osobach, jak choćby Pierre de Coubertin, którzy wpraw-
dzie sami sportu nie uprawiają, ale żyją jego ideałami i wspoma-
gają jego instytucjonalizację.

4. Oda do sportu barona de Coubertina – liryczny głos
w sprawie idei

Dla barona Pierre’a instytucjonalizacja idei olimpijskiej,
czyli organizowanie z czteroletnimi interwałami zarówno let-
nich, jak też zimowych igrzysk olimpijskich, oraz działalność
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL), przed-
stawiała się jako konieczność w świetle założonych przezeń

humanistycznemu zwrotowi ku restytucji helleńskiej idei sportu jako jedności
ideałów kalokagatii i areté. Wierzyński to, jak pisze Zbigniew Andres, to twórca o
wyrazistej duchowości, „zdolny przenikać granice tego wszystkiego, co istnieje
realnie, to, można powiedzieć, eksplorator pozazmysłowych dziedzin, wizjoner
zapatrzony w sfery dla przeciętnego człowieka niedostępne”. Z. Andres, Kazi-
mierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Rzeszów 1997, s. 150.
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celów. Generalnie rzecz ujmując można powiedzieć, że stanem
finalnym recepcji olimpizmu w skali globalnej byłby światowy
pokój pomiędzy zjednoczonymi estymą dla wartości sportu
narodami, kulturami, politykami. Francuski animator ruchu
olimpijskiego tak wyraża tę ideę w Odzie do sportu:

„O sporcie! Ty jesteś Pokój!
Ty ustanawiasz przyjacielskie związki miedzy ludami,
zbliżając je sobie we wspólnym kulcie siły ujarzmionej,
rzeczniczki ładu, zwyciężczyni siebie.
Tobie zawdzięcza wszystka młodzież świata poznanie siebie
i poszanowanie wzajemne bogactw kultury swych krajów.
I tak najwyższe wartości narodów staja się źródłem
szlachetnej walki i pokojowego współzawodnictwa”19.

Należy pamiętać, że Oda do sportu powstała tuż przed wy-
buchem I wojny światowej, w okresie postępującej dehumaniza-
cji indywidualnych i zbiorowych więzi międzyludzkich. Na każ-
dym kontynencie rozgrywały się krwawe konflikty, wiele naro-
dów cierpiało w jarzmie kolonializmu albo zwierzęcym poddań-
stwie, jak w Rosji, co przynosiło rewolucje. Nawet po traumie
wojny, prognozy ówczesnych analityków nie przewidywały
rychłej perspektywy pokoju. Pojawił się katastrofizm i totalny
pesymizm, a były to dominujące postawy filozoficzne. Katastro-
fizm Oswalda Spenglera czy tzw. chrześcijański pesymizm Ma-
riana Zdziechowskiego, nie były skutecznie równoważone przez
„kiełkujący” dopiero personalizm Mikołaja Bierdiajewa20 w Rosji

19 Tłum. J. Sadowska.
20 Personalistyczna antropologia skłaniała M. Bierdiajewa do krytyki absolu-

tyzujących przyrodę poglądów na świat. Rosyjski myśliciel przekonywał, że „w
zobiektywizowanej przyrodzie nie należy poszukiwać duszy świata, wewnętrz-
nego życia kosmosu, gdyż nie jest to autentyczny świat, ale świat w stanie
upadku, świat zniewolony, wyobcowany, bezosobowy. Wdzieramy się w życie
kosmosu, w przyrodę w sensie egzystencjalnym, przez kontemplację estetyczną,
która zawsze jest przemieniającą aktywnością twórczą przez miłość i współczu-
cie, ale to zawsze oznacza, że wdzieramy się poza granice zobiektywizowanej
przyrody i wyzwalamy z jej determinizmu”. M. Bierdiajew, Niewola i wolność
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czy personalizm Emmanuela Mouniera, Jacques’a Maritaina albo
Pierre’a Teilharda de Chardina w zachodniej Europie. Wiele jesz-
cze zjawisk i znaków można „skatalogować” na potrzeby cha-
rakterystyki epoki i świata, dla którego polski poeta i francuski
działacz próbowali znaleźć ratunek w przyjęciu wartości ze sfery
sportu. Parafrazując Immanuela Kanta można powiedzieć, że
obaj miłośnicy kultury fizycznej pragnęli, by ich maksyma
stała się regułą powszechną, czyli o tym, aby o świecie można
było mówić to, co de Coubertin mówi o sporcie:

„O sporcie, ty jesteś Piękno! Tyś architektem tej budowli ludz-
kiego ciała,

Które oddane niskim żądzom warte jest pogardy,
A rzeźbione szlachetnym wysiłkiem staje się czarą wzniosłości.
Żadne piękno nie może istnieć bez proporcji i równowagi,
A tyś mistrzem niezrównanym obydwu,
Gdyż ty stwarzasz harmonię, ty nadajesz rytm ruchom,
Ty siłę zdobisz wdziękiem, a gibkość nasycasz mocą”21.

De Coubertin odwołuje się do kilku źródeł wartości,
wśród których szczególną ekspresją wyróżniają się wspo-
mniane już starogreckie ideały kalokagatii i areté. Cała jego
działalność podporządkowana jest sprowokowaniu zwrotu ku
tym wartościom, zwrotu, który możemy nazywać humani-
stycznym.

Wprawdzie Starożytni Grecy sportu nie wymyślili, to
jednak dokonali jego swoistej sakralizacji. Sport był w kulturze
helleńskiej fenomenem wyidealizowanym, łączącym dwie
zasady w ideacyjną spójnię. Dodajmy, że ideał kalokagatii za-

człowieka. Zarys filozofii personalistycznej, tłum. H. Paprocki, Wydawnictwo AN-
TYK, Kety 2003, s. 75. W świetle stwierdzeń Bierdiajewa można mówić o sporcie
jako aktywności twórczej sprzyjającej nie tylko uspołecznieniu człowieka, ale i
jego samopersonalizacji, dzięki czemu staje się uzdolniony do transgresji zno-
szącej ograniczenia ludzkiej biologii. Wiele spektakularnych wyników sporto-
wych potwierdza tę tezę.

21 P. de Coubertin, Oda do sportu…, op. cit., s. 61.
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kładał integrację walorów cielesnych, duchowych i umysło-
wych. Wszystkie te przymioty mają być źródłem cnót. W na-
uce Sokratesa najważniejszym celem, do którego może dążyć
człowiek jest cnota (gr. areté), pojmowana jako atrybut moral-
ny. Cnota to dobro najwyższe i bezwzględne. Jeśli zaś tylko
cnota, jak twierdził Sokrates, „gwarantuje szczęście, to jasne
jest, że wszyscy ludzie muszą dążyć do jej osiągnięcia”22.

Przenosząc koncepcję Sokratesa na grunt sportu, można
powołać się na fakt, że najsławniejsi triumfatorzy igrzysk sta-
rożytnych często w rywalizacji na arenie odchodzili od ideału
areté, w wiekach późniejszych było podobnie, właściwie aż do
okresu, na który przypada działalność de Coubertina. To, co
uczynił on dla rewitalizacji humanistycznego wymiaru sportu,
a trzeba przyznać, że udało mu się wiele dokonać, było w
owym czasie reakcją konieczną, można rzec nawet – akcją „re-
animacyjną”.

Sport uprawiany w okresie młodości barona, jeszcze
przed przyjściem na świat Kazimierza Wierzyńskiego, nie
przypominał obrazu tego zjawiska wyłaniającego się z materii
lirycznej Ody do sportu i Lauru olimpijskiego. W świecie sportu
panoszyła się korupcja i doping na miarę możliwości ówcze-
snej chemii. Szybko więc domena ta stała się przedmiotem
zasadnej krytyki. Wskazuje na to Ewa Kałamacka, pisząc:

„Na złe strony sportu zaczęto zwracać uwagę już na
przełomie XIX i XX wieku. Sport był wówczas krytykowany z
tych samych powodów, co dziś – sprzeniewierzenie się ide-
ałom „antycznego sportu”, których przejawem były: „przetre-
nowanie fizyczne”, „specjalizacja sportowa”, „rekordyzm”,
„zmysł handlowy”, „zanik intelektualnych zainteresowań”,
„paczenie charakterów”. Zadawano pytanie: „co w rzeczy
samej mówić mogą wyjątkowe wyniki kształcenia cielesnego
nielicznych jednostek, mających przedstawić jakiś naród na

22 K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 164.
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zawodach międzynarodowych? Oczywiście nie i bardzo
słusznie mnożą się coraz liczniejsze głosy przeciwko takiej
hodowli ludzi. Wskazują one, że na „odrodzonym sporcie
ciążyły grzechy antycznych agonów, które zostały wyekspo-
nowane przez specyfikę XIX wieku”23.

Pierre de Coubertin nie mógł zgodzić się na taką kondy-
cję sportu i ufał że może tym patologiom skutecznie przeciw-
działać, jeśli tylko zaangażuje do swojego dzieła równie zde-
terminowanych orędowników sanacji sportu. Przedstawiał
nawet konkretne projekty zbudowane na idei uzdrowienia
fascynującej go domenyzwrotem ku tradycji antycznej, przy
równoczesnym wykorzystaniu humanistycznych treści obec-
nych w nowożytnej filozofii sportu.

Tak więc połączył de Coubertin w swojej ideologii neo-
olimpizmu idee sportu antycznego z brytyjską zasadą fair play,
pierwiastkami skautingu, średniowieczną zasadą rycerskości i
humanistyczną ideą ogólnoludzkiej wspólnoty. Najważniejsze
tezy olimpizmu w rozumieniu barona koncentrowały się na
humanistycznych przymiotach sportu: pedagogicznych, este-
tycznych24. De Coubertin, aby zachować wierność tradycji
starożytnej, z uczestnictwa w olimpiadach wyłączył kobiety.

23 E. Kałamacka, Antyczna Olimpia po „liftingu” – współczesne oblicze sportu
olimpijskiego, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełno-
sprawni sportowcy, t. 2, red. J. Chełmecki, Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 22. Autorka wypowiedzi
podaje źródła zacytowanych przez siebie określeń: O sporcie, „Przewodnik Gim-
nastyczny Sokół” 1882, nr 7; Kilka słów o piłce nożnej, „Przewodnik Gimnastyczny
Sokół” 1896, nr 3; Walki o walki, „Ruch” 1907, nr 7; Sport i zawód, „Przegląd Soko-
li” 1910, nr 14; Sport na usługach rubla, „Ruch” 1911, nr 5.

24 Współcześnie, pomimo że ideologia olimpizmu pomysłu de Coubertina
jest niekiedy krytykowana jako anachroniczna, odległa od istoty problemów
dzisiejszego sportu, to jednak zachowuje swoje walory edukacyjne, zresztą jest
to zgodne z intencjami francuskiego myśliciela. W każdym razie, wciąż może
być użytecznym sposobem edukacji olimpijskiej młodzieży, w tym młodzieży
zaangażowanej w sport. Por. Z. Żukowska, Edukacja olimpijska młodzieży. Tradycje
– teraźniejszość – perspektywy, [w:] Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec,
Wydawnictwo Naukowe FALL, Kraków 1994, s. 254.



156

Prawo do uczestniczenia w igrzyskach rezerwował wyłącznie
dla amatorów. Zwracał szczególną uwagę na idee uczciwej
rywalizacji w sporcie, bezinteresowność, ogólnonarodowe
oraz międzynarodowe braterstwo czy pokojową współegzy-
stencję narodów. Istotnym zadaniem edukacji w duchu olim-
pizmu miało być kształtowanie charakteru, dbałość o wycho-
wanie w duchu samodzielności, więcej nawet – „traktowanie
sportu jako wiodącej idei życia ludzkiego pełniącej rolę analo-
giczną do religii. Historia organizacji nowożytnych olimpiad
nawiązuje do większości idei Coubertina, chociaż zarazem
dokonuje ich znaczącej modyfikacji”25.

5. Idea olimpizmu
W konsekwencji różnych przeobrażeń mamy dziś pro-

blemy z jednoznacznym rozumieniem idei olimpizmu. W po-
dejściu pragmatycznymolimpizm oznacza przygotowanie i
organizowanie następujących po sobie igrzysk olimpijskich.
Można go też rozumieć jako system, w którym centralną kate-
gorią jest aktywność fizyczna. W bardzo szerokim rozumieniu
olimpizm traktuje się jako egzystencjalno-społeczny model
ludzkiego życia. W takim podejściu nacisk jest położony na
moralny wymiar sportu, ale i dostrzegasię w nim symboliczną
ekspresję ludzkiej egzystencji i życia społecznego26. Można też
pójść dalej, jak to uczynił poeta Wierzyński, który znakomicie
połączył świat poezji ze światem sportu. Poeta zakładał, że „w
człowieku musi się połączyć świat biologiczny i świat ducho-
wy. Człowiek spełniony jest tylko wtedy, gdy prawidłowo
funkcjonuje jego ciało, ale także sfera metafizyczna. Dla Wie-

25 S. Kowalczyk, Idee olimpizmu i ich współczesne zagrożenia, [w:] Społeczno-
edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 2,
red. J. Chełmecki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
Warszawa 2006, s. 15. Obszernie o ideologii olimpizmu J. Kosiewicz, Filozo-
ficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa 2004; J.
Lipiec, Filozofia olimpizmu, Polskie Wydawnictwo Sportowe SPRINT, War-
szawa 1999.

26 S. Kowalczyk, Idee olimpizmu…, op. cit., s. 15.
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rzyńskiego to właśnie sport jest dziedziną kultury, która po-
wstaje w świecie przyrody. Dzięki poecie można odkryć po-
ezję w sporcie, ale i sport w poezji. Człowiek, sam dla siebie,
zmaga się z czasem i przestrzenią. W akcie ruchu widać całe
piękno boskiej interwencji”27.

W Pamiętniku poety obszerne fragmenty poświęca Kazi-
mierz Wierzyński swojej fascynacji sportem i wybitnymi spor-
towcami swojej epoki. Wspomina chociażby swoje spotkanie z
Paavo Nurmim, fińskim biegaczem zwanym „wielkim nie-
mową”, w nowojorskiej Madison Square Garden w 1929 r.,
zakończone mimo wymowności poety całkowitym niepowo-
dzeniem wobec wiadomej cechy czempiona. Wierzyński boleje
nad obojętnością polskich twórców wobec fenomenu sportu,
przeciwstawiając im przykłady Bertolta Brechta i Henri de
Montherlanta, którzy według niego „mieli zrozumienie urody
i społecznego znaczenia sportu”28.

Wierzyński zasłużył się jako redaktor „Przeglądu Spor-
towego” nadając mu profesjonalny kształt. W redakcji zgro-
madził ludzi wyróżniających się fachowością, którzy jeździli
po całym kraju, a ponadto, jak wspomina Ryszard Mossin,
„towarzyszyli sportowcom polskim we wszystkich wypra-
wach zagranicznych i opisywali, co widzieli. „Przegląd Spor-
towy” był pismem pełnym humanstories, od jakich dziś roi się
prasa amerykańska, a które w tamtych czasach były w Polsce
czymś zupełnie nowym. Dzięki szybkości i wszechstronności
informacji, poziomowi i żywości „Przegląd Sportowy” stał się
jednym z najlepszych pism sportowych w Europie. Czytali go

27 D. Dominko, Poezja olimpijska Wierzyńskiego, Wydawnictwo HELIO-
DOR, Warszawa 2009, s. 41-42.

28 K. Wierzyński, Pamiętnik poety, oprac. i wstęp P. Kądziela, Oficyna
Wydawnicza INTERIM, Warszawa 1991, s. 200-201. Szczególną estymą da-
rzył Wierzyński piłkę nożną, którą sam w młodości uprawiał, dlatego przy-
wołuje nazwiska znakomitych piłkarzy, jak np. bracia Gebethnerowie z
Warszawy; na emigracji poznał Zdzisława Czermińskiego, ongiś bramkarza
Pogoni Lwów, później uznanego artystę malarza. Zob. idem, s. 196-200.
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wszyscy. Ci, co sport uprawiali, ci, co się na nim znali, i nawet
ci, co o sporcie nic nie wiedzieli i dopiero pod wpływem
„Przeglądu Sportowego” stawali się jego zwolennikami i en-
tuzjastami”29.

Baron Pierre de Coubertin i Kazimierz Wierzyński byli
nie tylko entuzjastami sportu, w którym widzieli piękno i
geometrię ruchu, wysiłek fizyczny przekraczający nieraz natu-
ralne ograniczenia, logistykę zbiorowej pracy zawodników
czy inne walory. Taka charakterystyka byłaby zbyt uboga, nie
tłumaczyłaby zafascynowania sportem, przede wszystkim
ideą igrzysk olimpijskich. Francuski myśliciel i działacz ruchu
olimpijskiego oraz polski poeta i dziennikarz sportowy wy-
różniali się szerszymi horyzontami w myśleniu o sporcie w
ogóle, zaś sporcie olimpijskim w szczególności.

Baron de Coubertin i Wierzyński byli świadomi, że
igrzyska olimpijskie między innymi ze względu na starożytną
– religijną i filozoficzną oraz ściśle polityczną– genezę ich po-
wstania, stanowią zjawisko w swoim rodzaju niepowtarzalne,
autonomiczne, kreujące własne wartości i zasady postępowa-
nia”30. Nie mogli jednak przewidzieć współczesnego nam

29 R. Mossim, Entuzjasta piękna w sporcie, [w:] Wspomnienia o Kazimierzu
Wierzyńskim, oprac. P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001, s. 206.

30 J. Kosiewicz, Współczesny olimpizm w świetle wartości społecznych, [w:]
Aksjologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rze-
czypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 189. Z idei igrzysk wypływa filozo-
fia olimpizmu będąca wariantem filozofii sportu, którą można efektywnie
wykorzystywać w edukacji proolimpijskiej nie tylko młodzieży. Jest bowiem
olimpizm ideą, która skupia w sobie swoiście dobrany system (porządek)
„wartości wyższych, uzupełniony i skonkretyzowany w walorach histo-
rycznie określonego ruchu sportowego (ongiś w wydaniu panhelleńskim,
dziś – uniwersalnym). Olimpizm wartość swą zawdzięcza tedy nie tylko
związkom z wyższymi piętrami aksjosfery, lecz i bezpośredniemu uczestnic-
twu w specyficznej, agonistycznej i ludycznej interpretacji owego zestroju
wysokich wartości właśnie w estetyce i etyce walki sportowej”. J. Lipiec,
Edukacyjne wartości olimpizmu, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego
sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie
XX i XXI wieku, red. J. Nowocień i J. Chełmecki, Warszawa 2010, s. 18.
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osłabienia idei olimpizmu w następstwie ogólnej komercjali-
zacji, a tym samym dehumanizacji sportu w ogóle, przede
wszystkim jednak sportu wyczynowego.

Przegrała z presją cywilizacji gloryfikującej zysk tak
umiłowana przez de Coubertina idea amatorstwa gwarantują-
ca dostęp do igrzysk jedynie tym sportowcom, którzy traktują
sport jako misję i sposób na samorealizację, a nie źródło przy-
chodów, i to zresztą w wielu wypadkach nieadekwatnych do
osiągnięć i społecznej wartości wyniku w danej dyscyplinie-
rywalizacji. Do sportu wyczynowego powrócił doping w co-
raz bardziej wyrafinowanych postaciach. Niemniej jednak
pozostaje on dostarczycielem „określonych emocji i przeżyć, w
tym zwłaszcza masowej rozrywki, będącej ważnym elemen-
tem kulturowo-cywilizacyjnym”31. Sport umasowiony oferuje
produkt, a nie ideę. Produktem jest wynik osiągany za cenę
wyznaczaną przez koszty leczenia i rehabilitacji sportowców
pragnących powrotu nie tyle na agon, co na rynek, gdzie po-
ziom sprzedawalności zależy od formy, ta zaś od zdrowia.
Pocieszające jest jednak to, że humanistyczne wartości popula-
ryzowane przez de Coubertina i po części Wierzyńskiego oca-
lały w domenach sportu uprawianego przez amatorów rekre-
acji i sportu służącego celom terapeutycznym.

Na jeszcze jeden aspekt bytu współczesnego sportu chcę
zwrócić uwagę– język współczesnych (dobrze, że nie wszyst-
kich) dziennikarzy sportowych, który przysporzyłby trauma-
tycznych wręcz doznań Kazimierzowi Wierzyńskiemu czy o
ćwierć wieku młodszemu, nieżyjącemu już Bohdanowi Toma-
szewskiemu. Jakże często słyszymy w telewizji oglądając np.
transmisje z meczów piłkarskich, że ktoś tam „kupił”, a inny
„sprzedał” zawodnika (czyżby legitymizacja handlu ludźmi?),
albo zwroty typu „faul taktyczny” czy inaczej wyrażane próby

31 Z. Łyko, Elementy filozofii sportu w aspektach kulturowo-moralnych, [w:]
Aksjologia sportu, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rze-
czypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 39.
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usprawiedliwienia łamania podstawowych zasad fair play
przez zawodników. Ahumanistyczne jest również lansowanie
najbardziej brutalnych, wynaturzonych form sportu i przyda-
wanie splendoru „gwiazd” tak, mówiąc wprost, prymityw-
nym osobnikom, jak choćby Mike Tyson i wielu innych.

6. Reakpitulacja
Konkludując można powiedzieć, że o ile dzieło barona

Pierre’a de Coubertina i jego współpracowników, jak również
tych, którzy, jak Kazimierz Wierzyński, wspierali go ideowo,
można nazywać ze względu choćby na restytucję igrzysk
olimpijskich, upowszechnienie zasady fair play czy recepcję
olimpizmu w praktyce edukacyjnej, „humanistycznym zwro-
tem” w idei sportu, o tyle współczesną degradację sportowej
aksjosfery należałoby raczej określać jako odwrót od tej, rzec
można, filozofii, wywiedzionej z wielkiej tradycji kultury kla-
sycznej. To jeszcze jeden złowieszczy znak cywilizacji uderza-
jącej w osobowy status człowieka, od którego oczekuje się
przede wszystkim tak zwanej aktywności ekonomicznej. Nie-
stety, wielu dzisiejszych sportowców koncentruje się, warto
raz jeszcze podkreślić, na nadmiernej aktywności ekonomicz-
nej osiągając z tytułu np. gry w koszykówkę, piłkę nożną czy
tenisa, zarobki więcej niż godziwe. Dochody niektórych z nich
są absurdalnie wysokie, osiągają skalę niedostępną dla wybit-
nych specjalistów z innych dziedzin. I tak na przykład świa-
towej rangi kardiochirurg Zbigniew Religa, człowiek, który
ocalił wiele istnień ludzkich, stwierdził w jednym z wywia-
dów, że jego roczne przychody z pracy w klinice Śląskiej Aka-
demii Medycznej, nie są nawet w przybliżeniu tak wysokie,
jak zarobki średniej klasy piłkarza pierwszej ligi. Również idea
olimpijska zdaje się pauperyzować, przy czym za moment
krytyczny należy uznać wprowadzenie komercjalizacji igrzysk
olimpijskich. Fakt ten jednak ma także pozytywne konse-
kwencje związane z dostępnością olimpiady dla sportowców
nieamatorskich, czyli zniesieniem niewątpliwej dyskryminacji
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tychże. Trzeba też z całą mocą podkreślić, że wielu sportow-
ców zawodowych, pomimo respektu dla starorzymskiej zasa-
dy pecunia non olet, w zmaganiach sportowych charakteryzuje
się przestrzeganiem zasady fair play we wszystkich aspektach
jej rozumienia i stosowania. Należy sądzić, że idea olimpijska,
pomimo wszelkich opresji i skaz, przetrwa i będzie źródłem
pozytywnych emocji dla wielu jeszcze pokoleń.

Streszczenie:
Pierre de Coubertin, autor Ody do sportu, i Kazimierz

Wierzyński, autor tomiku Laurolimpijski, mają ze sobą wiele
wspólnego. Łączy ich afirmacja sportu rozumianego jako
przestrzeń realizacji człowieczeństwa. De Coubertin dopro-
wadził do renowacji idei starożytnych olimpiad, Wierzyński
jako dziennikarz „Przeglądu Sportowego” i poeta sławił wysi-
łek sportowców jako ekspresję wyrafinowanej estetyki i źródło
wzbogacającej człowieka mocy. Dzieło de Coubertina i Wie-
rzyńskiego wpisuje się wyraźnie w proces, w którym wielo-
aspektowy fenomen sportu stał się główną siłą sprawczą hu-
manistycznego zwrotu w kulturze stworzonej przez człowie-
ka. Kultura fizyczna stała się na powrót integralnym składni-
kiem życia cywilizacji, by takim pozostać do dzisiaj.

Summary:
Pierre de Coubertin and Kazimierz Wierzyński. A reflection

on theHumanistic turn in the history of sport
Pierre de Coubertin, the author of Oda do sportu,and Ka-

zimierz Wierzyński, the author of the book of poetry entitled
Laur olimpijski, have a lot in common with each other. They
share the affirmation of sport seen as the space for the realisa-
tion of humanity. De Coubertin restored the ancient idea of the
Olympics; Wierzyński as a poet and journalist for ″Przegląd
Sportowy″praised the athletes' effort as the expression of so-
phisticatedaesthetics and the source of enriching power. De
Coubertin's and Wierzyński's workwas part of the process in



162

which the multi-faceted sports phenomenon became themain
driving force for the humanistic turn in the man-made culture.
Physical culturehas resumed its place as an integral part of
civilized lifestyle.
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Karolina Jamrożek

Mecz piłki nożnej jako impreza masowa Football Match
as a Mass Event

Wstęp
Piłka nożna jest to najpopularniejsza dyscyplina sporto-

wa na świecie. Szacuje się, że liczba jej fanów wynosi około 3,5
miliarda. Liczba graczy natomiast to 250 milionów zawodni-
ków w ponad 200 krajach1. Mecz piłki nożnej jest to wydarze-
nie, które przyciąga tysiące widzów przed telewizory, oraz
oczywiście na stadiony. Organizacja meczu oraz zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom jest kwestią bardzo istotną. W
Polsce problem bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej został
uregulowany ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeń-
stwie imprez masowych2. Celem wprowadzenia ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych jest zapewnienie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych,
zwłaszcza meczów piłki nożnej. Wprowadzenie regulacji wią-
że się z negatywnymi zjawiskami na stadionach.

W niniejszej pracy pod uwagę wzięte zostały przepisy
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, znajdujące za-
stosowanie w odniesieniu do meczów piłki nożnej. Wyżej
wymieniona ustawa zalicza mecz piłki nożnej jako imprezę
masową. Na początku zostało więc wyjaśnione czym jest im-
preza masowa, a następnie zostały przedstawione regulacje
dotyczące systemu identyfikacji kibiców, zakazy klubowe,
wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej, sprzedaż bile-
tów, rozporządzenie ministra w sprawie warunków bezpie-
czeństwa na stadionach, udostępnianie miejsc stojących na

1 http://activeandbeauty.com/najpopularniejsze-sporty-swiecie/ dostęp
z dnia 7.05.2018 r.

2 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504.

http://activeandbeauty.com/najpopularniejsze-sporty-swiecie/
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meczu piłki nożnej oraz przedstawiono porównanie przepi-
sów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z regulami-
nami międzynarodowych organizacji piłkarskich.

Imprezy masowe
Art. 3 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

wymienia rodzaje imprez masowych, do których zalicza: impre-
zę masową artystyczno- rozrywkową, masową imprezę sporto-
wą, z wyodrębnieniem meczów piłki nożnej, które są przedmio-
tem niniejszej pracy. Pkt. 4 tegoż artykułu wskazuje, że celem
meczu piłki nożnej jest współzawodnictwo w tej dyscyplinie, jest
on organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym,
na którym liczba udostępnionych miejsc przez organizatorów
dla osób, wynosi nie mniej niż 1000.

Mecz piłkarski jako rodzaj imprezy masowej
Mecz piłki nożnej został szczególnie potraktowany przez

ustawodawcę, który poświęcił mu rozdział 3 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych. Rozdział ten przewiduje osiem
artykułów. Zasady zawarte w tym rozdziale mają odpowied-
nie zastosowanie także do organizacji masowych imprez spor-
towych podwyższonego ryzyka3.

Obowiązek identyfikacji osób (System identyfikacji
kibiców)

Przepis art. 13 ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych nakłada na organizatorów meczu piłki nożnej obowią-
zek zapewnienia identyfikacji osób uczestniczących w tej im-
prezie. Przepis ten był już wiele razy zmieniany przez usta-
wodawcę. Powodem był brak wystarczających środków finan-
sowych na instalację kompatybilnego systemu identyfikacyj-
nego, połączonego z centralnym systemem identyfikacji
uczestników meczów piłki nożnej przez organizatorów im-
prez masowych. Art. 13 ustawy o bezpieczeństwie imprez

3 Tamże.
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masowych dotyczy trzech najwyższych ligowych klas roz-
grywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju
rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych. Obiekty
wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej muszą
być wyposażone w kompatybilne systemy elektroniczne, które
służą identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przeby-
wania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kon-
troli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji czy wo-
bec danej osoby zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu
na imprezę masową, orzeczenie zobowiązujące do powstrzy-
mywania się od przebywania w miejscach gdzie odbywają się
imprezy masowe oraz o wydany zakaz zagraniczny lub zakaz
klubowy. Oprócz tego zostały utworzone dwa dodatkowe
systemy mianowicie centralny system identyfikacji uczestni-
ków meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej
ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn oraz cen-
tralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie
rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn4. Zakres danych identy-
fikujących osoby obejmuje ich imię i nazwisko, numer PESEL,
w razie gdy nie został on nadany- rodzaj, serię i nr dokumentu
potwierdzającego tożsamość5.

W myśl art. 13 ust. 12 dostęp do danych zgromadzonych
w systemach, w zakresie swoich kompetencji posiadają: wła-
ściwy polski związek sportowy, właściwy podmiot zarządza-
jący rozgrywkami (ustawodawca jest tutaj niekonsekwentny,
ponieważ do tej grupy będzie należeć Ekstraklasa S.A. i Polski
Związek Piłki Nożnej), organizator meczu piłki nożnej, pod-
miot uprawniony do dystrybucji biletów oraz Policja w zakre-
sie weryfikacji poprawności o osobach, o których mowa w art.

4 M. Dróżdż, Bezpieczeństwo imprez masowych, komentarz, wyd. I, wydaw-
nictwo C. H. BECK, Warszawa 2015, Legalis 11186745.

5 W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych, komentarz do
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wydanie II, wydawnictwo Difin,
Warszawa 2010, str. 77.
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22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz w związku z prowadzonym postę-
powaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-
rozpoznawczymi6.

Obecnie dane zgromadzone w systemach przechowy-
wane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego
zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub
przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do prze-
bywania na meczu piłki nożnej. Po tym terminie dane zostają
usunięte z urzędu. Dane zgromadzone w systemach ulegają
również usunięciu w przypadku gdy zostały zgromadzone z
naruszeniem ustawy, okazały się niekompletne, nieaktualne
lub nieprawdziwe lub po upływie 2 lat7.

Zakaz uczestniczenia w kolejnych imprezach (zakazy
klubowe)

Podstawą prawną zakazów klubowych jest art. 14 usta-
wy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jest w nim mowa o
tym, że organizator meczu piłki nożnej może zastosować za-
kaz uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych urzą-
dzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, na osobę, któ-
ra dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub
regulaminu imprezy masowej8. Przepis ten wydaje się być
koniecznym. Musi istnieć jakaś sankcja za naruszenie obo-
wiązków wynikających z regulaminu imprezy masowej, który
został stworzony po to, aby przede wszystkim bezpiecznie i
spokojnie uczestniczyć w interesujących kibica rozgrywkach.
Ponadto nie można odmówić organizatorowi imprezy upraw-
nienia do decydowania, kto może uczestniczyć w organizo-
wanej przez niego imprezie. Osobie ukaranej zakazem klubo-
wym przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne roz-

6 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504.

7 M. Dróżdż, dz. cyt.
8 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504.
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patrzenie sprawy, do podmiotu, który wydał zakaz. Każdy
bowiem ma prawo do wyjaśnienia swojego zachowania, zaś
podejmujący decyzję jest zobligowany do oceny przytoczo-
nych argumentów. Zakaz klubowy dotyczy również kolejnych
imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny
organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora. Co
istotne ustawodawca podał jedynie górną granicę obowiązy-
wania zakazu klubowego, która nie może być dłuższa niż dwa
lata od dnia jego wydania, nie określił on dolnej granicy, a
zatem można przyjąć, że zakaz ten może dotyczyć np. tylko
jednego meczu9. Organizator w ciągu 7 dni od dnia zastoso-
wania zakazu obowiązany jest do poinformowania o tym oso-
bę, której ten zakaz dotyczy. Informacja określa czas na jaki
zakaz został wydany10.

Sprzedaż biletów
Zakup biletów na mecz piłki nożnej połączony jest ze

szczególnymi wymogami. Wiążą się one z potwierdzeniem
przez osobę danych osobowych, które wcześniej zostały zapisane
w systemie identyfikacyjnym. Następuje to poprzez okazanie
dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego po-
prawne dane osobowe (art. 15 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych ). Sprawdzenie tożsamości uczestnika meczu
piłki nożnej przez organizatora jest obowiązkowe. Na bilecie
wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie upraw-
niającym do przebywania na nim umieszcza się imię i nazwisko
oraz nr PESEL, a w razie gdy nie został on jeszcze wydany- ro-
dzaj, serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument upraw-
niający do przebywania na meczu (art. 15 ust. 2 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych). Dodatkowo na bilecie wstępu lub

9 M. Dróżdż, dz. cyt.
10 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504.
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dokumencie umieszcza się nr miejsca na stadionie, do którego
jest przypisany. Bilet wstępu uprawnia jego posiadacza do prze-
bywania w określonych miejscach na stadionie (art. 15 ust. 4
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)11.

Ustawodawca zastosował pewne wyłączenie odnoszące
się do meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym.
Wskazał, że chodzi o rozgrywki w ramach Międzynarodowej
Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub Unii Europejskich Związków
Piłkarskich (UEFA). Kolejną przesłanką wyłączenia jest
otrzymanie biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniają-
cego do przebywania na meczu piłki nożnej przez cudzoziem-
ca otrzymanego poza terytorium RP, zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w miejscu ich wydania (art. 15 ust. 2a
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Istnieje możli-
wość odmowy sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumen-
tu uprawniającego. Katalog podstaw uzasadniających odmo-
wę sprzedaży biletu zawiera wyliczenie enumeratywne (kata-
log zamknięty) i nie może być uzupełniony o inne, dodatkowe
okoliczności. Wynika stąd, że odmowa sprzedaży biletu kibi-
com, którzy np. nie są na tzw. liście wyjazdowej nie może sta-
nowić podstawy odmowy sprzedaży biletu na gruncie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator meczu piłki
nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji
odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu
uprawniającego w trzech przypadkach.

Po pierwsze gdy wobec osoby, zostało wcześniej wyda-
ne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową bądź
zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w
miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez
sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawiesze-

11 J. Sikorski, Mecz piłki nożnej jako impreza masowa, Uniwersytet War-
szawski 2016, Praca licencjacka niepublikowana, dostępna pod adresem:
http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id20840-2600-LIC-FRU-
259390%20(1).pdf, dostęp z dnia 29.04.2018 r., str. 14.

http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id20840-2600-LIC-FRU-
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niem wykonywania kary pozbawienia wolności lub wobec
nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773).

Po drugie, gdy wobec osoby, zastosowano zakaz klubo-
wy albo zakaz zagraniczny. Po trzecie gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie wobec osoby, że w miejscu i czasie trwania
imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa imprezy masowej (art. 15 ust. 3 ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych)12.

Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej
Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do 13 roku

życia następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. O tej
zasadzie mówi art. 16 ustawy o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych. Ze względów bezpieczeństwa osoby do lat 13 mogą
wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Za osobę
pełnoletnią art. 10 §1 Kodeksu Cywilnego uznaje tego, kto
ukończył lat osiemnaście. Osoba pełnoletnia może mieć w cza-
sie meczu piłki nożnej pod swoją opieką nawet grupę małolet-
nich, ponieważ przepis nie wprowadza ograniczenia co do
kwestii ilości osób pod opieką przypadającą na jednego opie-
kuna. Wiek danej osoby powinien być liczony z chwilą wstępu
(wejścia) na mecz piłki nożnej.

Stosując się do Kodeksu Cywilnego i art. 112 w zw. z art.
110 Kodeksu Cywilnego przy obliczaniu wieku osoby fizycz-
nej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. W tej sytuacji
w meczu bez opieki pełnoletniego może uczestniczyć osoba,
która ma w dany dzień 18. urodziny, mimo że ten dzień nie
dobiegł jeszcze końca. Przepisy umożliwiają zatem wstęp na
mecz piłki nożnej małoletnim do lat 13, jeżeli tylko znajdują
się pod opieką jakiejkolwiek osoby, która ukończyła 18. lat.
Ustawodawca przewidział w tym przypadku tylko jedną

12 M. Dróżdż, dz. cyt.
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przesłankę do bycia opiekunem osoby małoletniej, mianowicie
pełnoletniość. Drużyny piłkarskiej Ekstraklasy w swych regu-
laminach imprez masowych często dublują rozwiązania usta-
wowe w tym zakresie, ale np. Klub Piłkarski Legia Warszawa
w regulaminie imprezy masowej reguluje tą problematykę w
sposób bardziej restrykcyjny. Zgodnie z jego postanowieniami
dzieci do lat sześciu mogą uczestniczyć w imprezie tylko i
wyłącznie z opiekunem prawnym. Natomiast dzieci do lat
trzynastu mogą uczestniczyć w imprezie tylko i wyłącznie z
opiekunem prawnym lub osobą dorosłą pisemnie upoważnio-
ną przez opiekuna prawnego13. Co ciekawe, ,,opieka’’ osoby
pełnoletniej sprowadza się tylko do etapu wejścia na mecz
piłkarski. Ustawodawca już nic nie wspomniał o opiece pod-
czas samego meczu14.

Rozporządzenie ministra w sprawie warunków bez-
pieczeństwa na stadionach

Art. 17 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
wskazuje, że minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fi-
zycznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpie-
czeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą
odbywać się mecze piłki nożnej.

Jednym z rozporządzeń, które w gruncie rzeczy zmusiło
do zmiany struktury stadionów było rozporządzenie w spra-
wie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać sta-
diony, na których można organizować mecze piłki nożnej,
której część przepisów weszła w życie 21.07.2010 r. Rozporzą-
dzenie określa warunki bezpieczeństwa, jakie powinny speł-

13 http://stadionowybezpiecznik.blogspot.com/2017/03/udzia-osoby-
maoletniej-w-sportowej.html dostęp z dnia 22.05.2018r.

14 C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2012,
str. 258-260.

http://stadionowybezpiecznik.blogspot.com/2017/03/udzia-osoby-
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niać stadiony, na których mogą się odbywać mecze piłkarskie,
w zakresie rozwiązań technicznych pozwalających na kiero-
wanie przepływem i kontrolę osób uczestniczących w me-
czach piłki nożnej, a także wprowadzenia identyfikacji osób
uczestniczących w meczach piłki nożnej, wyposażenia stadio-
nów w infrastrukturę, która obejmuje zintegrowane stanowi-
ska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących
w meczu piłki nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze
parkingowe jak również węzły komunikacyjne. Część z za-
wartych przepisów stanowi superfluum względem przepisów
ustawy15.

W myśl § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wa-
runków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na
których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, każdy stadion
wyposaża się w elementy infrastruktury i urządzenia pozwa-
lające na kierowanie przepływem i kontrolę osób uczestniczą-
cych w meczach piłki nożnej, w szczególności organizuje się
ciągi komunikacyjne pozwalające osobom uczestniczącym w
meczu piłki nożnej przemieszczanie się na obszarze stadionu,
w tym od miejsca weryfikacji biletu wstępu lub innego doku-
mentu uprawniającego do wstępu na mecz piłki nożnej do
miejsca siedzącego. Ciągi komunikacyjne na stadionie wypo-
saża się w znaki i tablice informacyjne, w tym w znaki bezpie-
czeństwa, które ułatwiają osobom uczestniczącym w meczu
piłki nożnej przemieszczanie się w ustalonym porządku przed
rozpoczęciem meczu (np. oznaczenie drogi do wyjścia lub
oznaczenie toalet) do miejsca siedzącego, którego numer
umieszczony jest na dokumencie wstępu, a po zakończeniu
meczu spokojne opuszczenie stadionu. Zgodnie z § 3 pkt 4
wyżej wymienionego rozporządzenia ciągi komunikacyjne
powinny być tak zorganizowane, aby dodatkowo zminimali-
zować ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

15 M. Dróżdż, dz. cyt.
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mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, które mo-
że zaistnieć według opinii o przewidywanych zagrożeniach
uzyskanej przed wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie
meczu. W ciągach komunikacyjnych na stadionie umiejscawia
się przedstawicieli służby informacyjnej, tak aby w szczegól-
ności wskazali oni osobom uczestniczącym w meczu piłki
nożnej drogę do odpowiedniego sektora trybuny lub do wyj-
ścia ze stadionu lub też podali informację o lokalizacji najbliżej
położonych obiektów gastronomicznych, handlowych, punk-
tów pomocy medycznej oraz sanitariatów16.

Udostępnianie miejsc stojących na meczu piłki nożnej
Art. 17a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

dodany ustawą z 11.9.2015 r. przewiduje możliwość udo-
stępnienia miejsc stojących uczestnikom meczu piłki nożnej.
Aby do tego doszło muszą zostać spełnione określone wa-
runki: liczba udostępnionych miejsc stojących nie może prze-
kraczać 25% ogólnej liczby miejsc na stadionie, ustalonej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej; jedno miejsce sie-
dzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno miejsce
stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu po-
przedniego; organizator meczu piłki nożnej może udostępnić
miejsca stojące dla kibiców drużyny gospodarzy i drużyny
gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że udostępnione miejsca
stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców, pozostaną
od siebie odseparowane w sposób, który zminimalizuje moż-
liwość wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu piłki
nożnej17. Takie odseparowanie zazwyczaj będzie miało miej-

16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny
spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, Dz. U.
2010 nr 121 poz. 820.

17 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504.
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sce przez wyznaczenie tzw. sektora buforowego, ale ustawo-
dawca nie wskazuje w tym przedmiocie na inne wytyczne
(np. oddzielenie sektora gości od pozostałych sektorów).
Wszystkie obszary widowni, gdzie są miejsca stojące powin-
ny być tak zbudowane, aby widzowie w przypadku zagro-
żenia nie natrafiali na utrudnienia w postaci elementów ką-
towych lub łukowych (tzw. martwe kąty) przy opuszczaniu
swoich miejsc w kierunku wyjść lub dróg ewakuacyjnych. W
sektorach tych, umieszcza się zazwyczaj tzw. łamacze fal.

Porównanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie im-
prez masowych z regulaminami międzynarodowych organi-
zacji piłkarskich (FIFA, UEFA)

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w znacz-
nym stopniu reguluje organizację imprez masowych odbywa-
jących się w rozgrywkach krajowych. Ma ona również zasto-
sowanie w przypadku meczów międzynarodowych rozgry-
wanych w Polsce, jednak oprócz krajowych przepisów organi-
zatorzy muszą mieć na uwadze regulaminy organizacji, pod
egidą, których odbywa się mecz. Dotyczy to najczęściej pol-
skich klubów grających w europejskich pucharach oraz PZPN,
organizującego mecze polskiej reprezentacji narodowej, zwy-
kle w eliminacjach Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy.
Przypadkiem szczególnym były finały UEFA EURO 2012 roz-
grywane w Polsce i na Ukrainie, podczas których rozegrano
łącznie 15 meczów na polskich stadionach, z czego trzy z
udziałem reprezentacji Polski.

Jedną z różnic między przepisami jest kwestia sprzedaży
biletów na mecz w rozgrywkach międzynarodowych. Została
ona określona w art. 15 ust. 2a ustawy o bezpieczeństwie im-
prez masowych. Opiera się ona na tym, że cudzoziemców nie
obowiązuje wymóg okazywania dokumentu tożsamości pod-
czas wejścia na stadion, dzieje się tak w sytuacji, w której cu-
dzoziemiec ten uzyskał swój bilet poza granicami Polski. Po-
nadto art. 15 ust. 2b ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
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wych. stanowi, że na tym bilecie nie umieszcza się danych oso-
bowych, a wyłącznie numer miejsca siedzącego. Równocześnie,
zgodnie z regulaminem infrastruktury stadionowej UEFA, w
meczu rozgrywek międzynarodowych organizator nie może
udostępnić miejsc stojących, a wyłącznie siedzące (art. 15).
Wprawdzie żaden polski klub nie korzysta obecnie z miejsc
stojących na trybunach, ale ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych daje taką możliwość w art. 17a. Problem sprawił
finał Ligi Europy w 2015 roku, rozgrywany na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. Ówczesna ustawa o bezpieczeństwie
imprez masowych wymagała od organizatora posiadania zdję-
cia wizerunku twarzy osób przebywających na meczu, ale
przepisy UEFA nie przewidywały takiej sytuacji. To właśnie
europejska federacja piłkarska kierowała sprzedażą biletów, a
kwestia uzyskania wizerunku twarzy wszystkich kibiców była
trudna do rozwiązania. Także terminy związane z zezwoleniem
na przeprowadzenie imprezy masowej trzeba było obejść; fina-
liści byli znani później niż na 30 dni przed meczem, a sprzedaż
biletów odbywała się jeszcze później. W konsekwencji przepisy
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zostały złamane,
było to jednak konieczne, aby finał Ligi Europy mógł się odbyć.
Od tego wydarzenia obie te kwestie zostały w ustawie zmie-
nione, wskazały jednak na szereg problemów, z którymi muszą
się borykać organizatorzy meczów międzynarodowych18.

Podsumowanie
Niniejsza praca miała za zadanie przybliżyć szczegóły

organizacji oraz bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w sferze
prawnej. Ustawę znowelizowano już 11 razy, a ostatnia zmia-
na weszła w życie w 2018 roku19. Przepisy dotyczące meczu
piłki nożnej były w grupie najczęściej uaktualnianych. Jest to

18J. Sikorski, dz. cyt. str. 24-26
19

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_bezpieczeństwie_imprez_masow
ych, dostęp z dnia 7.05.2018r.



177

zrozumiałe, ponieważ obecna sytuacja stadionowa, niejako
wymusiła wprowadzenie nowych, szczegółowych regulacji
dla zwiększenia bezpieczeństwa na stadionach. Piłka nożna
jako najpopularniejsza dyscyplina sportowa przyciąga masy
kibiców, dlatego ważne jest, aby mieli oni poczucie pewności i
oparcia w dobrze działającym systemie organizacyjnym czy
normach prawnych. Aby rozgrywki na najwyższym poziomie
w Polsce mogły się odbywać podmioty takie jak organizator,
odpowiednie służby czy administracja publiczna muszą po-
dejmować odpowiednie działania przed ich rozpoczęciem, w
ich trakcie, oraz po ich zakończeniu. Stąd też ustawodawca
stara się dynamicznie reagować na zmieniające się warunki,
które mogą mieć bezpośredni i negatywny wpływ na bezpie-
czeństwo podczas meczów piłki nożnej. Ilość wymogów z
tego powodu jest znacznie większa w porównaniu z pozosta-
łymi imprezami masowymi.

Streszczenie:
Praca obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeń-

stwem meczu piłki nożnej jako szczególnego rodzaju imprezy
masowej. Znajduje się w niej omówienie najważniejszych re-
gulacji. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych była
nowelizowana do tej pory 11 razy, a w pracy zostały
uwzględnione ostatnie jej zmiany. Referat posiada również
porównanie polskich przepisów z regulaminami międzynaro-
dowych organizacji piłkarskich. Dzięki uregulowaniom praw-
nym kibice mogą uczestniczyć w meczach piłki nożnej mając
oparcie w dobrze działającym systemie organizacyjnym.

Słowa kluczowe: sport, bezpieczeństwo, impreza masowa

Summary:
Publication features issues associated with safety during

football matches as a particular kind of show. It includes
treatment of the most important regulation. Statute about safe-
ty during mass events was amended eleven times until now
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and this paper provides the last modifications. This release
contains comparision between Polish and international foot-
ball regulations. Due to that adjustment football supporters
can participate matches safety and they canrely on well opera-
tive system.
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Ewelina Żuchowska

Literatura propagująca aktywność fizyczną

I. Wstęp
Sport w życiu człowieka - hobby, konieczność, sposób ży-

cia lub praca. Wszystkie te podejścia sprawiają, że jest to pojęcie
wieloaspektowe. Aktywność i sprawność fizyczna od starożyt-
ności były czymś, co wyróżniało człowieka. Siła zawsze wywo-
ływała podziw, a rywalizacja mobilizowała do doskonalenia
siebie i hartowała ducha. Możemy uprawiać sport rekreacyjnie
lub wyczynowo. Kiedyś sport był postrzegany, jako sposób osią-
gnięcia pozycji w społeczeństwie. Olimpiady, turnieje i inne
zmagania urastały do rangi świąt państwowych.

W tekstach źródłowych odnajdujemy bardzo ciekawe
definicje sportu. Według encyklopedii internetowej sport
obejmuje wszystkie formy konkurencyjnej aktywności fizycz-
nej lub gier, które poprzez uczestnictwo dorywcze lub zorga-
nizowane mają na celu wykorzystanie, utrzymanie lub po-
prawę sprawności fizycznej i umiejętności, przy jednoczesnym
zapewnieniu zadowolenia uczestnikom, oraz w niektórych
przypadkach, rozrywka dla widzów. Sport jest ogólnie uzna-
wanym systemem działań, opierających się na fizycznym atle-
tyzmie lub sprawności fizycznej1.

Słownik Języka Polskiego natomiast definiuje sport jako:
ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i
dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych
wyników2. Co ciekawe w znaczeniu słowa sport mieści się także
niefizyczna (umysłowa) rywalizacja. Za dyscyplinę sportową
uznaje się przecież szachy, brydża czy warcaby. Potwierdza to
tezę, że aktywność fizyczna nierozerwalnie jest związana z ak-
tywnością intelektualną. Sprawność ciała determinuje sprawność

1 https://en.wikipedia.org, dostęp, (01.06.2018).
2 Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl, dostęp (01.06.2018).



180

umysłu, choć oczywiście nie w każdym przypadku. Jest na świe-
cie mnóstwo osób, których ruchowość jest ograniczona, a mimo
to prowadzą bardzo aktywny tryb życia bo są sprawni intelektu-
alnie. Aczkolwiek slogan „ w zdrowym ciele zdrowy duch” wy-
daje się być jak najbardziej trafny.

II. Rys historyczny
Nie sposób omawiać motywu i roli sportu bez przyjrze-

nia się roli sportu w starożytności. Grecja jest przecież kolebką
olimpiad, stąd bije źródło współczesne zmagań sportowych,
zawodów, mistrzostw i olimpiad.

Pierwsze igrzyska odbyły się w Olimpii (w zachodniej
części Peloponezu w krainie zwanej Elidą, u zbiegu rzeki Al-
fejos i wpadającego do niej Kladeosu) i były związane z czcią
Zeusa i Hery. W Prytaneion (VI w. p.n.e.)3 na zakończenie
igrzysk odbywała się uczta na cześć zwycięzców olimpijskich.
Na jego dziedzińcu rosło święte drzewo, z którego gałązek
pleciono olimpijski wieniec. Gałązki musiały być ścinane zło-
tym nożem i przez elejskiego chłopca, który musiał posiadać
dwoje rodziców. Pierwszym olimpijczykiem był Diakles z
Mesenii, zwycięzca dromosu podczas igrzysk 7. Olimpiady

3 Budynek publiczny w starożytnej Grecji dla najwyższych władz w
greckich państwach-miastach, miejsce urzędowania prytanów. Prytanejon
był nie tylko centrum administracyjnym miasta, stanowił także jego centrum
duchowe, gdzie znajdował się, symbolizujący wspólnotę obywateli, ołtarz
Hestii i wieczny ogień. W Atenach prytani początkowo urzędowali i spoży-
wali wspólne posiłki w prytanejonie usytuowanym na północ od Akropolu,
a potem przenieśli się do okrągłego Tolosu na agorze. W prytanejonie urzę-
dował archont eponim i tu właśnie czasami zbierał się trybunał efetów pod
przewodnictwem archonta basileusa. W prytanejonie prytani spożywali
wspólnie posiłki na koszt państwa. Niektórzy znaczniejsi cudzoziemcy i
zasłużeni obywatele również byli tam żywieni. Prytanejon był także miej-
scem przyjmowania oficjalnych delegacji przez cywilnych i religijnych wło-
darzy miasta. Budynku prytanejonu ateńskiego nie udało się dotąd w spo-
sób bezdyskusyjny zlokalizować, znane są jednak pozostałości takich obiek-
tów w innych miastach starożytnej Grecji.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prytanejon, dostęp (01.06.2018).

http://sjp.pwn.pl
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(752 r. p.n.e.). „Za wschodnim murem Altis usytuowany był
stadion o wymiarach 212x29 m z bieżnią długości 192,27 m
(600 stóp olimpijskich). Po jego zachodniej stronie znajdował
się gimnazjon i palestra, gdzie zawodnicy przygotowywali się
do startów. Przy południowym murze Altis położony był Bu-
leuterion, siedziba Rady Olimpijskiej, gdzie zawodnicy skła-
dali przyrzeczenie przed startem w zawodach. Za murem
północnym stał szereg skarbców poszczególnych państw-
miast greckich, gdzie gromadzone były drogocenne przedmio-
ty składane bogom, a także... sprzęt sportowy. W skarbcu Sy-
kiończyków przechowywane były dyski, którymi posługiwali
się wszyscy startujący w pentatlonie”4.

Igrzyska olimpijskie były tak ważnym dla starożytnych
wydarzeniem, że stały się podstawą miary czasu, jaką przyjął
grecki historyk Timajos (ok. 345-250 r. p.n.e.). Nazwał je jako I
Olimpiadę i liczył odtąd dzieje Grecji dzieląc je na czteroletnie
odcinki (od igrzysk do igrzysk), czyli olimpiady. Wcześniej
miarą chronologii historycznej był rok zdobycia Troi (według
współczesnych przeliczeń 1184 r. p.n.e.). Poza tym istniała
zasada, że na czas igrzysk zawieszane były wszystkie spory i
wojny. Wszyscy wtedy mogli spokojne oglądać zmagania, a
najlepsi żołnierze mieli szansę popisać się swoją siłą.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali spe-
cjalnie selekcjonowani hellanodikowie wybierani z najstar-
szych w państwie rodów. „Trzech zajmowało się konkuren-
cjami hippicznymi, trzech pentathlonem, trzech pozostałymi
konkurencjami. Dziesiąty (atlotets) ozdabiał wieńcami skronie
zwycięzców. Kadencja hellanodików trwała cztery lata i koń-
czyła się miesiąc po zakończeniu igrzysk. Czuwali oni nad
organizacyjnymi przygotowaniami igrzysk oraz nad prawi-
dłowością ich przebiegu. Byli sędziami rozstrzygającymi
wszelkie spory podczas rywalizacji i decydowali o przyznaniu

4 http://www.olimpijski.pl/pl/78,igrzyska-starozytne, (01.06.2018).
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zwycięstwa”5. Podczas wojen perskich olimpiady zyskały sta-
tus świąt państwowych.

W czasach średniowiecza olimpiady przerodziły się w tur-
nieje rycerskie. W kronice Galla Anonima czytamy o pierwszych
turniejach za panowania Bolesława Krzywoustego. Wiązały się
one wtedy z obrzędem pasowania na rycerzy. Później, za czasów
Bolesława Chrobrego, tradycja ta była kontynuowana. Pełen roz-
kwit zmagań rycerskich nastąpił natomiast za panowania Kazi-
mierza Wielkiego. Król dbał o to, aby turnieje rycerskie były do-
brym widowiskiem dla ludu, a dla rycerzy możliwością zdoby-
cia chwały i sławy. Po turniejach organizowano huczne uczty i
gloryfikowano zwycięzców. Niestety za czasów panowania
Zygmunta III Wazy splendor i prestiż turniejów nieco osłabł.
Było to wynikiem upadku ducha rycerskiego wśród szlachty,
która otoczona dobrobytem zwyczajnie stała się zbyt wygodna.
Pisał o tym w wierszu Zgoda Jan Kochanowski: „A rycerskie
rzemiosło, którym Polska stała, Tak że się nieprzyjaciół swych
nigdy nie bała, Staniało miedzy ludźmi: zbroje zardzewiały,
Drzewa prochem przypadły, tarcze popleśniały”6. Słowami
upersonifikowanej Zgody poeta zwraca się do polskiej szlachty,
aby zamiast się kłócić i wojować obudzili w sobie dawną
sarmacką cnotę i patriotyzm. Ojczyzna potrzebuje silnej władzy,
a szlachta zbutwiała, stała się gnuśna. Myśli tylko o rozrywkach,
zabawach i własnych korzyściach. Dobro wspólne zostało
zapomniane. W przytoczonym fragmencie Kochanowski jasno
określa czego mu brak w postawie szlachcica: cnót rycerskich,
waleczności i siły.

Po upadku idei sportu wśród polskiego rycerstwa nigdy
już turnieje nie odbudowały swojego dawnego splendoru. W
XVIII wieku powołana do życia przez króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego Komisja Edukacji Narodowej propagowa-
ła postęp kultury fizycznej poprzez zakładanie pierwszych

5 http://www.olimpijski.pl/pl/78,igrzyska-starozytne, (01.06.2018).
6 J. Kochanowski, Zgoda, www.staropolska.pl/renesans, (03.06.2018).

http://www.olimpijski.pl/pl/78
http://www.olimpijski.pl/pl/78
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towarzystw gimnastycznych7. Od tego momentu aktywność
fizyczna wdarła się również do literatury, która propagował i
zachęcała do dbania o zdrowie.

III. Poezja o sporcie (na wybranych przykładach)
Paradoksalnie mało liryczny motyw fizyczności i sportu

najpierw pojawił się w poezji. Poeci chętnie podejmowali ten
temat heroizując zawodników i wychwalając ich metafizycz-
ne-nadludzkie umiejętności. Swoistą odę do towarzystw gim-
nastycznych (potocznie nazywanych „Sokołami”) napisał
Adam Asnyk. W utworze Do Sokołów pisze:

Do lotu, bracia Sokoły!
Rozwińcie skrzydlate hufce,

Gdzie blask jutrzenki wesoły,
Tam dążcie w swojej wędrówce,

Do ciał i duchów rozkwitu,
Do pełni ludzkiego bytu! (…)

Z fizycznej siły wykwita
Sił wyższych czynność społeczna,

I mądrość w środki obfita,
I miłość ludzi słoneczna,

I wielkich poświęceń zdolność
Za wiarę, ojczyznę, wolność8.

7 Wzorem dla polskich towarzystw było czeskie towarzystwo sportowe po-
wstałe w XIX wieku w Czechach. Najstarsza organizacja sokolska w krajach
słowiańskich. Celem Sokoła miało być podnoszenie sprawności fizycznej i du-
chowej oraz rozbudzanie ducha narodowego. Ruchowi sokolników przyświeca-
ła idea panslawizmu. Pierwsze gniazdo Sokoła powstało 5 marca 1862 w Pradze.
Założycielami byli Miroslav Tyrš i Jindřich Fügner. Stało się ono w niedługim
czasie wzorem dla innych krajów słowiańskich i zaczęły powstawać nowe
gniazda Sokoła w Słowenii (1863), w Polsce (1867), Chorwacji, w Niemczech na
Łużycach i w Berlinie, w Serbii, Ukrainie (1894, rozwiązany w 1939), Macedonii,
Rosji i na Słowacji (1905). W 1865 roku czescy emigranci założyli oddział Sokoła
w USA, gdzie funkcjonuje on do dnia dzisiejszego (2012), skupiając 44 gniazda,
głównie w północnych stanach. www.sokolusa.org. Za:
https://pl.wikipedia.org, dostęp (01.06.2018).

www.staropolska.pl/renesans
www.sokolusa.org
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Wiersz jest jakby manifestem i zwrotem do młodego
pokolenia Polaków, aby obudzili w sobie wolę życia. Autor
zestawia siłę fizyczną z siłą intelektualną. Zdrowe, sprawne
ciało i aktywność są warunkiem rozwoju ducha. Poza tym,
aby mieć siłę walczyć o ojczyznę i stawiać czoła problemom
społecznym trzeba być silnym i zdrowym. Młodość i siła są
nieodzownym emblematem przywódców.

Na początku wieku XIX następuje rozkwit towarzystw
sportowych (o różnej specjalizacji: łyżwiarskie, wioślarskie,
lekkoatletyczne itp.), a razem z nimi wzrasta rola literatury o
tematyce sportowej. Ekspansja tej problematyki stała się
pretekstem lirycznym do twórczości literackiej podejmującej
ten motyw.

Mistrzem lirycznego obrazowania sporu był Kazimierz
Wierzyński. Autor 14 utworów o tematyce sportowej
zestawionych w zbiorze Laur olimpijski. Niewątpliwie wpływ
na jego twórczość miała praca zawodowa poety, był bowiem
w latach 1926-27 redaktorem Przeglądu Sportowego, ale sport
był także jego pasją. Znał się na wielu dyscyplinach
sportowych, co widać w jego utworach. Mistrzowsko
opisywał szczegóły i dramaturgię konkurencji
lekkoatletycznych. Wprowadzał do swoich wierszy postaci
zawodników sportowych i kreował ich na antycznych
herosów. Doceniał nadludzki czasem wysiłek i poświęcenie
treningom. Zbiór jest apoteozą młodości, tężyzny, sprawności
i fizycznego piękna, klasycznie stylizowanym peanem opie-
wającym walkę i zwycięstwo osiągane wysiłkiem ciała i woli,
w szlachetnym współzawodnictwie9. Utwory Wierzyńskiego
są apologią sportu, podkreślają, że sport jest jedną z najszla-
chetniejszych rozrywek człowieka.

8 A. Asnyk, Do Sokołów, wers 1-6, 24-30, on-line, https://wolnelektury.pl,
dostęp (01.06.2018).

9 http://www.eduteka.pl
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Najsławniejszym chyba wierszem cyklu jest Dyskobol.
Autor tworzy tu heroiczny obraz zawodnika, który: „Z palców
na palce, jak pstrąg się przerzuca, Jak lotne przęsło, jak ska-
czący most”10. Upoetycznienie, za pomocą licznych środków
poetyckich, postawy dyskobola nadaj wzniosły ton rywaliza-
cji, a sam rzut dyskiem nabiera wymiaru metafizycznego, jest
jakby wyzwaniem rzuconym światu. W wierszu 100 metrów
czytamy natomiast:

„Burza kroków mych teraz zniszczy cię, rozgniecie,
Milionem razów zgnębi, nim dojdziesz do stu —

Przestrzeni nienawistna rozpięta na mecie”11.

Podmiotem lirycznym w tym wierszu jest sprinter wal-
czący z przestrzenią, czyli pokonujący określony dystans. Po-
eta relacjonuje bieg i rekonstruuje kolejne fazy sprintu. Naj-
pierw napięcie i oczekiwanie na start i początek biegu (pierw-
sza zwrotka), później galop ruchu uwidaczniający nadludzki
wysiłek (druga i trzecia strofa) i finisz zakończony metą
(zwrotka czwarta). „Obrazy poetyckie złożyły się na swoistą
apoteozę ruchu o tajemniczej treści, który zdaje się prowadzić
zawodnika do stanów niemal sprzecznych z prawami fizyki
(poczuć się lekkim jak puch). Na podobieństwo łowcy walczy
on zacięcie z groźnym drapieżnikiem — podkreśla to nagro-
madzenie charakterystycznych czasowników (zniszczy, roz-
gniecie, zgnębi, dopaść)”12.

Zbiór Laur olimpijski pokazuje ogromny entuzjazm Wie-
rzyńskiego do sporu i szacunek jakim obdarza zawodników.
Wydziera z niego niepohamowany sensualizm i zachwyt ru-
chem i fizycznością człowieka. Analizując poszczególne wier-
sze da się zauważyć pewien klucz interpretacyjny, ponieważ

10 K. Wierzyński, Dyskobol [w:]tegoż, Laur olimpijski, Warszawa 1993.
11 K. Wierzyński, 100 metrów[w:] tegoż, Laur olimpijski, Warszawa1993.
12 T. Miłkowski, Wierzyński Kazimierz. Laur olimpijski,

https://encyklopedia.pwn.pl, dostęp (01.06.2018).

http://www.eduteka.pl
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są one jakby zapisem najważniejszych sportowych wydarzeń
lat 1925-1927. Wierzyński miał wielu następców, ale niewąt-
pliwie tytuł piewcy sportu należy się właśnie temu poecie.

Wiersz o tytule Dyskobol napisał również Kazimierz
Przerwa-Tetmajer. Jego dyskobol to muskularny Greg, który
kolejny raz walczy o olimpijski laur. Poeta opisuje kolejno jego
ruch i zmieniającą się sylwetkę przed rzutem. Gloryfikuje jego
nagie, smukłe ciało. Za pomocą licznych epitetów podkreśla
piękno wysportowanego ciała:

„Jeszcze chwila — kołysze dysk, zanim uderzy
Wysunął lewe ramię, biodra, zda się, zwężył,

Na prawej nodze całym ciężarem zaciężył-
Rzuci - i laur zdobędzie znów na skronie świeży.

Na jego marmurowe, nagie, smukłe ciało,
Oliwą namaszczone, złotawe, błyszczące”13.

Widok zawodnika zapiera dech w piersiach siedzących
na widowni kobiet. Peta widocznie gloryfikuje swojego boha-
tera, analizując każdy jego ruch. Jest to apotezą wysportowa-
nego ciała.

III. Motyw sportu w powieściach dla dzieci i młodzieży.
W dzisiejszych czasach, w dobie technicyzacji, często je-

dynym rodzajem sportu, który uprawiają dzieci jest wirtualna
aktywność. Niestety to zjawisko bierności fizycznej jest dziś
plagą. Dlatego tak ważne jest aby propagować sport i zachęcać
do aktywność na świeżym powietrzu. Wykorzystuje się do
tego kampanie i reklamy społeczne, ale istotnym narzędziem
może być także literatura. Dzieci utożsamiają się z bohaterami
literackimi, dlatego przykład płynący z książki może stać się
źródłem zmiany postawy życiowej. Bohaterowie literaccy
uprawiają różne dziedziny sportu, a tym samym propagują go
wśród czytelników.

13 K. Przerwa-Tetmajer, Dyskobol, https://wolnelektury.pl/, (03.06.2018).
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Doskonale spełnia tę funkcję powieść Adama Bahdaja
Do przerwy 0:1. Jest to utwór doskonale promujący ideę sportu
(wydany w 1957 roku). Akcja rozgrywa się w realiach powo-
jennej Warszawy. Głównym bohaterem jest chłopiec o prze-
zwisku Paragon, pasjonat piłki nożnej. Jego rodzice zginęli w
powstaniu warszawskim, dlatego opiekuje się nim ciotka.
Chłopak jest bardzo kreatywny, ciągle zbiera pieniądze, aby w
niedzielę dostać się na mecz na Konwiktorską. Dla Paragona
piłka staje się czymś w rodzaju idei, bóstwa - punktem zacze-
pienia w życiu, które go nie oszczędzało.

Adama Bahdaja opisuje przygody chłopców, których ce-
lem życia jest zwycięstwo w podwórkowym turnieju piłki
nożnej. Bohaterowie mieszkają w zrujnowanych kamienicach
(na ulicy Górczewskiej). Nie mają się gdzie podziać, nie stać
ich nawet na piłkę, marzą o strojach piłkarskich „Boiskiem
nazywali chłopcy plac, na którym kopali piłkę. Był to niewiel-
ki teren wciśnięty między warszawskie gruzy, zasypany
odłamkami cegły, zarośnięty po bokach gąszczem zielska
chwastów. Dla zapalonych piłkarzy stanowił on oazę wśród
wielkiego rumowiska nie uprzątniętych jeszcze gruzów. Z
jednej strony odgradzała go od ulicy ślepa ściana wypalonej
kilkupiętrowej kamienicy, z drugiej – rumowisko parterowego
domu zarośnięte chwastami, z trzeciej – wysoki płot, za któ-
rym znajdowało się cmentarzysko starych samochodów
(…)Na tym nędznym placyku skupiało się życie sportowe
chłopców”14.

Chłopcy są wiernymi kibicami Polonii Warszawa i zafa-
scynowani swoją drużyną zakładają swój własny klub piłkar-
ski Syrenka. Ich największym rywalem są zawodnicy z ulicy
Okopowej, a przede wszystkim jeden z nich – Huragan.
Chłopców z Syrenki trenuje piłkarz Polonii Warszawa- Wa-
cław Stefanka. Perełka, Mandżaro i Paragon każdego dnia
muszą pokonywać mnóstwo przeszkód aby grać w piłkę. Dla

14 A. Bahdaj, Do przerwy 0:1, Warszawa 1964, str.19.
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młodych pasjonatów piłki nożnej ze Starego Miasta, z Woli,
Muranowa i Żoliborza sercem miasta jest ulica Konwiktorska -
bo tam znajduje się stadion "Polonii". Każdy z nich jest wier-
nym kibicem tego najpopularniejszego klubu Warszawy. A
jego zawodnicy są idolami i autorytetami dla poszukujących
sensu życia chłopców. Powieść to wzruszające i bardzo warto-
ściowe świadectwo siły walki, honoru i prawdziwej przyjaźni.
Zachęca do przezwyciężania problemów i uprawiania sportu.

Inną powieścią o nadrzędnej roli sportu w życiu młode-
go człowieka jest powieść (inspirowana filmem) Podkręć jak
Beckham Narinder Dhami. Tu bohaterką jest młoda Hinduska
Jess Bhamra, której idolem jest Davida Beckham. „Tylko w
moim pokoju mogłam cieszyć się ciszą i spokojem w stu pro-
centach. Urządziłam sobie pokój dokładnie tak, jak chciałam,
chociaż mama nigdy nie przestała narzekać. Obok zdjęć Davi-
da Beckhama, na ścianie rozwiesiłam moją koszulkę Manche-
steru United z numerem 7. Beckham to mój idol. Tak, on jest
wspaniały. Ale nie dlatego mi się podoba. On jest po prostu
bogiem na boisku. Nikt nie podkręci piłki tak, jak Beckham”15.
Dziewczyna mieszka z rodzicami w Anglii, ale tworzą bardzo
tradycjonalistyczną hinduską rodzinę, w której światopoglą-
dzie nie mieści się, fakt, żeby młoda kobieta interesowała się
sportem i biegała w krótkich spodenkach po boisku. Rodzice
chcą aby zajęła się bardziej kobiecym zajęciem – ma się uczyć
sprzątać i gotować, aby w przyszłości znaleźć dobrego hindu-
skiego męża. Marzeniem Jess jest natomiast kariera futbolowa.
Wstępuje do kobiecej drużyny Hounslow Harriers i zaczyna
realizować swoją pasję. Razem z marzeniami spotyka na bo-
isku swoją miłość, zakochuje się w trenerze (młodym Irland-
czyku Joem). Rodzice powoli przekonują się do jej pasji i
dziewczyna może spokojne spełniać marzenia. Powieść jest
utworem o determinacji, realizacji marzeń i sporcie, który daje

15 N. Dhami, Podkręć jak Beckham, Łódź 2006, str.8.
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satysfakcję. To także utwór o łamaniu stereotypów i poglą-
dów, że piłka nożna to typowo męska dyscyplina sportu.

Temat piłki nożnej pojawia się także w popularnym fil-
mie dla młodzieży Ósmoklasiści nie płaczą nakręconym na pod-
stawie bestselerowej powieści holenderskiego pisarza Jacquesa
Vriensa. Bohaterką powieści jest dwunastoletnia Akkie. Jest to
bardzo wesoła, energiczna i pewna siebie dziewczynka.
Uwielbia grać w piłkę, która jest dla niej pasją. Na boisku by-
wa lepsza od chłopców, co nie podoba się jednemu z uczniów
– Joepowi. Dochodzi między nimi nawet do bójki. Pewnego
dnia dziewczynka ma krwotok z nosa, a gdy sytuacja zaczyna
się powtarzać rodzice udają się do lekarza. Po serii badań oka-
zuje się, że Akki ma białaczkę. Dziewczynka trafia do szpitala
i toczy heroiczny bój z chorobą. Radość w tych trudnych chwi-
lach sprawiają jej wieści ze szkoły o sukcesach drużyny. Kiedy
tylko jej stan zdrowia się poprawia wraca na chwilę do szkoły
i bierze udział w treningach. Niestety choroba ją powoli poko-
nuje. Ale kiedy nie może już grać przyjaciele organizują dla
niej mecz przed szpitalem. Akki go ogląda z okna swojej sali i
umiera uśmiechając się na widok sportowej rywalizacji przy-
jaciół z personelem szpitala. Jej postawa i miłość do piłki po-
rusza wszystkich. W ostatniej scenie filmu jej drużyna bierze
udział w mistrzostwach międzyszkolnych, a wszyscy zawod-
nicy mają na sobie koszulki z jej imieniem i numerem. Poru-
szająca powieść o walce z chorobą i pasji sportu. Miłość do
sportu dodawała bohaterce wiary w wyzdrowienie i siły do
dalszej walki.

Motyw sportu jest istotnym elementem fabuły w cyklu
książek pt. Dzika Mrówka Andrzeja Perypeczko16. Tytuł jest

16 W skład cyklu wchodzą następujące książki: Dzika Mrówka i tam-tamy;

Dzika Mrówka pod żaglami; Podwodny świat Dzikiej Mrówki; Dzika Mrówka i
Jezioro Złotego Lodu; Dzika Mrówka i tajemnica U-2002; Dzika Mrówka i wenecki
Doża Dandolo; Dzika Mrówka na kurierskim szlaku; Dzika mrówka i tajemnice
gdańskiego wybrzeża.
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pseudonimem chłopca- Marka, który wraz z bratem i ojcem
marynarzem wyrusza w podróż do Afryki.

W życiu chłopca cały czas istotną rolę odgrywa sport.
Początkowo jego pasją jest hokej na lodzie, ale pod wpływem
pasji ojca zaczyna interesować się żeglarstwem. Bierze nawet
udział w regatach w klasie "Optymist". W pierwszych zawo-
dach ma pecha, bo wywraca się do wody, ale już w kolejnych
jego determinacja i ciężkie treningi owocują- odnosi sukcesy i
zostaje w nagrodę uczestnikiem pełnomorskiego rejsu na jach-
cie "Stella Polaris". Wypływa na nim do Sztokholmu, gdzie
podczas zwiedzania zabytków zostaje zafascynowany ża-
glowcem "Vasa" i postanawia poświęcić się kolejnej pasji:
podwodnym poszukiwaniom archeologicznym. Po powrocie z
rejsu zapisuje się do klubu płetwonurkowego na kurs. A w
wakacje wyjeżdża na obóz płetwonurkowy i doskonali swoje
umiejętności nurkowania. Dzika Mrówka coraz bardziej zako-
chuje się w swojej nowej pasji. W czasie kolejnych wakacji wy-
jeżdża na górski obóz wędrownym z członkami klubu płe-
twonurkowego. Organizują oni ekspedycję do Ameryki Połu-
dniowej, gdzie młodzi płetwonurkowie odkrywają złote in-
diańskie przedmioty zatopione w bryłach lodu w słonym je-
ziorze. W piątej części przygód Dzika Mrówka po przeczyta-
niu artykułu o Bursztynowej Komnacie postanawia ją odna-
leźć Poszukiwania Bursztynowej Komnaty naprowadzają bo-
hatera na ślad zatopionych w zatoce sań oraz okrętu podwod-
nego. Podążając jego tropem wyjeżdża do Ameryki Środko-
wej, gdzie odkrywają zatopioną łódź. W szóstym tomie przy-
gód (Dzika Mrówka i wenecki Doża Dandolo) razem z przyja-
ciółmi przemierza Morze Śródziemne na jachcie "Swantewid"
w poszukiwaniu skarbu Weneckiego Żeglarza. Bohater od-
wiedzają Wenecję, skąd trasa poszukiwań zaginionego zabyt-
ku prowadzi przez Morze Śródziemne do starożytnego Hali-
karnasu i wreszcie do Konstantynopola.
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IV. Zakończenie
Sport to aktywność, którą należy promować. Sportowcy

chętnie angażują się w różne kampanie społeczne, spisują
swoje biografie i dzielą się doświadczeniami z młodymi za-
wodnikami, dając wzór do naśladowani. Potwierdzają to sło-
wa Jerzego Dudka: „Piłka nożna jest moją życiową pasją.
Dzięki niej zwiedziłem niemal cały świat. Ukształtowała mój
charakter (…) nauczyłem się, żeby każdego człowieka trakto-
wać jak partnera”17.

Literatura także podejmuje ten temat, a widać, że życie
bohaterów, którzy spełniają swoje pasje jest dużo bogatsze.
Łatwiej przetrwać trudne chwile, kiedy można uciec w świat
marzeń. Akki dzięki piłce nożnej aktywnie przeżyła ostatnie
dni swojego życia, a Jess pokonała dzięki determinacji tabu i
stereotypy kulturowe. Natomiast dla chłopców z warszaw-
skiej Woli rozgrywki sportowe stały się resocjalizacyjnym za-
jęciem, zwłaszcza dla Paragona, który gdyby nie miłość do
piłki pewnie popadłby w poważne tarapaty. Motyw sportu
pojawia się także w poezji, która jest też dobrym narzędziem
do propagowania idei aktywności fizycznej. Kazimierz Wie-
rzyński otrzymał nawet przydomek „piewcy sportu”.

Sport jest dla młodych ludzi bardzo ważny ze względu
na zdrowie i ciało, ale uczy także uczciwej rywalizacji (zasady
fair play), przyjaźni, pracy w zespole, akceptacji, wyrozumia-
łości i tolerancji. Wspólne sukcesy, jeśli to są gry zespołowe,
integrują zawodników, a osobiste kształtują charakter. Czyta-
jąc biografie sportowców młodzi czytelnicy czerpią inspiracje i
motywacje do sięgania po sukcesy na miarę swoich idoli.
Profesor Józef Lipiec18 zapytany kiedyś w wywiadzie dlaczego
sport odgrywa tak ważną rolę w życiu współczesnego czło-

17 J. Dudek, Uwierzyć w siebie. Do przerwy 0:3, Poznań 2005, 372.
18 Profesor Józef Lipiec jest filozofem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, autorem wielu publikacji na temat wartości, historii sportu i idei
olimpijskich.
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wieka odpowiedział, że „czynników jest przynajmniej kilka.
(…) Sport stworzył interesujące formy widowisk, angażował
nie tylko samych aktorów, ale także widzów. To okazało się,
po prostu, ciekawe i zaspokajało potrzebę wspólnej identyfi-
kacji, chęć tworzenia więzi i dawaniu temu wyrazu. I wreszcie
sport stwarzał okazję uczestnictwa masowego; nie było po-
trzebne wtajemniczenie, odpowiednie pochodzenie. Sport stał
się chyba najważniejszym w naszej historii sposobem na eks-
presję uczuć, emocji”19.

Streszczenie:
W artykule Literatura propagująca aktywność fizyczną

omówiono genezę sportowych rywalizacji – igrzysk, olimpiad
i turniejów rycerskich. Następnie dokonano analizy tekstów
lirycznych i powieści dla dzieci i młodzieży, w których poja-
wia się motyw sportu. Zinterpretowane teksty pokazały, że
literatura też jest dobrym środkiem, aby promować aktywność
fizyczną.

Słowa kluczowe: sport, piłka nożna, olimpiada, igrzy-
ska, propagowanie sportu

Summary:
Literature promoting physical activity

The article on the promotion of physical activity
discusses the genesis of sports competitions - games, olympics
and knights' tournaments. Then, the analysis of lyrical texts
and novels for children and youth, in which the theme of sport
appears. Interpreted texts have shown that literature is also a
good way to promote physical activity.

Keywords: sport, football, olympics, games, and sport
propagation

19 Wywiad z prof. J. Lipcem, Sport stał się doskonałym substytutem tradycyj-
nej zabawy ludzkości, czyli gromadnego zabijania się na wojnach,
www.pomorska.pl, dostęp (03.06.2018).
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Joanna Dulewicz

Sport w literaturze. O utworach Kazimierza Wierzyńskiego
i Jana Parandowskiego

O zaletach uprawiania sportu nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Już św. Tomasz z Akwinu dostrzegał potrzebę aktyw-
ności fizycznej uzasadniając ją racjami natury ontologicznej,
etycznej, estetycznej i społecznej1. Obecnie, wiadomo po-
wszechnie, iż sport przyczynia się nie tylko do poprawy kon-
dycji fizycznej człowieka, ale także pozytywnie wpływa na
jego kondycję psychiczną i emocjonalną. Co więcej, uprawia-
nia sportów drużynowych może mieć pozytywny wpływ na
tworzenie więzi międzyludzkich, poczucia solidarności oraz
rozbudzania ducha zdrowej rywalizacji.

Pewnych kontrowersji dostarcza idea sportu wyczyno-
wego, czy profesjonalnego zwłaszcza biorąc pod uwagę me-
dialne doniesienia na temat stosowania dopingu, czy braku
poszanowania zasad fair-play. Niemniej jednak, korzyści pły-
nące z uprawiania sportu oraz organizacji poświęconych mu
imprez wydają się dominować nad wynikającymi z nich za-
grożeniami.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodo-
wych imprez sportowych są Igrzyska Olimpijskie. Jak po-
wszechnie wiadomo, ich tradycja sięga czasów antycznych.
Nowożytne letnie igrzyska rozgrywane są od 1896 roku, zi-
mowe zaś od roku 1924.

Obecnie jednak, niewiele osób wie, iż w latach 1912-1948
równolegle ze sportowymi igrzyskami olimpijskimi rozgry-
wany był także Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury. Wśród
laureatów byli także Polacy, między innymi Kazimierz Wie-

1 F. Bednarski, Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z
Akwinu, Londyn 1962.
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rzyński i Jan Parandowski, którym to zasadniczo poświęcona
jest niniejsza praca. Nim jednak przybliżymy ich sylwetki oraz
związaną ze sportem twórczość, przyjrzyjmy się postaci, która
zainicjowała konkurs.

Sport i sztuka
Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury obejmował takie

dziedziny twórczości artystycznej, jak: poezja, proza, rzeźbiar-
stwo, malarstwo, architektura oraz muzyka. Inicjatorem kon-
kursu był francuski baron pedagog i historyk, Pierre de Co-
ubertin, który – jako założyciel i drugi przewodniczący Mię-
dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – uważany jest za
ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego2. Zasłużył się także
jako projektant flagi olimpijskiej, twórca protokołu ceremonia-
łu olimpijskiego, przysięgi olimpijskiej i Karty Olimpijskiej3.

De Coubertin twierdził, iż człowiek dla integralnego
rozwoju potrzebuje jednak nie tylko aktywności fizycznej, ale
także duchowej, intelektualnej i artystycznej. Biorąc pod uwa-
gę powszechną ówcześnie w wielu środowiskach opinię, iż te
formy aktywności oddalają się od siebie uznał, iż pożytecz-
nym będzie poszerzenie formuły olimpijskiej rywalizacji4.

De Couberin pozostawił po sobie wiele książek, rozpraw i
artykułów, dotyczących pedagogiki, w szczególności pedagogiki
sportu, olimpizmu (także w ujęciu historycznym), historii, poli-
tyki i socjologii. Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszej pracy, na
szczególną uwagę zasługuje jego twórczość poetycka. Jego Oda
do Sportu5 to utwór, za który autor otrzymał złoty medal w kate-
gorii literatura podczas Olimpijskiego Konkursu Literatury i
Sztuki w 1912 roku odbywającego się równolegle z Letnimi
Igrzyskami Olimpijskimi w Sztokholmie. Utwór utrzymany w

2The International Olympic Committee: The Organisation, [w:]
https://www.olympic.org/about-ioc-institution (dostęp: 2.06.2018).

3 R. Falewicz, Historia igrzysk olimpijskich, Poznań 2004.
4 Zob. P. de Coubertin, Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa 1994.
5 Tenże, Oda do Sportu, tłum. J. Sadowska, Warszawa-Łomianki 1996.

www.olympic.org/about-ioc-institution
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stylu podniosłym, stanowi apostrofę do sportu, który określany
jest jako: „rozrywka bogów”, „esencja życia”, „Piękno”, „archi-
tekt ludzkiego ciała”, „Sprawiedliwość”, „Śmiałość”, „honor”,
„Radość”, „Płodność”, „Postęp”, „Pokój”6. Określenia te, rozpo-
czynające kolejne strofy utworu, wyjaśniane są sposób ukazujący
różne aspekty uprawiania sportu oraz ich wpływ na życie ludzi.
Utwór nawiązuje do antycznego ideału wychowania przez sport
utożsamianego z ideą kalokagarthia (gr. dobro i piękno), w myśl
której aktywność sportowa zmierzała w kierunku kształtowania
człowieka dobrego i pięknego7. Jak pisze ksiądz Jacek Bramow-
ski „w tym ujęciu starogrecka formacja ludzka zmierzała do wy-
pracowania takich cech jak: odwaga, waleczność, wytrwałość,
roztropność, opanowanie samego siebie i posłuszeństwo wobec
obowiązujących zasad”8. De Coubertin w swoim utworze rozwi-
nął tę myśl w kontekście współczesnych mu realiów.

Polskimi laureatamiOlimpijskiego Konkursu Sztuki i Li-
teratury byli: w kategorii malarstwa i grafiki - Władysław Sko-
czylas, Janina Konarska i Stanisław Ostoja-Chrostowski, w
kategorii rzeźbiarstwa – podwójnie Józef Klukowski, w kate-
gorii muzyka – Zbigniew Turski oraz wspominani uprzednio
Kazimierz Wierzyński– w kategorii poezja i Jan Parandowski –
w kategorii proza9.

Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Wierzyński urodził się 27 sierpnia 1894 roku w

Drohobyczu. Tam też początkowo uczęszczał do szkoły. Następ-
nie, wraz z rodziną przeniósł się do Stryja. W tamtejszym gimna-
zjum zdał w 1912 roku maturę. Był studentem Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie uniwersytetu

6 Tamże.
7 Zob. J. Bramorski, Rola sportu w dążeniu do piękna człowieczeństwa, [w:] Hu-

manistyczne aspekty sportu: praca zbiorowa, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2008.
8 Tamże, s. 46.
9 Edukacja: Związki sztuki ze sportem, „Polski Komitet Olimpijski” [w:]

http://www.olimpijski.pl/pl/123,zwiazki-sztuki-ze-sportem.html(2.06.2018).



197

w Wiedniu. Jako członek Drużyn Strzeleckich oraz młodzieżowej
organizacji Zarzewie brał udział w ruchu niepodległościowym. Po
wybuchu Pierwszej Wojny Światowej wstąpił do dowodzonej
przez generała Józefa Hallera ochotniczej formacji wojskowej
znanej pod nazwą Legion Wschodni. Po jej rozwiązaniu został
wcielony do armii austriackiej. Po bitwie pod Kraśnikiem, w lip-
cu 1915 roku, dostał się do niewoli rosyjskiej. Trafił do obozu
jenieckiego w Riazaniu. Podczas pobytu tam nawiązał znajomość
z polskim nauczycielem Tadeuszem Remerem, któremu później
zadedykował kilka swoich wierszy. Uczył się także języka rosyj-
skiego i poznawał rosyjską literaturę. W styczniu 1918 roku
zbiegł z obozu. Przez jakiś czas ukrywał się w Kijowie. Tam też
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Jesienią 1918 roku
przedostał się do Warszawy. Zaczął żywo interesować się tam-
tejszym życiem literackim. Został współpracownikiem pisma
młodzieży akademickiej Pro Arte et Studio, wydawanego do 1919
roku. Wraz z Antonim Słonimskim, Julianem Tuwimem, Janem
Lechoniem i Jarosławem Iwaszkiewiczem był współtwórcą Ska-
mandra. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został mianowany
oficerem do spraw propagandy. Pracował wówczas w biurze
prasowym Naczelnego Dowództwa. Zajmował się między in-
nymi redagowaniem Biblioteki Żołnierza Polskiego. Podczas wojny
był także redaktorem czasopism: Ukraińskie Słowo oraz Dziennik
Kijowski. Po wojnie przez pewnie czas przebywał w Szwajcarii, a
później we Francji. Po powrocie do kraju osiadł na stałe w War-
szawie. Od 1924 roku współpracował z Wiadomościami Literacki-
mi, a od roku 1930 był recenzentem literackim i teatralnym Gazety
Polskiej.

W latach 1931-1932 był także redaktorem tygodnika Kultu-
ra. Uhonorowany wieloma odznaczeniami (Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Wawrzynem Akademickim
Polskiej Akademii Literatury, Państwową Nagrodą Literacką
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) został w
styczniu 1938 roku członkiem Polskiej Akademii Literatury. Po
wybuchu Drugiej Wojny Światowej został ewakuowany wraz z

http://www.olimpijski.pl/pl/123
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innymi członkami zespołu redakcyjnego Gazety Polskiej do Lwo-
wa. Później przedostał się do Francji, a następnie, przez Portuga-
lię i Brazylię, do Stanów Zjednoczonych. W 1943 roku został
członkiem komitetu redakcyjnego Tygodnika Polskiego – pisma
ukazującego się w Nowym Jorku. Wyrażając sprzeciw wobec
podporzadkowania ojczyzny ZSRRR nie wrócił po wojnie do
kraju. Zamieszkał w osadzie rybackiej na Long Island. Przez wie-
le lat współpracował z londyńskimi Wiadmościami, publikował w
wydawnictwach emogracyjnych. Współpracował także z radiem
Wolna Europa. W 1964 roku zamieszkał w Rzymie. Następnie
przeniósł się do Londynu, gdzie zmarł 13 lutego 1969 roku. W
kwietnu 1978 roku, jego szczatki sprowadzone zostały do Polski,
gdzie spoczęły w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w
Warszawie10.

Powiazania ze sportem
Kazimierz Wierzyński fascynował się sportem od cza-

sów młodości. Co więcej, w latach gimnazjalnych sam upra-
wiał lekkoatletykę, narciarstwo i bieganie.Grywał w piłkę
nożną – w czasach, gdy mieszkał w Stryju był członkiem klu-
bu piłkarskiego „Pogoń”11. Później przez wiele lat amatorsko
uprawiał sport, zachęcając do tego także krewnych i znajo-
mych12. Jednak to nie jedyne powiązania poety ze sportem.

Od 10 lipca 1926 roku do 5 grudnia 1931 roku Kazie-
mierz Wierzyński był redaktorem naczelnym „Przeglądu
Sportowego”, najstarszego polskiego dziennika sportowego,
wydawanego od roku 1921. Zacięcie pisarskie oraz umiłowa-
nie uniwersalnych idei sportu przez Wierzyńskiego sprawiło,
iż pod jego redakcją pismo nabrało własnego, indywidualnego
charakteru, a zamieszczane w nim relacje i reportaże przestały
być jedynie zbiorem faktów i danych – ich język nie tylko stał

10 A. Nasiłowksa, Kazimierz Wierzyński, Warwszawa 1991, Wspomnienia o
Kazimierzu Wierzyńskim, zebrał i oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001.

11 Tamże.
12Wspomnienia…, dz. cyt.
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się bliższy przeciętnemu czytelnikowi, ale także na łamach
„Przeglądu”powoli zaczął rodzić się szczególny żargon spor-
towy. Dlatego też bardzo szybko pismo zaczęło cieszyć się
zainteresowaniem zarówno intelektualnych elit, jak i ludzi,
którzy nie posiadali wykształcenia, co wpłynęło na znaczne
zwiększenie nakładu. Jak czytamy na stronie internetowej
„Przeglądu Sportowego”, za sprawą Wierzyńskiego, „posta-
wiono (…) na przekaz emocji, bez których - jak dostrzegł re-
daktor naczelny - nie ma ani sportu, ani dziennikarstwa spor-
towego”13. Redakcyjni koledzy Wierzyńskiego wspominali, iż
był on osobą wymagającą: „oczekiwał odpowiedzialności za
każde słowo w sprawozdaniu z najgłupszego meczu. Nawet
w telefonach niedzielnych, dyktowanych na chybcika tuż po
zawodach, redaktor naczelny spodziewał się odpowiedniego
poziomu oraz imaginacji” – tak wspominał swego szefa redak-
tor Jerzy Jakub Rohatiner14.

Pod redakcją Wierzyńskiego, pismo zmieniło także swój
format, szata graficzna stała się bogatsza, poszerzył się także
zakres tematyczny. Praca w „Przeglądzie Sporto-
wym”zaowocowała także zainicjowaniem inicjatyw takich
m.in. jak organizowany do dziś Plebiscyt na 10 Najlepszych
Sportowców Polski oraz – wspólnie z Warszawskim Towarzy-
stwem Cyklistów – zorganizowanie I Biegu Kolarskiego Do-
okoła Polski, który to reaktywowany po zakończeniu II wojny
światowej przekształcił się w Wyścig dookoła Polski, obecnie
znany powszechnie jako Tour de Pologne15.

13 M. Petruczenko, Poeta w służbie sportu, „Przegląd Sportowy” wydanie
on-line, 4.04.2011 (https://www.przegladsportowy.pl/90-lat-ps/kazimierz-
wierzynski-90-lat-przegladu-sportowego/4nzq4qq, dostęp: 07.06.2018).

14 K. Zając, Człowiek, zktóry zrewolucjonizował Przegląd Sportowy, „Prze-
gląd Sportowy” wydanie on-line 21.05.2011,
(https://www.przegladsportowy.pl/90-lat-ps/90-lat-przegladu-
sportowego-kazimierz-wierzynski-odmienil-przeglad-sportowy/xfvy5pr,
dostęp: 07.06.2018).

15 Tamże.

www.przegladsportowy.pl/90-lat-ps/kazimierz-
www.przegladsportowy.pl/90-lat-ps/90-lat-przegladu-
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Wierzyński, co w owych czasach było ewenementem,
był przeciwnikiem przeciwstawiania, czy konfrontowania ze
sobą sprawności i tężyzny fizycznej oraz intelektu i wrażliwo-
ści. Jaki pisarz i poeta dostrzegał przenikanie się wartości pły-
nących zarówno z aktywności intelektualnej, jak i fizycznej.
Dał temu wyraz w swej twórczości artystycznej.

Laur olimpijski
Jak stwierdza historyk literatury, Waldemar Smaszcz,

Laur olimpijski jest jedną z najbardziej niezwykłych i jednocze-
śnie najbardziej znaczących publikacji w bogatym dorobku
artystycznym Kazimierza Wierzyńskiego16. Ów tomik wier-
szy, w całości poświęcony tematyce sportowej, wydany został
po raz pierwszy w 1927 roku. W kolejnym roku, Laur olimpijski
– jak już zostało to zasygnalizowane uprzednio – zagwaran-
tował Wierzyńskiemu złoty medal w Olimpijskim Konkursie
Sztuki i Literatury zorganizowanym równolegle z IX Letnimi
Igrzyskami Olimpijskimi w Amsterdamie. Tom został zgło-
szony do konkursu w przekładzie na język niemiecki (co sta-
nowiło wymóg konieczny) dokonanym przez dziennikarza i
tłumacza polskiej literatury Josepha Heinza Mischela. Warto
także nadmienić, iż złoty medal przyznany został jednogło-
śnym werdyktem jury konkursu17.

Jak podkreśla Smaszcz, Laur olimpijski nie jest najwybit-
niejszym dziełem Autora. Tomik stanowi jednak ewenement
w polskiej tradycji poetyckiej – jest to bowiem pierwszymw
historii rodzimej literatury zbiór wierszy poświęcony wyłącz-
nie tematyce sportowej18. Podobnie jak miało to miejsce w wy-
danych uprzednio zbiorach Wiosna i wino oraz Wróble na dachu
czytelnik może odnaleźć tutaj afirmację życia. Sport, tężyzna
fizyczna, rywalizacja, radość z podejmowanego działania

16 W. Smaszcz, Olimpijskie laury Kazimierza Wierzyńskiego, [w:] K. Wie-
rzyński, Laur olimpijski, red. E. Łagunionek, Białystok 1985, s. 7-23.

17 Tamże.
18 Tamże.
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podnoszone są w utworach Wierzyńskiego do rangi sztuki,
niejednokrotnie otrzymując znaczenie symboliczne. Przyj-
rzyjmy się teraz bliżej utworom, które weszły w skład tomiku.

Nieprzypadkowo utwór zatytułowany Defilada atletów
umieszczony został jako otwierający tomik. Autor kreśli w
nim myśl przewodnią całego zbioru. Niczym sportowcy pre-
zentujący się podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpij-
skich, kolejne strofy utworu odsłaniają przed odbiorcą zamysł
Autora świadomego, iż tworzona przez niego poezja jest dla
tradycji literackiej czymś nowym. Mimo to, nie waha się on
wyznaczać stycznych pomiędzy „natchnieniem, muskułami i
przestrzenią”19.

Kolejny utwór, Oddech, stanowi poetycki zapis oddechu
sprintera. W trzech strofach Autor oddaje dramaturgię, z jaką
wiąże się próba zaczerpnięcia powietrza po intensywnym wy-
siłku fizycznym. Podobne uwypuklenie cielesności ma miejsce
także w utworze pod tytułem 100M., w którym odmalowany
jest biegacza przygotowującego się do startu. Jego mięśnie,
tkanki, każdy nerw zdaje się być maksymalnie skoncentrowa-
ny na zadaniu, które ma wykonać. Ciało zawodnika, niemal
instynktownie reagujące na dźwięk startera, staje się swego
rodzaju polem walki nie tylko z przestrzenią, którą należy
pokonać by osiągnąć zwycięstwo, ale także (a może przede
wszystkim) z własną słabością. O pokonywaniu ograniczeń
własnego ciała traktuje także wiersz Spartanin, w którym uka-
zana jest dramatyczna walka zawodnika o zwycięstwo. Uka-
zana jest tu także waga sukcesu, okupionego niewyobrażal-
nym wysiłkiem, którego niejednokrotnie nie uświadamiają
sobie obserwatorzy i kibice. Wydaje się, iż poeta celowo pod-
kreśla, a niekiedy wręcz wyolbrzymia sukcesy bohaterów
swoich utworów tak, by przyrównać ich do antycznych hero-
sów. Dzieje się tak na przykład w wierszu Dyskobol, w którym
tytułowy zawodnik przedstawiony jest jako osoba, która nie

19 K. Wierzyński, Defilada atletów, [w:] tegoż, Laur olimpijski, dz. cyt.
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tylko przezwycięża ograniczenia własnej natury, ale – niczym
greccy półbogowie – jest w stanie wywierać ponadprzeciętny
wpływ na otaczającą go rzeczywistość.

Wiersz Mecz footballowy należy do grupy utworów po-
święconych (częściowo bądź w całości) konkretnym osobom
związanym ze sportem – w tym przypadku jest to hiszpański
piłkarz Ricardo Zamora. Innymi wierszami zaliczającymi się
do tejże kategorii są: Fanfara na cześć Karola Hoffa rekordzisty w
skoku o tyczce, Erminio Spalla, Nurmi orazPieść o Amundsenie.

Wiersz zatytułowany Paddock i porritt traktuje o różno-
rodności dyscyplin sportowych. Autor przygląda się ich spe-
cyfice oraz zawodnikom, których działania różnią się od siebie
mimo, iż cel pozostaje wciąż ten sam: zwyciężyć. Z kolei
wiersz Skok o tyczce jest analizą jednej tylko dyscypliny. Autor
w poetycki sposób ukazuje to, co dzieje się od momentu odbi-
cia się zawodnika do chwili opadnięcia jego ciała na materac
po drugiej stronie przeszkody. Zaś utwór Bieg na przełaj uka-
zuje pracę nóg podczas biegu. W przekonaniu autora jest ona
na tyle niesamowita, wzbudza tyle różnorodnych skojarzeń, iż
nie waha się on określić zawodników jako „stado wspaniałe”,
„pół-bogi”, „pół-ludzie”, „zwierzęta”20.

Sportowej rywalizacji kobiet poświęcony jest wiersz pod
tytułem Panie na start. Jest to utwór szczególnie znaczący, bio-
rąc pod uwagę fakt, iż to właśnie w Amsterdamie kobiety po
raz pierwszy wystąpiły w Igrzyskach Olimpijskich. Jak pisze
Smaszcz, „wiersz powstał pod wypływem zauroczenia poety
wdziękiem polskich zawodniczek, rozpoczynających dopiero
swój pochód przez boiska”21.

Utwór zamykający zbiór, to Gaj Akademosa. Pozornie, nie
ma tu odniesień do sportu. Jednak analizując ten wiersz w
kontekście pozostałych, które weszły w skład Lauru olimpij-
skiego zyskuje on zdecydowanie inny wymiar. W utworze po-

20 K. Wierzyński, Bieg na przełaj, [w:] tegoż, Laur olimpijski, dz. cyt.
21 W. Smaszcz, Olimpijskie laury…, dz. cyt., s. 19.
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jawia się obraz parku ponad którym zapada zmierzch. Nad-
chodząca noc jawi się podmiotowi lirycznemu niczym ukoje-
nie, czas, w którym będzie miał możliwość przeanalizowania
oraz lepszego zrozumienia wydarzeń minionego dnia. Pod-
miot liryczny ma także świadomość przemijania zarówno no-
cy, jak i kolejnych dni. Spośród ulotnych chwil wyłania się
nadrzędna wartość: człowiek, czyli „istota boska i triumfują-
ca”22. Przez swe działania jest on w stanie zmieniać rzeczywi-
stość, odnajdywać w niej nowe sensy, nadawać nowe znacze-
nie sprawom i wydarzeniom pozornie mało istotnym. Wi-
doczne są tu odwołania do aktywności sportowej, która to
sama w sobie wydawać się może pozbawiona znaczenia, któ-
rego nabiera w kontekście kulturowym.

Jan Parandowski
Jan Parandowski, kolejny, tym razem brązowy medalista

Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury znany jest przede
wszystkim jako autor Mitologii. Do tradycji antycznych nawią-
zuje w wielu swoich utworach, między innymi w Dysku olim-
pijskim uhonorowanym w wyżej wymienionym konkursie.
Nim jednak przedstawię problematykę utworu, proponuję
przyjrzeć się postaci Autora.

Paradowski urodził się 11 maja 1895 roku we Lwowie.
Tu także ukończył gimnazjum klasyczne. W roku 1913 zade-
biutował szkicem literacko-filozoficznym zatytułowany Rous-
seau. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim filozofię, filolo-
gię klasyczną, archeologię, historię sztuki oraz literaturę pol-
ską.W czasie I wojny światowej zmuszony był przerwać stu-
dia. Został internowany w Rosji. Naukę kontynuował od roku
1920. W 1922 roku został delegatem Związku Zawodowego
Literatów Polskich w Warszawie. W roku kolejnym uzyskał
magisterium z filologii klasycznej i archeologii23.

22 K. Wierzyński, Gaj Akademosa, [w:] tegoż, Laur olimpijski, dz. cyt.
23 D. Krełowska, Jan Parandowski: życie i twórczość, Toruń 1989.
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W czasie studiów i tuż po ich zakończeniu Parandowski
pracował jako kierownik literacki w wydawnictwie Alfreda
Altenberga. Współpracował także z czasopismami takimi jak
„Gazeta Poranna”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wiadomości
Literackie”, „Tęcza”. Odbywał także podróże do Grecji, Fran-
cji i Włoch. W 1929 roku zamieszkał w Warszawie. W roku
kolejnym został członkiem polskiego PEN-Clubu, a w latach
1933-1978 (z przerwą w czasie II wojny światowej, kiedy to
uczestniczył także w konspiracyjnym życiu kulturalnym) był
jego prezesem24.

Po wojnie Parandowski objął katedrę kultury antycznej,
a następnie literatury porównawczej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Został także członkiem Warszawskiego To-
warzystwa Naukowego oraz członkiem Stowarzyszenia Kul-
tury Europejskiej (SEC). Podjął współpracę z „Tygodnikiem
Powszechnym”, „Meandrem” i „Twórczością”. W 1958 roku
współorganizował Międzynarodowy Zjazd Tłumaczy w War-
szawie, a w 1962 roku został wiceprezesem międzynarodowe-
go PEN-Clubu. Za całokształt swej twórczości został uhono-
rowany w 1975 roku przez Radio Wolna Europa. W tym sa-
mym roku otrzymał także tytuł doktora honoris causa Wy-
działu Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Zmarł 26 września 1978 roku w Warszawie25.

Jan Parandowski pozostawił po sobie ogromną spuści-
znę literacką. Obejmuje ona dzieła nawiązujące do tradycji
antycznych, opowiadania, powieści, utwory biograficzne,
przekłady i relacje z podróży26. Przyjrzyjmy się teraz bliżej
powieści, za którą Parandowski otrzymał medal Olimpijskim
Konkursie Sztuki i Literatury.

24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.



205

Dysk olimpijski
Dysk olimpijski autorstwa Jana Parandowskiego to po-

wieść historyczna, która po raz pierwszy została wydana w
Warszawie w 1933 roku nakładem wydawnictwa Gebetner i
Wolff, a latach późniejszych doczekała się licznych wznowień.
Do Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury organizowa-
nego w 1936 roku równolegle z Letnimi Igrzyskami Olimpij-
skimi w Berlinie utwór został zgłoszony w przekładzie na ję-
zyk niemiecki (co stanowiło wymóg konieczny) dokonanym
przez krytyka i tłumacza Jana Pawła Kaczkowskiego.

Powieść składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, zaty-
tułowana W gimnazjonie zawiera osiem rozdziałów: I. Pokój
boży; II. Kraj wieczystego sojuszu; III. Pora oliwy; IV. Na świę-
tej bieżni; V. Kosmos; VI. Ikkos z Tarentu; VII. Rzut Fayllosa;
VIII. Nad granicą życia. Część druga nosi tytuł Olimpia i za-
wiera siedem rozdziałów: I. Księżyc nad Olimpią; II. Pod na-
miotami; III. Targowisko; IV. Gaj Zeusa; V. Gałązka dzikiej
oliwki; VI. Dzień Sotiona; VII. Święto pełni. Utwór kończy
Epilog. Niektóre wydania książki uzupełnione są także o obja-
śnienia nazw i skrótów27.

Akcja powieści toczy się w V wieku p.n.e., kiedy to Gre-
cja cieszyła się pokojem wywalczonym w 480 r. p.n.e. w bitwie
z Persami pod Salaminą. W utworze zarysowanych jest więcej
autentycznych wydarzeń. Są to m.in. sojusz zawarty pomię-
dzy greckimi władcami: Ifitosem z Elidy, Likurgosem ze Spar-
ty i Klejstenesem z Pisy, a także siedemdziesiąta szósta olim-
piada, do wydarzeń której nawiązuje treść utworu.

Parandowski opisuje w swej powieści zwyczaje panujące
w starożytnej Grecji oraz sposób postrzegania świata przez jej
mieszkańców.Głównym bohaterem utworu jest Sotion, który
wraz z innymi przedstawicielami antycznego świta przybywa
do Olimpii. Tam, po wielu miesiącach ćwiczeń i przygotowań
prowadzonych w atmosferze wzajemnej rywalizacji, mają od-

27 J. Parandowski, Dysk olimpijski, Warszawa 1987.
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być się zawody sportowe.Igrzyska przedstawione w utworze
trwały pięć dni. Rozpoczynano je ceremonią, podczas której
składano ofiary ku czci Zeusa Apomyjosa. Później zawodnicy
zapisywani byli do poszczególnych konkurencji sportowych.
Następnie, w świątyni składano ofiary z dzika przed posą-
giem Zeusa Horkiosa, po czym sportowcy zobowiązani byli
do złożenia przysięgi, iż są Hellenami, nie popełnili żadnej
zbrodni oraz że są ludźmi wolnymi. Podobną przysięgę skła-
dali także trenerzy i sędziowie. Pierwszego dnia „olimpijskich
agonów” czyli w tym przypadku rozgrywek odbywały się
biegi, boks i zapasy. Drugiego dnia miały miejsce wszelkie
dyscypliny hippiczne oraz pięciobój. W dniu trzecim składano
hekatombę na cześć Zeusa, odbywała się także procesja, pod-
czas której prezentowali się przedstawiciele greckich miast-
państw, zaś po południu rozgrywano zawody biegowe.
Czwarty dzień poświęcony był atletyce. Ostatniego dnia, w
świątyni Zeusa odbywała się dekoracja zwycięzców.

W powieści ukazane jest zderzenie idealistycznego podej-
ścia sportu i rywalizacji z dążeniem do zwycięstwa pojmowa-
nym jako metodyczna praca, będąca zalążkiem tego, co dziś
nazwano by sportem zawodowym. Co więcej, wszelkie aktyw-
ności podejmowane przez bohaterów utworu odczytywać
można jako pretekst do złożenia hołdu dziedzictwu antyczne-
mu. Wysiłek fizyczny jest tu symbolem świetności ludzkiego
ciała, jego możliwości adaptacyjnych, piękna oraz pokonywania
ograniczeń. Jest on jednak także i przeżyciem duchowym. Spo-
sób przedstawienia ćwiczeń, które w gimnazjonie wykonują
bohaterowie powieści, ich rytm i powtarzalność uchwycona
podczas kolejnych dni przygotowań do zawodów układają się
niczym kadry projekcji okraszonej refleksjami bohaterów i osa-
dzonej w samym sercu antycznego świata.

Utwór przeniknięty jest – nico sentymentalnym – prze-
czuciem nadchodzących zmian. Przejawia się ono chociażby
poprzez wątek rywalizacji Sotiona z Ikkosem. Pierwszy z
wymienionych odwołuje się do starego ładu i porządku opar-
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tego na zasadach bezinteresowności i walki fair play. Postać
drugiego nawiązuje do zmian, które nadchodzą, a które spra-
wią, iż sport stanie się pewnym sposobem na życie, na zdo-
bywanie sławy i pieniędzy. Ostatecznie, Sotion przegrywa ze
swym rywalem, co także ma znaczenie symboliczne.

Zakończenie
Zaprezentowane w niniejszej pracy utwory literackie

poświęcone zagadnieniom związanym ze sportem miały
szczególne znaczenie dla polskiej literatury. W przypadku
Wierzyńskiego – jak już zostało to wspomniane – mamy do
czynienia z pierwszym tomem poezji poświęconym włącznie
tematyce sportowej. Zaś powieść Parandowskiego odczytywać
można zarówno jako utwór historyczny, prezentujący realia
starożytnej Grecji, jak również hołd złożony uniwersalnej idei
sportu. Wiersze Wierzyńskiego przepojone są radością ze
sportowej rywalizacji, z kolei utwór Parandowskiego tchnie
pesymizmem powodowanym nieuchronnością zmian, w wy-
niku których zawody sportowe utracą właściwy im charakter,
staną się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także – w
dużej mierze – komercyjnym. Jednakże należy zwrócić uwagę
na fakt, iż pomimo wielu różnic, obydwa utwory miały nieba-
gatelne znaczenie dla popularyzacji sportu narodowego w
odrodzonej po latach niewoli Polsce (w przypadku tomiku
Wierzyńskiego) oraz zaznaczeniu jego obecności na arenie
międzynarodowej w przededniu II wojny światowej (w przy-
padku Parandowskiego). Obydwa utwory spowodowały tak-
że wzrost zainteresowania sportem twórców różnych dyscy-
plin sztuki, o czym świadczy ilość późniejszych prac, w któ-
rych uwidacznia się ów tematyka.

Streszczenie:
W latach 1912-1948 równolegle ze sportowymi igrzy-

skami olimpijskimi rozgrywany był także Olimpijski Konkurs
Sztuki i Literatury. Jego inicjatorem był francuski pedagog,
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założyciel i drugi przewodniczący Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego - Pierre de Coubertin. Wśród polskich lau-
reatów konkursu znaleźli się Kazimierz Wierzyński (w kate-
gorii: poezja) i Jan Parandowski (w kategorii: proza). Tomik
Wierzyńskiego w całości poświęcony jest tematyce sportowej,
zaś powieść Parandowskiego może być odczytywana zarówno
jako utwór historyczny, jak i hołd złożony uniwersalnej idei
sportu.

Słowa kluczowe: Igrzyska Olimpijskie, literatura, po-
ezja, powieść

Summary:
Sport in literature. A few words about the works of Kazimierz

Wierzyński and Jan Parandowski
Between 1912 and 1948 together with the Olympic

Games, the Olympic Contest of Art and Literature was also
held. Its initiator was the French pedagogue, and also founder
and the second chairman of the International Olympic Com-
mittee - Pierre de Coubertin. Among the Polish laureates there
were Kazimierz Wierzyński (in the category of poetry) and Jan
Parandowski (in the category of prose). Wierzyński's volume
of poetry is entirely devoted to sports, while Parandowski's
novel can be read both as a historical work and as a tribute to
the universal idea of sport.

Key words: Olympic Games, literature, poetry, novel
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Karolina Mytkowska

Witold Hulewicz i Środy Literackie

Wstęp
Środy1 Literackie były to spotkania odbywające się w

Wilnie w latach 1927-1939. Pierwszoplanową rolę w ich po-
wstaniu i utrwaleniu kształtu odegrał Witold Hulewicz (1895-
1941) – „wysoki brunet o orlim nosie. Z wrażenia poważny, w
rzeczywistości człowiek o ogromnym poczuciu humoru. […]
Bardzo dbał o rozpowszechnianie wszelkich dzieł kultural-
nych. Miał szaloną wyobraźnię, która podsuwała mu mnó-
stwo pomysłów. Swoją pasją zachęcał i zarażał wszystkich
wokół”2. W latach 1925-34 pracował w rozgłośni wileńskiej
Polskiego Radia, a od 1934 do 1939 był kierownikiem literac-
kim Polskiego Radia w Warszawie. Przyczynił się do przenie-
sienia zespołu Reduty do Wilna i w sezonie 1925/26 był jej
kierownikiem literackim. Brał udział w pracach nad przygo-
towaniem sztuk, zajmował się redagowaniem programów3.

Nic więc dziwnego, iż to właśnie Hulewicz wpadł na po-
mysł, aby raz w tygodniu urządzać w bibliotece Bernardynów
wieczory literacko-artystyczne. „Najlepszym terminem na to
wydawała się środa – najmniej w tygodniu zajęty dzień. Z cza-
sem okazało się, że Środy Literackie były kontynuacją zapo-
mnianej dziewiętnastowiecznej tradycji, kiedy to wileńscy literaci
spotykali się w mieszkaniu Władysława Syrokomli”4.

1 A. Karaś, Miał zbudować wieżę… Życie Witolda Hulewicza, Warszawa
2003, s. 180.

2 Witold Hulewicz – legenda Polskiego Radia, [w:]
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459728,Witold-Hulewicz-
%E2%80%93-legenda-Polskiego-Radia, dostęp: 10.03.2018.

3 http://www.encyklopediateatru.pl/krytyk/40840/witold-hulewicz,
dostęp: 04.02.2018.

4 Władysław Syrokomla, właśc. Ludwik Władysław Franciszek Kondra-
towicz herbu Syrokomla (ur. 29 września 1823 w Smolhowie, zm. 15 wrze-

www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459728
http://www.encyklopediateatru.pl/krytyk/40840/witold-hulewicz
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Należy zaznaczyć, iż „na poczet zasług Hulewicza nale-
ży zapisać też radiofonizację literackiej audycji satyrycznej
Kukułka wileńska oraz transmisje radiowe Śród Literackich,
pozwalające kulturze literackiej Wilna promieniować nie tylko
na Kresy, lecz także na cały kraj. Dobry przykład stanowić
może tutaj cykl Śród Mickiewiczowskich transmitowanych
bezpośrednio z Celi Konrada (w przeciągu całego 1934 roku)
przez radio wileńskie na antenę ogólnopolską30. Hulewicz nie
tylko z wielką trafnością oceniał specyfikę i potrzeby radiofo-
nizacji literatury, ale także potrafił z tych doświadczeń - wy-
stępując w roli znakomitego recytatora i prelegenta przed mi-
krofonem - zrobić praktyczny użytek, czemu dawał też wyraz
prowadząc „skrzynkę pocztową” rozgłośni czy pisując felieto-
ny na tematy radiowe w „Kurierze Wileńskim”. Wreszcie,
dzięki jego inicjatywie, zorganizowano Radę Wileńskich Zrze-
szeń Artystycznych, tzw. Erwuzę (grudzień 1932), która w
celu integrowania środowiska twórczego powołała elitarny
klub towarzysko-artystyczny „Smorgonia” (11 V 1933), pod
swoją egidą regularnie organizujący wieczory kabaretowe. Do
tych programów satyryczno-rozrywkowych, jako Kukułka
wileńska transmitowanych z Celi Konrada na ogólnopolską
antenę radiową, Hulewicz pozyskiwał młodych literatów wi-
leńskich (np. asa tej „branży”, Teodora Bujnickiego) oraz
„przybyszów” spoza Kresów, jak Gałczyński (w latach 1934-

śnia 1862 w Wilnie) – polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu. Nazywany
często lirnikiem wioskowym, autor ironicznych wierszy stylizowanych na
XVIII-wieczną sielankę oraz przyśpiewek ludowych. W utworach poetyc-
kich wykorzystywał ironiczną obserwację rzeczywistości, zwłaszcza men-
talności i zwyczajów drobnej szlachty. Ulubionym gatunkiem literackim
Syrokomli była gawęda i jej odmiany, jak szlachecka, gminna, ludowa, re-
gionalna, żebracka, żołnierska, historyczna. Gawędy Syrokomli nie stanowi-
ły apologii przeszłości, mimo okazywanego przywiązania do tradycji. Boha-
terami gawęd była zwykle drobna szlachta zaściankowa i chłopi. Akcja
często osnuta była wokół drobnych zdarzeń, znanych tylko w skali regionu.
Jednak zdaniem Syrokomli takie pozornie błahe wydarzenia mogły nieść
naukę, dlatego do utworów wplatał często wskazania moralne.
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1935). […] W życiu kulturalno-artystycznym Wilna lat trzy-
dziestych, jako popularyzator kultury i literatury, odegrał on
rolę znaczącą i wybitną”5.

Tylko Środy
Powstanie międzywojennych Śród Literackich wiąże się

z działalnością wileńskiego oddziału Związku Zawodowego
Literatów Polskich, a zwłaszcza z Witoldem Hulewiczem, któ-
ry był pomysłodawcą i inspiratorem wielu ważnych przed-
sięwzięć kulturalnych w tamtych czasach. „Hulewicz mobili-
zował i podsycał zapał do pracy. Przede wszystkim dzięki
niemu 23 lutego 1927r. odbyła się pierwsza Środa6 – ale jeszcze
nie w murach pobazyliańskich, tylko w sali bibliotecznej Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego (na ul.
Świętej Anny, obecnie Maironisa), dokąd zaprosił gości prof.
Ferdynand Ruszczyc. Zebrały się 43 osoby, wśród nich m.in.:
prof. Marian Zdziechowski, prof. Stanisław Pigoń, Władysław
Raczkiewicz, Helena Romer-Ochenkowska; do symbolicznej
liczby zabrakło Czesława Jankowskiego, przebywającego
wówczas w Warszawie. Środy międzywojenne odbywały się
zwykle co tydzień: rozpoczynały o godzinie 20.00 i trwały tak
długo, jak długo toczyły się dyskusje. Zdarzało się, że przyszło

5 J. S. Ossowski, „Wileńskie środy literackie (1927-1939)”, Jagoda Hernik Spalińska,
Warszawa 1998: [recenzja],
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwart
al-
ne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasop
ismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-
n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_li
teratury_polskiej-r2001-t92-n2-s193-
218/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_l
iteratury_polskiej-r2001-t92-n2-s193-218.pdf, s. 207.

6 Agnieszka Karaś zauważa: „Pierwsza Środa Literacka z programem ar-
tystycznym odbywa się 2 marca 1927 roku. Poświęcona jest zmarłemu wła-
śnie Duńczykowi, Georgowi Brandesowi. Był to krytyk, historyk literatury i
filozof […]. Na Środzie Literackiej Brandesa Hulewicz z matką grają utwory
Beethovena”. A. Karaś., Miał zbudować…, dz. cyt.

http://bazhum.muzhp.pl/media//
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niewiele osób, prelegent mówił nieciekawie i wszystko koń-
czyło się szybko; ale bywało i tak, że po burzliwych debatach
rozchodzono się dopiero o północy. Kiedy pojawiał się sławny
gość, chętni do udziału w spotkaniu nie mieścili się w Sali”7.

J. Huszcza wspomina, iż „prawie co środę przekraczało
się rokokową bramę (przez którą ongiś prowadzono Mickie-
wicza i jego młodziutkich przyjaciół do więzienia, do celi Kon-
rada) i przez dziedziniec szło się do tego skrzydła dawnego
klasztoru oo. Bazylianów, gdzie znajdowała się siedziba
Związku Literatów i Rady Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych
(w skrócie ERWUZA, nieraz atakowana w gazetach przeważ-
nie w związku z osobą nielubianego na ogół w mieście jej
działacza, poety, Witolda Hulewicza)”8.

Środy odbywały się w „przytulnej salce, zastawionej sto-
łami i zydlami. Stoły, na których znajdowały się filiżanki z kawą,
były przykryte regionalnymi serwetami. Występowali na „śro-
dach” – z prelekcjami lub utworami oryginalnymi – miejscowi i
zapraszani z różnych miast, często najwybitniejsi pisarze. […]
przede wszystkim literaci i co ambitniejsi dziennikarze, naukow-
cy, niekiedy studenci. Nie był to szeroki krąg ludzi, ale za to
wierny sympatycznej tradycji. Wieczory naprawdę dużo dawały,
zwłaszcza dyskusyjne”9. J. Huszcza uczestników Śród dzieli na
dwie kategorie: starszych i młodszych. „Starsi pisarze reprezen-
towali przeważnie twórczość ściśle związaną z regionem, jego
kolorytem, gwarą, folklorem”10.

Warto dodać, iż „międzywojenne Środy były nie tylko lite-
rackie; zdarzały się też muzyczne, plastyczne i inne. Na jednej
prof. Ruszczyc mówił o „trzecim Wilnie”, tj. tym, które będzie w
przyszłości; na innej – na fortepianie grał sam Karol Szymanow-
ski; na jeszcze innej – wysłuchiwano przez niemiłosiernie trzesz-

7 http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/, dostęp: 01.04.2018.
8 J. Huszcza, Wspominki nie zawsze frasobliwe, Łódź 1960, s. 59-60.
9 Tamże, s. 60-61.
10 Tamże, s. 61.

http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/
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czące radio dźwięków oryginalnej osiemnastowiecznej lutni.
Owocem jednego z wileńskich spotkań w pewnym sensie jest
„Alchemia słowa” Jana Parandowskiego. Parandowski przyje-
chał do klasztoru pobazyliańskiego z prelekcją o warsztacie pi-
sarskim; pytań zadawano tak wiele, że autor zaczął robić notatki,
później wielokrotnie je rozszerzał – aż do rozmiarów książki.
Całe przedsięwzięcie wiele straciło, kiedy w 1935 r., wskutek
bardzo przykrych wydarzeń, zmuszono Hulewicza do wyjazdu
z Wilna. Cztery lata później, 6 czerwca 1939 r., odbyło się ostat-
nie, 371. Spotkanie”11. Przywołany wcześniej Parandowski tak
wspomina pobyt w Wilnie: „Miałem odczyt na jednej ze Śród
Literackich. Zaprzyjaźniliśmy się z Hulewiczem od pierwszego
dnia, do późna w noc przesiadywaliśmy na długich rozmowach
w celi Konrada, gdzie Hulewicz kazał dla mnie wstawić łóżko,
dając mi spędzić dwie noce wśród ścian, które pamiętały więzie-
nie Mickiewicza i znalazły swą nieśmiertelność w Dziadach. I w
naszych rozmowach był Mickiewicz, była obecna i Polska z pato-
sem jej dziejów”12.

To, co stanowi istotę spotkań to fakt, iż „spotkania śro-
dowe charakteryzowała przede wszystkim postawa poznaw-
cza. Wszyscy, którzy reprezentowali kulturę czy naukę, mieli
drzwi otwarte bez względu na swoje pochodzenie czy posta-
wę polityczną. […] Środy były poświęcone również sprawom
nie związanym z literaturą. Takie były Środy regionalne, kra-
joznawcze, muzyczne, księgarskie, konserwatorskie”13.

J. Huszcza wspomina: „działalność Hulewicza, świetne-
go organizatora, za moich czasów dobiegała już końca. Zdąży-
łem jeszcze tylko znaleźć się na bankiecie […] urządzonym w
jednej z restauracji przy ulicy Mickiewicza, bodajże w „Bristo-
lu”, z okazji przyznania mu nagrody literackiej im. Filomatów.

11 http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/, dostęp: 01.04.2018.
12 J. Parandowski, Słowo wstępne, [w:] W. Hulewicz, Przybłęda Boży Beet-

hoven, Kraków 1959.
13 J. Hernik Spalińska, s. 26.

http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/
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Z bankietu tego, na którym między innymi był i popularny
ksiądz Piotr Śledziewski, wielki miłośnik i nie mniejszy znaw-
ca zabytków miasta, a zwłaszcza kościoła św. Piotra i Pawła
na Antokolu – zapamiętałem, jak podochocony Bujnicki skan-
dował: „Witołdzie, tobie w hołdzie”14.

Siedziba Śród Wileńskich
A. Karaś przywołuje, iż „w lutym 1927 roku przy pomocy

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, a
mianowicie dzięki użyczeniu przez dziekana profesora Ruszczy-
ca i profesora Jerzego Remera lokalu w Murach Bernardyńskich,
rozpoczęły się tak zwane Środy Literackie”15. 4 maja 1927 na-
tomiast  roku odbyła się pierwsza Środa Literacka z publiczno-
ścią, na której wileńscy autorzy czytali niedrukowane jeszcze
utwory. Wówczas Hulewicz zaprezentował także fragmenty
Miasta pod chmurami (tomiku poświęconego Wilnu), a publicz-
ność miała okazję usłyszeć utwory młodych wileńskich kompo-
zytorów16. Ruszczyc wspomina: „[…] osób było sporo, program
interesujący. Hulewicz cyzeluje, jest dla mnie kunsztownie szli-
fowanym naczyniem, Łopalewski zaś – winem, jak dodał Pigoń –
takim, co do głowy idzie. To już jest siła […]. Obaj, Hulewicz i
Łopalewski, są wzięci przez Wilno [….]”17.

Jesienią 1929 ZZLP dostał od wojewody wileńskiego
pomieszczenie w murach byłego Klasztoru Bazylianów, przy
ulicy Ostrobramskiej. Było to miejsce historyczne, gdyż za
czasów carskim przetrzymywano tam Filaretów18. J. Hernik
Spalińska zaznacza, iż „otwarcie i poświęcenie celi Konrada
odbyło się 10 października 1929 roku. Połączono je z uroczy-
stościami 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego, przypada-

14 J. Huszcza, Wspominki nie zawsze frasobliwe, Łódź 1960, s. 60.
15 A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, s. 179, cyt. za: E. Kozikowski, Pamiętnik

Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie 1920-1930,Warszawa 1931.
16 Tamże, s. 180.
17 Tamże.
18 Tamże, 180-181.
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jącymi kilka miesięcy wcześniej. Związek urządził w celi Kon-
rada Wystawę Pamiątek Mickiewiczowskich i Filomackich.
Wystawa była otwarta cały miesiąc i Kuratorium Okręgu
Szkolnego Wileńskiego rozesłało do wszystkich szkół afisz
Wystawy oraz okólnik polecający młodzieży szkolnej i na-
uczycielstwu zbiorowe zwiedzanie wystawy. W celi zgroma-
dzono portrety, autografy, dawne wydania, sztychy, meble i
inne pamiątki, jakoś związane z martyrologią wileńskiej mło-
dzieży”19. „Kurier Wileński” w taki sposób relacjonował wy-
darzenie: „Jak było do przewidzenia, liczne grono gości i
sympatyków zjawiło się na Środę, rozpoczynając okres bazy-
liański w naszym życiu literackim, oto pięćdziesiąt osób roz-
mieściło się wygodnie na estetycznych meblach i spoglądało z
rzetelnym zadowoleniem na ściany, obrazki i lichtarze, na
palmy w garnkach z Łukiszek i na tradycyjną babkę z pierni-
kiem do herbaty”20. Związek Literatów zajmował dwa po-
mieszczenia – w celi Konrada mieściła się wystawa i biblio-
teczka, zaś w drugiej, większej sali odbywały się środowe ze-
brania21. „Wilno żyło w oczekiwaniu na geniusza. Jako koleb-
ka poetów romantycznych czuło się w stanie wydać z siebie
kolejnych wieszczów. (…) Historia Śród układała się podob-
nie: przez pierwsze kilka lat inteligencja wileńska przyzwy-
czaja się do Śród, zdobywają one silną pozycję, kształtuje się
ich oblicze, a jednocześnie one formują typ inteligenta, otwar-
tego, ciekawego świata, o dobrym smaku muzycznym, arty-
stycznym, literackim. Młodzież ucząca się znajduje się w bez-
pośrednim obszarze zainteresowania organizatorów Śród”. A

19 J. Hernik Spalińska, Wileńskie Środy Literackie (1927-1939), Warszawa
1998, s. 21.

20 A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 181, cyt. za: „Kurier Wileński”,
18.10.1929.

21 J. Hernik Spalińska, Wileńskie Środy…, dz. cyt., s. 22.
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przecież nadchodził czas talentów Czesława Miłosza22 i Teo-
dora Bujnickiego.

Wilno miało też swoją wielką gwiazdę „z zewnątrz” –
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, któremu – jak wspomi-
nał Miłosz – miasto spodobało się: „Że tanio. Że śmiesznie”
Jako poeta Gałczyński potrafił rozbawić i zadziwić, zostało po
nim w Wilnie trochę anegdot, nie tylko tych związanych ze
Środami Literackimi. Autor zbioru “Zaczynając od moich ulic”
pisał: „Swoje brewerie Gałczyński wyprawiał jak należy, choć
niekiedy wpadał w abstynencję. Zaliczki brał, i kiedy praco-
wałem już w Radio, biegano tam raz w popłochu, bo obiecał,
pieniądze dostał, zbliżał się termin i ni słychu. Wybrałem się
więc do niego na Zarzecze. Zastałem go gołego, leżał na
wznak z rękami pod głową i patrzył w sufit, a na podłodze
obok Horacy – tomiki w skórze ze złoceniami. Żeby się ze-
mścić, napisał do Radia list, że był u niego „urzędnik Miłosz” i
że „stawiał jakieś niezrozumiałe żądania”23.

Jadwiga Żylińska wspomina w następujący sposób Śro-
dy: „Mój mąż był nawet zazdrosny o te Środy Literackie, bo
mi przysyłali zaproszenia. A jak raz mi przysłali zaproszenie
na bal, który miał odbyć się u literatów, to mój mąż powie-
dział: jak chcesz, to jedź sama. Ja nie pójdę! […] Pewnego razu dał
mi Witold Hulewicz po jednej z takich Śród Literackich Malte-
go w swoim tłumaczeniu. […] I napisał dedykację: W pewien

22 „W […] celi Konrada zdarzało mi się sypiać, bo tam był taki pokój go-
ścinny. Jak nie miałem gdzie mieszkać albo jak się bardzo upiłem, to tam
zasypiałem” – wspomina Czesław Miłosz (Czesława Miłosza portret przekor-
ny). P. Włodek, Wilno: przewodnik, Warszawa 2004, s. 70. Jan Parandowski
także przywołuje czas w Wilnie: „zaprzyjaźniliśmy się z Hulewiczem od
pierwszego dnia, do późna w noc przesiadywaliśmy na długich rozmowach
w Celi Konrada, gdzie Hulewicz kazał dla mnie wstawić łóżko, dając mi
spędzić dwie noce wśród ścian, które pamiętały więzienie Mickiewicza i
znalazły swą nieśmiertelność w Dziadach. I w naszych rozmowach był Mic-
kiewicz, był obecna i Polska z patosem jej dziejów”. J. Parandowski, Wstęp,
[w:] W. Hulewicz, Przybłęda Boży Beethoven, Kraków 1982, s. 7.

23 http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/, dostęp: 01.04.2018.
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muślinowy dzień. A dlaczego muślinowy? Bo miałam w ten
dzień sukienkę z białego muślinu, w której sfotografował mnie
sam Bułhak”24.

Pożegnanie
Hulewicz opuścił Wilno w związku z powtarzającymi

się atakami na jego osobę ze strony Słowa wileńskiego, organu
konserwatystów. W artykułach i karykaturach umieszczanych
na łamach tego pisma używano sobie, ile dusza zapragnie,
ośmieszając Hulewicza za sposób prowadzenia śród literac-
kich w historycznej celi Konrada, stanowiącej część siedziby
Oddziału Wileńskiego Związku Literatów. Hulewicz poczuł
się tym dotknięty i wniósł do sądu skargę przeciw Pasikow-
skiemu i Wyszomirskiemu, oskarżając ich o zniesławienie,
którego ci dopuścili się w artykułach zarzucając mu bezpraw-
ne używanie tytułu doktora. Sąd okręgowy w Wilnie unie-
winnił w roku 1935 obu oskarżonych, wychodząc z założenia,
że działali w dobrej wierze, Witold Hulewicz bowiem istotnie
nie posiadał doktoratu, a w tym czasie, gdy owe artykuły uka-
zywały się w druku, nie był nawet absolwentem uniwersytetu.
[…] W roku 1936 został wybrany do zarządu Oddziału War-
szawskiego Związku Literatów i jako prezes, zastępujący stale
niedomagającego prezesa w osobie Andrzeja Struga, kierował
de facto pracami oddziału”25. „Po ostrym konflikcie ze Stani-
sławem Catem-Mackiewiczem przeniósł się do Warszawy,
gdzie w latach 1935-1939 kierował Działem Literackim Pol-
skiego Radia. Po wybuchu II wojny światowej, nie uciekł z
kraju, lecz kierował pracą podziemnego pisma „Polska Żyje”. -
Z wielkim ogniem, z wielką pasją przemawiał do żołnierzy
niemieckich. Do ich sumienia i poczucia sprawiedliwości. Nie
bał się, nadstawiał głowę. We wrześniu 1940 roku został aresz-

24 Fragment filmu dokumentalnego Inny – życie Witolda Hulewicza, reż. A.
Karaś, Polska, Niemcy 2003.

25 E. Kozikowski, Więcej prawdy niż plotki. Wspomnienia o pisarzach czasów
minionych, Warszawa 1964, s. 167-168.

http://kurierwilenski.lt/2009/05/08/650/
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towany przez hitlerowców. Dni subtelnego tłumacza literatury
niemieckiej dopełniły się 12 czerwca 1940 przed hitlerowskim
plutonem egzekucyjnym w Palmirach. W 1946 Polski Czerwo-
ny Krzyż ekshumował ofiary upiornego lasu. Zwłoki Witolda
Hulewicza zidentyfikowano na podstawie medalika z Matką
Boską Ostrobramską, kwitu z paczki pisanego ręką matki i
zapalniczki kupionej w czasie służbowego wyjazdu na olim-
piadę w Berlinie”26.

Podsumowanie
Środy Literackie stały się więc znane w całej Polsce. Były

to miejsca spotkać artystów z publicznością, miejsca promocji
nieznanych, często dopiero debiutujących artystów. Ulubio-
nym sposobem prezentacji były prelekcje autorów i tłumaczy,
połączone z deklamacją utworów i oprawą muzyczną. Z cza-
sem na środach pojawił się mikrofon radiowy. Tematykę Śród
dyktowały bieżące okazje artystyczne i wydarzenia społeczno-
polityczne. Za sprawą Hulewicza na środach pojawiało się
dużo literatury niemieckojęzycznej: Rilke (którego utwory
Hulewicz tłumaczył z wyjątkową chęcią), Remarque, Kleist,
Ferdinard Bruckner. Atmosfera celi Konrada oczarowywała
przyjezdnych27. A. Karaś, cytując E. Kozikowskiego zaznacza,
że „Wszyscy, którzy odwiedzają «Środy» stwierdzają zgodnie,
że ani różnice społeczne, ani narodowość nie stawiają tutaj
tamy wymianie myśli. Gośćmi Związku bywali Litwini, Ro-
sjanie, Żydzi i każdy mógł się wypowiedzieć swobodnie w
zakresie kultury i sztuki. W siedzibie Związku panuje wyro-
biona trzyletnią przeszło tradycją, atmosfera swobody słowa,
towarzyskiego obcowania i kulturalnego ożywienia poza krę-
giem tarć politycznych”28.

26 Witold Hulewicz – legenda Polskiego Radia, [w:]
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459728,Witold-Hulewicz-
%E2%80%93-legenda-Polskiego-Radia, dostęp: 10.03.2018.

27 A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 182.
28 Tamże, s. 187.

www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459728
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Streszczenie:
Witold Hulewicz miał bardzo duży wpływ na kształt

ówczesnego życia literackiego i kulturalnego w Wilnie. W
Klasztorze Bazylianów odnalazł Celę Konrada, w której był
więziony Adam Mickiewicz. Urządzał tam tzw. Środy Lite-
rackie, czyli cotygodniowe spotkania na które zapraszał pisa-
rzy. Miały one charakter międzynarodowy.

Słowa kluczowe: Hulewicz, Wilno, Środy Literackie

Summary:
Witold Hulewicz had a very big influence on the shape

of contemporary literary and cultural life in Vilnius. In the
Basilian Monastery, he found Konrada’s Cel, in which Adam
Mickiewicz was imprisoned. He arranged there the so-called
Literature Wednesdays, or weekly meetings for which he in-
vited writers. They were international.

Keywords: Hulewicz, Vilnius, Literary Wednesdays
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Kinga Solewicz

Sport i sportowcy w reklamach

1. Sport – wprowadzenie
Sport to „ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie

sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do
uzyskania jak najlepszych wyników”1. Jest to jedna z najprost-
szych definicji sportu. W Nowym słowniku języka polskiego pod
redakcją Bogusława Dunaja możemy odnaleźć podobną defi-
nicję. Według tego źródła sport to: „Ćwiczenia i gry mające na
celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej demonstrowanie;
sprzyjające zachowaniu zdrowia i rozwijające cenne cechy
osobowości (wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie itp.)”2.

Z kolei w Encyklopedii PWN termin sport został wytłu-
maczony następująco: „Sport, z założenia pokojowe współza-
wodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespo-
łowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie
z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych
wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i dosko-
nalenia własnych cech fizycznych”3.

Na świecie istnieje szeroka gama typów i dyscyplin
sportowych. Encyklopedia PWN wymienia, np.: lekkoatletykę,
narciarstwo, saneczkarstwo, pływanie, gimnastykę, bobsleje,
hokej, szermierkę, żeglarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo, koszy-
kówkę, siatkówkę, piłkę nożną, podnoszenie ciężarów, kry-
kiet, kręglarstwo, zapasy, lotnictwo, sport motocyklowy, mo-
torowodny, balonowy, żużlowy, skibobowy, płetwonurkowy i

1 Słownik języka polskiego PWN, (online)
https://sjp.pwn.pl/sjp/sport;2523172.html (dostęp 06.06.2018).

2 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 654.

3 Encyklopedia PWN (online)
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sport;3978430.html (dostęp 04.06.2018).
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wiele, wiele innych4. Tak duża różnorodność sportów sprawia,
że każdy człowiek może znaleźć coś dla siebie i rozpocząć
przygodę z uprawianiem sportu. Nie musi to być od razu
sport wyczynowy, ekstremalny, może to być zwykła, rekre-
acyjna aktywność fizyczna. W wolnych chwilach można np.
grać w tenisa, lub jeździć na rowerze, by zachować na dłużej
sprawność fizyczną i zdrowie. Stosując się do utartej maksymy
„sport to zdrowie”, trzeba podkreślić, że każda aktywność
fizyczna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie naszego or-
ganizmu.Wysiłek fizyczny wzmacnia mięśnie wiązadeł, oraz
układu kostno-stawowego, redukuje cholesterol, reguluje ci-
śnienie, pomaga w utrzymaniu właściwej masy ciała, wpływa
na rozwój naczyń kapilarnych serca, a także redukuje ryzyko
chorób układu krążenia i zmniejsza zachorowalność na choro-
by serca5. Rozważając znaczenie kolejnej maksymy, która
brzmi „w zdrowym ciele, zdrowy duch” trzeba stwierdzić, że
dzięki regularnym ćwiczeniom sportowym jesteśmy zdrowsi,
co wpływa dodatnio na nasze ciało i ogólne samopoczucie.
Wystarczy, że 3 lub 4 razy w tygodniu „wygospodarujemy
swój czas” na zwykły, długi spacer, to tym samym poprawimy
wygląd skóry, w odpowiedni sposób dotlenimy mózg i po-
prawimy swoje samopoczucie. Nie trzeba od razu zapisywać
się do klubów sportowych, ani kupować drogiego sprzętu by
móc uprawiać jakiś sport wyczynowo. To, co nam potrzebne,
by kilka razy w tygodniu poświęcić czas na jakąkolwiek ak-
tywność fizyczną są po prostu nasze chęci. Zawsze można
spotkać się z opiniami typu „dużo pracuje i brak mi sił na ak-
tywność fizyczną”, lub „mam małe dzieci i nie znajdę czasu na
ćwiczenia”, bądź zwykłe „nie mam czasu”. Jednak, tak na-
prawdę wszyscy z tych ludzi znaleźliby czas i siły na sport,

4 Ibidem.
5 Czym jest aktywność fizyczna, a czym sport. Wpływ wysiłku fizycznego na

organizm człowieka, (online) http://smak-
zdrowia.blogspot.com/2013/04/czym-jest-aktywnosc-fizyczna-czym-
sport_30.html (dostęp 06.06.2018).

http://smak-
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gdyby tylko chcieli. Wystarczy, że zamiast jechać samocho-
dem na zakupy, czy do przedszkola, lub Kościoła, udać się
tam na pieszo.

Każdą aktywność fizyczną wykonywaną rekreacyjnie,
można nazwać rekreacją ruchową. A. Dąbrowski wyjaśnia, że
rekreacja ruchowa to „wszelkie akceptowane społecznie formy
fizycznej aktywności ludzi, mające miejsce w czasie wolnym,
podejmowane dobrowolnie, bezinteresownie i dla przyjemno-
ści, służące odnowie i umacnianiu sił człowieka, jego innej od
codziennej, aktywnej i różnorodnej samorealizacji o cechach
zabawy, realizowanej indywidualnie, w grupach, lub trakto-
wanej, jako zjawisko społeczne i globalne”6.

W dzisiejszym świecie sport odgrywa znaczącą rolę. Lu-
dzie są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że naprawdę warto
ćwiczyć i gimnastykować się jak najczęściej. Rozumieją, że
wszelka aktywność fizyczna będzie miała pozytywny wpływ
na zdrowie, wygląd i zachowaniem, czyli na całe nasze życie.

Stanisław Jurdycki w artykule Filozofia sportu, rozważa
czym jest sport dla człowieka. Zastanawia się nad istotą tego
zagadnienia, dochodząc do wniosku, że sport niewątpliwie
jest zabawą i rywalizacją. Spełnia także rolę wychowawczą,
ponieważ uczy wytrwałości, samokontroli i gry według zasa-
dy fair play. Jednak to nie wszystko. Sport jest czymś więcej.
Autor dowodzi, że najgłębszą warstwą znaczenia sportu jest
marzenie o doskonałości7. S. Jurdycki pisze tak: „Ciało ludzkie
stawia opór woli - sport jest marzeniem o posiadaniu takiego
ciała, które byłoby całkowicie podporządkowane woli ludz-
kiej, jest marzeniem o posiadaniu takiego ciała, dla którego
żadne rzeczy fizyczne nie stanowiłyby przeszkody nie do po-
konania. Ciało ludzkie podlega chorobom i starzeniu się -

6 Ibidem.
7 S. Jurdycki, Filozofia sportu, (online)

https://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf (do-
stęp 07.06.2018).

www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.pdf
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sport jest marzeniem o posiadaniu takiego ciała, które nie cho-
rowałoby i nie ulegało degradacji wraz z wiekiem. Ale nie
tylko posiadanie w ten sposób idealnego ciała jest marzeniem,
któremu służą sportowcy. Doświadczenia radości zwycięstwa
są krótkimi momentami, jak się niekiedy mówi, przeżycia
‘czystego szczęścia’ - sport jest marzeniem o przedłużeniu
takiego przeżywania szczęścia na zawsze”8. Tak pojmowany
sport jest zazwyczaj domeną sportowców, dla których sport to
całe życie. S. Jurdycki pisze także, że sport jest „marzeniem o
wiecznej młodości, o nie przesłoniętej egoizmem wspólnocie i
szczęściu ludzi, o takim życiu, w którym może istnieć trud
przygotowań i w którym istnieje pewna forma rywalizacji,
lecz gdzie żaden wysiłek i trud nie idą na marne, udaremnio-
ne przez okoliczności i złą wolę innych, marzeniem o życiu, w
którym nawet porażka nie jest doświadczeniem negatywnym,
bo tzw. ‘gorycz porażki’ jest natychmiast gaszona przez świa-
domość permanentnego święta, w którym się uczestniczy”9.
Jednak, czy takie marzenie ma możliwość się spełnić? Autor
artykułu sądzi, że niektórzy mogą przeżyć takie krótkie chwi-
le, w których realizuje się to marzenie, ale są to tylko chwile.
Marzenie o doskonałości jest pragnieniem, do którego dąży
wielu sportowców od wiek wieków.

2. Znaczenie sportowca w społeczeństwie
Definicje słownikowe, sportowca określają jako człowie-

ka uprawiającego sport”10. Sportowiec jest to zwykły, normal-
ny człowiek, podobnie skonstruowany do każdego z nas, np.
piłkarz „oprócz 90 minut meczu raz na 3 dni (7 dni, jeżeli mó-
wimy o Polsce, z wyłączeniem 3 miesięcy zimowych) ma cał-

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Słownik języka polskiego PWN, (online)

https://sjp.pwn.pl/sjp/sportowiec;2523179.html (dostęp 06.06.2018).
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kiem sporo czasu, który jakoś gospodaruje”11. Taki mężczyzna
je, śpi, chodzi na zakupy tak samo jak my, ale z tą różnicą, że
jeśli jest dobrym zawodnikiem, odnoszącym sukcesy to staje
się idolem dla iluś tysięcy ludzi i zarabia mnóstwo pienię-
dzy12. I właśnie w tym momencie warto zastanowić się nad
fenomenem popularności danego sportowca i sportu jaki
uprawia. Trzeba zacząć od tego że bez kibiców sport by nie
istniał. To dzięki kibicom jest tzw.„szałna Roberta Lewandow-
skiego”, a jeszcze nie tak dawno istniało zjawisko zwane „ma-
łyszomanią”. Tokibice napędzają całą koniunkturę wokół
sportu, ponieważ chcą mieć plakaty i ręczniki z wizerunkiem
swego bożyszcza lub np. koszulki z numerkiem ulubionego
zawodnika. Dodatkowo,w dzisiejszym świecie w dużej mierze
to media sprawiają, że dany sportowiec jest popularny akurat
w tej chwili. Media bardzo często kreują gwiazdę sportową,
do której wzdychają miliony kibiców, co wpływa w oczywisty
sposób na szum wokół niej i dyscypliny jaką uprawia13.

Jednak, to przede wszystkim dobre wyniki, jakie za-
wodnik osiąga mają wpływ na jego popularność. Tak było w
przypadku „małyszomanii”, kiedy to Adam Małysz „wsko-
czył” do najlepszej czołówki skoczków świata i wkrótce potem
stał się najlepszym zawodnikiem spośród nich. Łukasz Rząd
na temat „małyszomanii” przeprowadził badania ankietowe,
w których wzięło udział 141 respondentów. „Spośród ankie-
towanych wyróżniono 82 kobiety i 59 mężczyzn, co daje od-
powiednio 58,2% oraz 41,8% spośród wszystkich badanych.
Zdecydowaną większość respondentów stanowią osoby mło-
de (do 25 roku życia) – ponad 70% wszystkich badanych. Pod
względem wykształcenia przeważa wykształcenie wyższe
(niespełna 50%) oraz średnie (niespełna 40%). Niespełna 55%

11 Kim jest sportowiec? (online)
https://playarena.wordpress.com/2011/02/01/kim-jest-sportowiec/ (do-
stęp 07.06.2018).

12 Ibidem.
13 Kim jest sportowiec?, (online) …
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respondentów mieszka w mieście, a dla nieco ponad 45% ba-
danych miejscem zamieszkania jest wieś. Wśród ankietowa-
nych osób występują: nauczyciele, ekonomiści, pedagodzy,
prawnicy, bibliotekarze, dziennikarze, urzędnicy samorządo-
wi, filozof, mechanik samochodowy, aktor, prawnik, księgo-
wa, lekarz, tokarz i wiele innych”14. W wyniku przeprowa-
dzonych badań w większości potwierdziły się postawione
hipotezy. Oto wnioski:

•„Sukcesy mistrza wpływają głównie na wzrost popu-
larności uprawianej przez niego dyscypliny sportowej.

• Najwyższa popularność skoków narciarskich wystę-
powała w okresie największych sukcesów Adama Małysza.

• Sukcesy Adama Małysza najbardziej wpłynęły na
wzrost zainteresowania i popularności skoków narciarskich.

• Wśród mężczyzn bierne zainteresowaniem sportem
wiąże się z czynnym wykorzystywaniem czasu wolnego”15.

Kolejne sukcesy skoczka z Wisły w Pucharze Świata se-
zonu 2000/2001 spowodowały prawdziwy wzrost zaintere-
sowania skokami narciarskimi w Polsce, natomiast sam Ma-
łysz stał się osobą sławną i tym samym znalazł się w centrum
uwagi opinii publicznej. „Największe apogeum „małyszoma-
nii” przypadło na lata 2001-2003 oraz na rok 2011, gdy skoczek
kończył karierę. Oczywiście największe „żniwo” „małyszo-
manii” zbierane było zimą, kiedy skoczek triumfował na
skoczniach”16. Ł. Rząd dowodzi, że o tak dużej popularności
A. Małysza zadecydowały nie tylko spektakularne zwycięstwa
i media, ale jego osobowość. Skoczek dał się po prostu lubić.

14 Ł. Rząd, Wpływ sukcesów Adama Małysza na popularność skoków narciarskich,
(online) https://-
repozyto-
rium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1184/Wplyw%20sukcesow%20Ada
ma%20Malysza%20na%20popularnosc%20skokow%20narciarskich.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y (dostęp 07.06.2018).

15 Ibidem.
16 Ibidem.



228

Sympatyczny, grzeczny, taktowny, nie dający mediom powo-
dów do plotek. Za to wszystko pokochali go kibice i stał się
bliski ich sercom17.

Obecnie, dwaj najpopularniejsi polscy sportowcy, którzy
maja rzesze kibiców to Kamil Stoch, oraz Robert Lewandow-
ski. OStochu możemy powiedzieć, że jest następcą Adama
Małysza, ponieważ skacze na najwyższym światowym po-
ziomie. W tej chwili jest on już nawet bardziej utytułowanym
zawodnikiem od skoczka z Wisły. Z kolei drugi z najsławniej-
szych polskich sportowców, czyli Lewandowski jest także
światowej sławy zawodnikiem, tylko, że w innej dyscyplinie
sportowej. Jest onpiłkarzem polskiej reprezentacji, a także za-
wodnikiem jednej z najlepszych lig, czyli Bayernu Mona-
chium. Polacy kochają sportowców, którzy odnoszą kolejne
sukcesy i przynoszą chwałę polskiemu sportowi. Sport od
zawsze łączył Polaków, jednoczył ich, i w ciężkich momentach
historii przynosił radość.

3. Wykorzystanie sportu oraz wizerunku sportowca w
reklamach

Twórcy reklam, aby przyciągnąć odbiorców reklamo-
wanego produktu bardzo chętnie nawiązują do wartości, jakie
niesie ze sobą sport i wszelka aktywność fizyczna, czyli:
zdrowie, siła, wytrwałość, wytrzymałość, uczciwość, przyjaźń
czy szybkość18.

Reklamodawcy, wykorzystując sport, często zapraszają
do współpracyznanych i lubianych sportowców. Robią to, po
to, aby zachęcić do korzystania z usług danej firmy, czy kupna
jakiegoś produktu. Z badań „specjalizującej się w marketingu
sportowym firmy Arskom Group wynika, że wykorzystanie
wizerunku sportowca w kampanii reklamowej podnosi jej

17 Ibidem.
18 M. Żmudzka-Brodnicka, Sport i sportowcy w reklamie, [w:] Sport w litera-

turze i kulturze, pod red. M. Żmudzkiej-Brodnickiej, M. Brackiej, t. II,
Gdańsk-Kijów 2015, s. 46.
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wiarygodność i efektywność o około 30 proc”19. Angaż gwiaz-
dy sportu jakoambasadora marki przekłada się na większą
sprzedaż produktów i usług, a także większą rozpoznawal-
ność na rynku. Z tego powodu coraz więcej firm, przedsię-
biorstw i marek decyduje się na takie posunięcie. Reklamo-
dawcy zapraszają do swoich kampanii rozpoznawalnych
sportowców, z wieloma sukcesami „na koncie” i sporą rzesze
kibiców. To właśnie w dużej mierze kibice, staną się odbior-
cami produktu reklamowanego przez ich mistrza. W świado-
mości ludzkiej bowiem tkwi przeświadczenie, że trzeba ubie-
rać się, czesać, oraz kupować i jeść to samo, co idol. Do naj-
bardziej pożądanych sportowców w kampaniach reklamo-
wych należą przede wszystkim piłkarze kadry narodowej,
skoczkowie, a także polskie legendy sportu, np. Krzysztof
Hołowczyc, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Kamil Stoch, Kuba
Błaszczykowski, czy Robert Lewandowski20.

Krzysztof Hołowczyc, czyli trzykrotny mistrz Polski,
oraz Mistrz Europy, którego starty w Rajdzie Dakar śledziły
miliony Polaków, już od dekady współpracuje z firmą Zibi. W
portfolio tej marki znajdują się m.in. takie zegarki jak: Lacoste,
Atlantici Nautica21. Firma podkreśla, że „tak długa współpraca
z tą samą gwiazdą w roli ambasadora to w marketingu nieczę-
sta sytuacja”22. Jednak, jeśli coś się sprawdza, to po co to
zmieniać. K. Hołowczyc sprawdza się w tej roli doskonale, jest
rozpoznawalny, oraz zaangażowany i oddany firmie, dlatego
też, taki układ jak najbardziej się sprawdza.

Jerzy Dudek, były reprezentant kraju w piłce nożnej na
pozycji bramkarza,wziął udział w kampanii reklamowej marki
Heineken. „W specyficznej, XVIII-wiecznej scenerii przypo-

19 Sportowcy w reklamach to gwarantowany sukces? (online)
http://kwestia.pl/sportowcy-w-reklamach-to-gwarantowany-sukces/ (do-
stęp 07.05.2018).

20 Ibidem
21 Ibidem.
22 Ibidem.

http://kwestia.pl/sportowcy-w-reklamach-to-gwarantowany-sukces/
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mniany został pamiętny finał Ligi Mistrzów z 2005 roku”23, w
którym Liverpool zmierzył się z AC Milan. Wtedy to, AC Mi-
lan prowadził 3:0, ale Liverpool zdołał doprowadzić do wy-
równania. Do światowej historii sportu przeszedł konkurs
rzutów karnych, kiedy to J. Dudek zaprezentował słynne
„Dudek Dance” przyczyniając się do zwycięstwa „The Reds”.
Cała reklama jest bardzo ciekawa, a oprócz polskiego bramka-
rza wystąpił jeszcze Ronaldinho oraz van Nisterlooy. Heinek-
en, który był wówczas sponsorem UEFA Champions League
postanowił przypomnieć najsłynniejsze sytuacje piłkarskich
rozgrywek24. J. Dudek został także ambasadorem marki
4Move i wystąpił m. in. w reklamie TP.

Następnym z przywołanych wyżej sportowców jest A.
Małysz. O fenomenie „małyszomanii” wspominałam już w
poprzednim podrozdziale, dlatego też udział w reklamach
skoczka z Wisły nie jest zapewne dla nikogo zaskoczeniem. A.
Małysz na swoim koncie odnotował zawarcie wielu kontak-
tów reklamowych, z różnymi markami, np. z producentem
napojów Red Bull, z austriacką firmą produkującą kotły Loos,
z producentem nart Elan, czy z Pocztą Polską25. Nasz mistrz
wystąpił także w kilku reklamach: „telefonów komórkowych
sieci Idea, okien Vika, zupek w proszku Winiary, herbaty
Teekanne, Totalizatora Sportowego, firmy ubezpieczeniowej
Generali i czekolady Goplana. Został też ambasadorem marki
samochodów Audi w Polsce”26. Szeroka gama reklamowanych
produktów i usług świadczy o dużym zaufaniu do zwycięzcy
Pucharu Świata. Skoczek z Wisły mimo, że już nie bierze

23 Jerzy Dudek wystąpił w reklamie. Kultowa marka przypomniała słynny „ta-
niec”! [WIDEO](online)http://wmeritum.pl/jerzy-dudek-wystapil-
reklamie-kultowa-marka-przypomniala-slynny-taniec-wideo/201414 (do-
stęp 08.06.2018).

24 Ibidem.
25 Ł. Rząd, Wpływ sukcesów Adama Małysza na popularność skoków narciar-

skich, (online) …
26 Ibidem.

http://wmeritum.pl/jerzy-dudek-wystapil-
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udziału w turniejach i zawodach to w dalszym ciągu jest ulu-
bieńcem Polaków, którzy nadal go kochają. Jest on osobą nie-
zwykle wiarygodną, przez co bardzo atrakcyjną marketingo-
wo. Według badania Media Com, opartym na sondażu ponad
11 tys. osób w wieku 16-59 lat, A. Małysz jest atrakcyjniejszy
reklamowo od Kamila Stocha, który obecnie zdobywa kolejne
tytuły, medale i trofea27.

Z kolei Kamil Stoch, który można by rzec wytworzył w
ostatnim czasie nowe zjawisko zwane „stochomanią”, na wzór
„małyszomanii” brał udział, np. w reklamie firmy Lotos Dy-
namic Diesel wraz z innymi polskimi skoczkami. „Grupa Lo-
tos jest sponsorem polskich skoków narciarskich od dobrych
kilkunastu lat i przez ten czas zauważamy wiele podobieństw
między przygotowaniem skoczków do sezonu i naszą działal-
nością; podstawowa prawda brzmi: więcej przygotowań =
lepszy sezon”28 – komentuje dyrektor ds. marketingu Grupy
Lotos, Witold Pasek.

W ostatnim okresie K. Stoch wystąpił również w kam-
panii społecznej „Szlachetna paczka”. Wziął w niej udział ra-
zem z pozostałymi, czołowymi skoczkami reprezentującymi
Polskę. Ambitny i sympatyczny sportowiec reklamuje też
sponsorującą Polski Związek Narciarski, Grupę Azoty, oraz
udzielił swego wizerunku w reklamach sieci Play. Stał się tak-
że ambasadorem marki odzieżowej 4F, a następnie Grupy
Atlas29. Kiedy K. Stoch podpisał kontrakt z tą ostatnią firmą,

27 Błaszczykowski najatrakcyjniejszym reklamowo sportowcem. Lewandowski i
Gortat za Hołowczycem, Małysz przed Stochem, (online)
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najbardziej-wplywowe-gwiazdy-
polskiego-sportu-badanie-mediacom (dostęp 08.06.2018).

28 Oficjalna strona internetowa Wirtualne Media, Kamil Stoch, Piotr Żyła,
Maciej Kot i Dawid Kubacki z Tomaszem Rożkiem reklamują Lotos Dynamic Diesel
(wideo), (online) https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/-kamil-stoch-
piotr-zyla-maciej-kot-i-dawid-kubacki-z-tomaszem-rozkiem-reklamuja-
lotos-dynamic-diesel-wideo (dostęp 08.06.2018).

29 Oficjalna strona internetowa Wirtualne Media, Atlas jako sponsor Kamila
Stocha na kasku i w reklamach (online)

www.wirtualnemedia.pl/artykul/najbardziej-wplywowe-gwiazdy-
www.wirtualnemedia.pl/artykul/-kamil-stoch-
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tak wypowiedział się o tym wydarzeniu sam prezes Grupy
Atlas: „Nasza firma od lat wspiera sportowców, doceniamy
także w ogromnym stopniu sporty zimowe i bardzo cieszymy
się, że mamy możliwość współpracy z jednym z najlepszych
zawodników jakim jest pan Kamil Stoch”30. Uzasadniając pod-
jęcie decyzji o współpracy z następcą A. Małysza, dodał jesz-
cze:„Profesjonalizm pana Kamila, jego sportowy duch, pasja i
radość z uprawiania skoków narciarskich są godne podziwu.
Te cechy są nam niezmiernie bliskie. W dodatku konkursy
Pucharu Świata rozgrywane są w większości tam, gdzie są
dostępne nasze produkty”31.

Natomiast Kuba Błaszczykowski, jeden z ulubionych
piłkarzy reprezentacji Polski wystąpił, np. w ostatnim czasie w
reklamie Play, a obecnie promuje chipsy Lay’s32. Według ba-
dania Media Com, wspomnianego wyżej, Kuba Błaszczykow-
ski jest najatrakcyjniejszym reklamowo sportowcem. „Atrak-
cyjność reklamową określono w oparciu o trzy główne kryte-
ria: siłę (popularność i sympatia), autorytet (czy gwiazda jest
uważana za eksperta i czy może mieć wpływ na decyzje zaku-
powe konsumentów) oraz spójność z różnymi markami”33.

Kuba Błaszczykowski osiągnął najlepszy wynik (119
pkt.), wyprzedając o 2 pkt. Krzysztofa Hołowczyca. Na na-
stępnych miejscach znaleźli się Marcin Gortat i Robert Lewan-
dowski34.

Analizując wyniki warto zastanowić się dlaczego Kuba
Błaszczykowski wyprzedził Roberta Lewandowskiego w ran-
kingu? Przecież Robert Lewandowski osiąga w ostatnich la-

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/atlas-jako-sponsor-kamila-stocha-
na-kasku-i-w-reklamach (dostęp 07.06.2018).

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Błaszczykowski najatrakcyjniejszym reklamowo sportowcem. Lewandowski i

Gortat za Hołowczycem, Małysz przed Stochem, (online) ….
33 Ibidem.
34 Ibidem.

www.wirtualnemedia.pl/artykul/atlas-jako-sponsor-kamila-stocha-
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tach dużo więcej sukcesów niż Kuba Błaszczykowski. Odpo-
wiedź jest prosta. Mimo iż, ten ostatni jest nieco mniej rozpo-
znawalny od „Lewego”, to wzbudza on dużo większą sympa-
tię wśród kibiców i jest uważany za wiarygodniejszego35. Jed-
nak to Robert Lewandowski ma więcej podpisanych kontrak-
tów z reklamodawcami. Jest on sportowcem, który na gruncie
polskich aktualnie występuje w największej liczbie reklam i
jest w dalszym ciągu pożądany przez kolejnych twórców re-
klam. Czasem można mieć nawet wrażenie, że Robert Lewan-
dowski jest wszędzie. Tego świetnego piłkarza mogliśmy i
nadal możemy zobaczyć w naprawdę wielu reklamach, np. w
reklamie Opla Astry, smart fonów Huawei P9, sieci T-Mobile
maszynek do golenia Gillette, szamponów Head &Shoulders,
wyrobów marki Vistula i Nike, oraz stacji Lotos. Obecność
Roberta Lewandowskiego w tak wielu reklamach jest zrozu-
miała i oczywista. Jest to sławny, zdolny piłkarz, prowadzący
przykładne życie jako mąż i ojciec. Jest światowej klasy za-
wodnikiem, obok Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, przez co
jest rozpoznawalny na całym świecie36.

Prowadzone badania na rynku polskim dowodzą, że jest
on „(...) bardzo »bezpiecznym« kandydatem dla budowania
wizerunku wielu marek. (...) ryzyko, że zaszkodzi jakiejkol-
wiek marce jest praktycznie zerowe. Istotnie, piłkarz odnosi
spektakularne sukcesy w uprawianej dyscyplinie sportu, jest
wiarygodny i profesjonalny we wszystkim, co robi, prowadzi
jako młody człowiek i jako sportowiec niemalże wzorowy tryb
życia i nie jest znany z jakichkolwiek skandali”37. Dlatego też,
według rankingu „Forbsa” Robert Lewandowski jest najcen-
niejszym polskim sportowcem. Jest sportową gwiazdą, która
dodatkowo cały czas się rozwija i ma przed sobą jeszcze długą

35 Ibidem.
36 M. Żmudzka-Brodnicka, Sport i sportowcy w reklamie…, s. 43-44.
37 Ibidem, s. 44
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karierę. Według reklamodawców jego osoba jest dobrym po-
tencjałem na dłuższą współpracę38.

Monika Żmudzka-Brodnicka w swoich badaniach nad
udziałem Roberta Lewandowskiego w poszczególnych rekla-
mach rozważa, która z reklam z jego udziałem wypadła najlepiej
i która jest najskuteczniejsza. Po głębokiej analizie, dochodzi ona
do wniosku, iż reklama sieci T-Mobile wypadła najkorzystniej.
Dlaczego? Dlatego, że jest żartobliwa i nie ukazuje piłkarza, jak
inne reklamy, w sposób heroiczny, czy monumental-
ny.Przywołując w pamięci, np. reklamę szamponu Head
&Shoulders, mamy tam przedstawionego Roberta Lewandow-
skiego jako bohatera. Z ust narratora słyszymy, że jest on „boha-
teremdźwigającym na swoich barkach nie tylko wielkie nazwi-
sko, ale i odpowiedzialność za drużynę i za wynik meczu; jest
bohaterem przyjmującym na swoje barki pochwały, ale i ostrą
krytykę, a w sytuacjach podbramkowych największy ciężar
itd.”39. Całą reklamę kończy hasło: „Na barkach kapitana spo-
czywa wiele, tylko nie łupież”40. Podobnie rzecz się ma w rekla-
mie smart fonów Huawei P9, kiedy to Rober Lewandowski
dokonuje niemal niemożliwego. Reklama ta, heroizuje piłkarza,
sprawiając, że staje się on żywym ucieleśnieniem naczelnego
hasła firmy, które brzmi „makiet possible”41.

Zupełnie inny wizerunek piłkarza wyłania się z reklamy
sieci T-Mobile. Rober Lewandowski razem z aktorem Toma-
szem Kotem świetnie się bawi, tańczy i śpiewa w rytm „Blur-
red Lines” Robina Thicke’a42. „Obaj wraz ze swoimi drużyna-
mi pojawiają się na boisku piłkarskim, przedrzeźniając się
nawzajem na temat tego, który z nich posiada lepszą ofertę
sieci komórkowej. Gdy ze zdziwieniem dowiadują się, że obaj

38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 44-45.
40 Ibidem, s. 45.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
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„są w T-Mobile”, przestają rywalizować i pojednawczo przy-
bijają sobie pięściami tzw. „żółwika”, a na koniec stroją do
kamery miny”43.

W przypomnianej reklamie Robert Lewandowski zapre-
zentowany jest „na wesoło”. Nie stoi już tutaj na piedestale,
lecz pokazuje spory dystans do samego siebie. Społeczeństwu
spodobał się taki obraz piłkarza, ponieważ mogli oni zobaczyć
swego idola, jako zwykłego, nienadętego, normalnego męż-
czyznę, który jest zdolny do żartów44.Owy spot reklamowy w
serwisie Youtube obejrzało ponad 3 miliony osób45.

Twórcy reklam chętnie nawiązują do sportu, „co jest
spowodowane jego ogromną i wciąż rosnącą popularnością, a
sami sportowcy równie chętnie biorą w reklamach udział, co z
kolei przekłada się na ich wzrastającą wartość reklamową. Dla
twórców reklam sport jest atrakcyjnym punktem odniesienia,
albowiem odzwierciedla to, co dla współczesnego człowieka
ważne – młodość, witalność, aktywność, zdrowie, siłę, szyb-
kość. Produkty skojarzone z tymi wartościami szybko i łatwo
stają się obiektem pożądania odbiorców-konsumentów, nawet
kiedy z samym sportem niewiele mają wspólnego”46.

Dlatego też, Robera Lewandowskiego, jak i innych spor-
towców zobaczymy z całą pewnością jeszcze w innych rekla-
mach, ponieważ są to reklamy, które biją rekordy popularności47.

Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Sport i sportowcy w reklamach po-

święciłam tematowi wykorzystywania wartości sportu, oraz
wizerunku sławnych i lubianych zawodników sportowych
przez twórców reklam. W tekście,omówiłam jak rozumiany
jest sport w obecnych czasach, oraz w jaki sposób postrzegane

43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 45-46.
45Sportowcy w reklamach to gwarantowany sukces? (online)…
46 M. Żmudzka-Brodnicka, Sport i sportowcy w reklamie…, s. 47-48.
47 Sportowcy w reklamach to gwarantowany sukces? (online)…
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są gwiazdy sportu przez społeczeństwo. Skupiłam się również
na przedstawieniu zabiegów reklamodawców polegających na
angażu sławnych zawodników w celu zwiększenia sprzedaży
produktów i usług.

Słowa kluczowe: sport, sportowiec, reklama

Summary:
The article, entitled Sport and athletes in advertising, I

devoted to the topic of using the value of sport, and the image
of famous and liked sports players by the creators of
advertising. In the text, I discussed how sport is understood
today, and how sports stars are perceived by society. I also
focused on presenting advertisers' efforts to engage famous
players in order to increase sales of products and services.

Key words: sport, sportsman, advertisement
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Anna Maria Piskorska

"Boisko bezdomnych" (2008) w reż. Katarzyny Adamik
przykładem resocjalizacji przez sport

Filmy o sporcie
Richard Jameson w They Went Thataway pisał, że filmy są

grupowane w większe jednostki określane „gatunkami” tak
jak ludzie należą do rodzin czy grup etnicznych, a związki
między tak połączonymi dziełami filmowymi są na tyle cha-
rakterystyczne, że klasyczne z perspektywy upływającego
czasu gatunki, takie jak np. western, komedia, musical, film
wojenny, czy film gangsterski posiadają już mocno zakotwi-
czone w zbiorowej świadomości reprezentacje. Tym samym,
gdy wspomnimy o którymś z nich – w głowie odbiorcy, który
może być zupełnie przypadkowym (tzw. niewyrobionym)
widzem i tak bez problemu pojawią się jakieś adekwatne re-
prezentacje danego gatunku dopełniające jego pojęciowy ob-
raz. Z drugiej strony historycy i teoretycy filmu deliberują na
temat klasyfikacji filmów, wśród których zauważają pewne
elementy wspólne, ale nie spełniają klasycznych wymogów
gatunkowych. Nawiązując do tego problemu pisze współcze-
sny genolog filmowy, Rick Altman:

Nie przypadkiem na końcu większości prac poświęconych
rozważaniom genologicznym zamieszcza się listy filmów, bo-
wiem to konkretny zbiór tytułów stanowi przedmiot badań au-
tora. Takie podejście rozpowszechniło się tak bardzo, że wydaje
się dziś zupełnie naturalne. Dzieje teorii gatunków filmowych
przyzwyczaiły nas do oczekiwania, że na początku swojego
studium badacz określi gatunek i zbiór filmów, którym zamie-
rza się zajmować1.

1 R. Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012, s. 78.
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Tego typu praktykę należy wykonać również w kontek-
ście tematu niniejszego artykułu. Czym bowiem się charakte-
ryzują filmy o piłce nożnej? Dalej mogą się krańcowo różnić
od siebie: zastosowanymi konwencjami, technikami filmowy-
mi, sposobem prowadzenia narracji, konstrukcją bohaterów
itd. Zatem takie zgrupowanie różnych dzieł filmowych infor-
muje nas przede wszystkim o temacie, jaki filmy te podejmują.
Czy zatem temat piłki nożnej wyrażony w medium filmu
rozwija jakąś specyficzną siatkę znaczeń, czy podjęcie wątku
gry, rywalizacji, rozwoju dążenia ocelu, współpracy itd. kono-
tuje jakieś ważne przesłania? Jaki może być wpływ działań
sportowych na życie psychiczne i społeczne funkcjonowanie
jednostki? – oto pytanie badawcze niniejszego artykułu.

Gra fair play
Jako rodzaj wstępu do dalszych rozważań proponuję

fragment wypowiedzi pochodzącej z książki Postfutbol. Antro-
pologia piłki nożnej:

Futbol zawsze był dzieckiem swoich czasów i pryzmatem, w
którym załamywała się rzeczywistość społeczna. Dziewiętna-
stowieczne narodziny tej dyscypliny związane są w oczywisty
sposób z procesami urbanizacji i industrializacji w kulturze Za-
chodu (pamiątką po tamtych czasach są choćby fasady klubo-
wych budynków – przywołajmy na przykład Ibrox Park, sta-
dion Glasgow Rangers lub Craven Cottage londyńskiego Ful-
ham). Ale od samych narodzin piłka nożna ogniskowała w so-
bie kulturowe sprzeczności. O ile więc mecz piłkarski można
łączyć z procesami przemysłowej produkcji, o tyle też należy go
kojarzyć z restytucją więzi lokalnych w obrębie miast i tworze-
nia wspólnotowych tożsamości2.

Wzmożone zainteresowanie piłką nożną znajduje swoje
odzwierciedlenie w światowych kinematografiach, które z

2 M. Czubaj, J. Drozda, J. Myszkorowski, Postfutbol. Antropologia piłki noż-
nej, Gdańsk 2014, s. 16.
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chęcią poruszają tę tematykę. Można na jednym tchem wy-
mienić co najmniej kilkadziesiąt tego typu produkcji, takich
jak na przykład Montevideo, smak zwycięstwa (reż. Dragan Bje-
logrlić, 2010) – gdzie w tle marzeń dwóch belgradzkich za-
wodników o uczestnictwie w Mundialu rozgrywa się poli-
tyczno-historyczny dramat Jugosławii (rzecz dzieje się w la-
tach 30. ubiegłego wieku). Historyczny kontekst wybrzmiewa
również z wielką mocą w filmie Ucieczka do zwycięstwa (reż.
John Huston, 1981), w którym w czasie II Wojny Światowej
grupa więźniów z obozu jenieckiego podejmuje się stawić czo-
ła niemieckiej reprezentacji i stoczyć walkę, ale właśnie na
gruncie footballowym. Zwycięstwo stanowi w tym wypadku
synonim niezależności i wolności. Wyżej wspomniane pro-
dukcje mają zatem wymowę polityczną, a piłkę nożną traktują
jako metaforę świata „równych szans”, w którym panuje z
perspektywy etycznej właściwa hierarchia wartości.

Z kolei spośród filmów zrealizowanych w zupełnie innej
stylistyce można w tym miejscu przywołać choćby wyprodu-
kowany w Hongkongu Shaolin soccer (reż. Stephen Chow,
2001). Zrealizowany z wielkim rozmachem film opowiada
historię piątki mnichów wykształconych w klasztorze Shaolin,
którzy początkowo bezskutecznie próbują promować na świe-
cie nabyte w Chinach umiejętności kung-fu. Kiedy już zrezy-
gnowani postanawiają się rozstać, jeden z nich spotyka byłego
piłkarza, który zachęca ich, by spróbowali swych sił w tym
sporcie. Początkowo sceptyczni, bohaterowie nabierają entu-
zjazmu i woli walki wraz z sukcesami odnoszonymi podczas
kolejnych rozgrywek. Ich umiejętności zaskakują przeciwne
drużyny i wykraczają poza klasyczne wyszkolenie zawodnika
piłkarskiego. Wreszcie – jak przystało na produkcję tego typu
– dochodzi do kulminacji w postaci wielkiego turnieju, w któ-
rym nagrodą jest milion dolarów.

W kontraście do powyższego przykładu polskie filmy o
tematyce piłkarskiej wydają się znacznie poważniejsze i bar-
dziej dojmujące. Poruszają kwestie natury etycznej, społecznej,
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a nawet egzystencjalnej i rozwijają metaforę gry w jednym z
dwóch kierunków: ustawmy je, powiedzmy, wertykalnie. Za-
tem ku dołowi prowadzi gra rozgrywana poza samym bo-
iskiem, za kulisami piłkarskiej ligi: oszustwa, „ustawianie”
meczów, stronnicze sędziowanie, układy, kalkulacje, łapów-
karstwo. Zdeprawowany świat Wielkiej Piłki, który bulwersu-
je tym bardziej, że odnajdujemy go w miejscu, gdzie spodzie-
waliśmy się najczystszego odzwierciedlenia zasad fair play. Ku
górze zaś wynoszą sportowe dokonania filmowych bohate-
rów, idealistów, którzy wciąż wierzą w wartości takie, jak:
niezłomność w walce z własnymi słabościami, wytrwałość,
przyjaźń czy uczciwa rywalizacja.

Tyle o spojrzeniu z lotu ptaka na stadion. Zbliżając się
do zielonej murawy, zauważamy stojącego pośrodku ostatnie-
go sprawiedliwego, (archetypicznego) sędziego, dla którego
moralność jest wciąż czarno-biała, jak jego koszulka. Bohater
Piłkarskiego pokera (filmu, o którym tu jest mowa) był niegdyś
piłkarzem – liderem drużyny, wielką nadzieją reprezentacji,
cudownym chłopcem, w którym równolegle do rozwoju fi-
zycznych sprawności dojrzewała miłość do futbolu w stanie
czystym, czyli pięknej i sprawiedliwej gry. Jednak los okazał
się dla niego okrutny: trwała kontuzja zaprzepaściła szczytne
cele. Dzisiaj nasz bohater – 20 lat starszy – jest już po drugiej
stronie swoich młodzieńczych marzeń: zrezygnowany, wypa-
lony wewnętrznie, nerwowy, zgorzkniały. Bolesnym kacem
po alkoholowych maratonach przypłaca wzięte na kredyt na-
dzieje o spełnieniu sportowym.

Film sprzed trzech dekad podejmuje zresztą problemy, z
którymi środowisko piłkarskie boryka się po dziś dzień. Piszą
o tym autorzy Postfutbolu…, bazując na bardzo współczesnych
przykładach:

Dzieje piłki nożnej nie rozstrzygają się na boisku podczas fina-
łowego meczu o mistrzostwo świata lub kontynentu, ale w za-
ciszach gabinetów i przy negocjacyjnych stołach. Zwieńczeniem
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takich narad właśnie był XXVI Zwyczajny Kongres UEFA w
Stambule, który wytyczył kierunek rozwoju europejskiego fut-
bolu – jakkolwiek można zasadnie domniemywać, że tendencje
te rozleją się na inne kontynenty – do 2018 roku. W Turcji
UEFA porozumiała się z Europejskim Stowarzyszeniem Klu-
bów (zrzeszającym w chwili zawierania umowy 201 członków),
Europejskim Stowarzyszeniem Lig Zawodowych (EPFL) oraz
FIFPro Division Europe, czyli organizacją reprezentującą inte-
resy piłkarzy3.

Następnie zaś rozwijają wątek, ujawniając wiele
niewygodnych szczegółów:

Jakie były najważniejsze punkty tego porozumienia, które – jak
powiedział sternik kontynentalnej piłki, a przed laty znakomity
piłkarz Michel Platini – „jednoczy całą europejską rodzinę pił-
karską”? Wskażmy kilka spraw. Po pierwsze więc UEFA
zwiększyła niemal o połowę (do 100 milionów euro) kwotę
przeznaczoną dla klubów, których piłkarze zagrają podczas mi-
strzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Za cztery lata, gdy
kontynentalny championat będzie odbywał się we Francji, pula
wzrośnie o kolejne 50 milionów. Porozumieniom przyklasnął
inny wielki piłkarz z przeszłości, a dziś przewodniczący ECA
Karl-Heinz Rummenigge, ten sam, który dwa lata temu skarżył
się, że holenderska gwiazda, Arjen Robben otrzymał za wystę-
py podczas mundialu w RPA zaledwie 57 tysięcy euro, a więc
mniej niż wynosiły tygodniowe zarobki zawodnika w Bayernie
Monachium. Po drugie w Stambule potwierdzono na piśmie
kwestię ubezpieczeń piłkarzy, którzy grają w reprezentacji. Po-
lisy sfinansuje UEFA, tym samym biorąc na siebie ryzyko kosz-
tów związanych z długotrwałym leczeniem piłkarzy, „niepro-
duktywnych” w trakcie rekonwalescencji dla klubu i obciążają-
cych jego budżet. Po trzecie wreszcie wyeliminowano z kalen-
darza rozgrywek międzypaństwowe mecze towarzyskie roz-
grywane w sierpniu. Ograniczenia liczby takich spotkań od lat
domagają się czołowe europejskie drużyny4.

3 Tamże.
4 Tamże.
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Tego typu rozgrywki, realizowane na tzw. najwyższym
szczeblu i nie mające wiele wspólnego z zieloną murawą bo-
iska piłkarskiego stanowią jeden z tematów filmu Piłkarski
poker, przy czym są one wzmocnione przez silne zdeprawo-
wanie środowiska decydentów. W życiorysie głównego boha-
tera filmu problem korupcji pojawia się już na poziomie eks-
plicytny, ponieważ pracujący obecnie jako sędzia piłkarski Jan
Laguna (Janusz Gajos) nie potrafi się odnaleźć w piekle hipo-
kryzji piłkarskiego światka. Stąd też główny bohater omawia-
nego filmu podejmuje grę z prezesami-szulerami i obmyśla
taką strategię, żeby rozsadzić ów zdemoralizowany świat od
środka, czyli wykpić wszystkich oszustów, używając ich wła-
snego języka. Ta zdawałoby się że cyniczna gra, ma jednak
swoje pozytywne rozstrzygnięcie w niespodziewanym zwro-
cie akcji. Oto sędzia Laguna ostatecznie kapituluje bowiem
przed autentycznym talentem młodego pokolenia i z nową
wiarą (choć już bez młodzieńczej naiwności) zaczyna szukać
rozwiązań na gruncie gry fair play. Dzieje się tak ponieważ
syn jego przyjaciela, zdolny jak on niegdyś, strzela spektaku-
larną bramkę i odnawia tym samym nadzieję na powrót
uczciwych rządów do „piłkarskiego państwa”.

„Boisko bezdomnych” (2008)
W kontekście wytyczonej na wstępie wertykalnej linii

typologizującej przykłady filmów o piłce nożnej, należałoby
stwierdzić, że Jacek Mróz (Marcin Dorociński), bohater Boiska
bezdomnych, schodzi bardo nisko, bo aż do noclegowni Hades.
Nie godząc się na zepsuty świat, musi się z niego „wyprowa-
dzić”, by po tych bezdrożach wrócić do domu z na powrót
odnalezioną godnością osobistą, wzmocniony siłą męskiej
przyjaźni. Jest bowiem szczęście nawet w nieszczęściu: prze-
grany mecz nigdy nie przekreśla szansy na zwycięstwo w ca-
łym turnieju. Główny bohater, niegdyś fantastycznie zapo-
wiadający się młody piłkarz, po kontuzji już bez entuzjazmu
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pracuje jako nauczyciel WF-u w szkole podstawowej na Ślą-
sku, nie może się zrealizować także jako trener, ponieważ nie
jest w stanie wejść w układziki środowiska piłkarskiego czyli
mówiąc kolokwialnie sprzedać kilka meczy. Zarazem powo-
łanie trenera nie gaśnie w nim nawet gdy wyrzucony przez
żonę za alkoholizm ląduje na Dworcu Centralnym, a drużyna,
którą zaczyna wbrew wszystkiemu trenować, składa się z by-
łego marynarza, potem więźnia, na którego mówią „Indor”;
Mitry − niedoszłego radzieckiego kosmonauty z klaustrofobią,
byłego bankowca „Ministra” wieszczącego wszędzie teorie
spiskowe, byłego księdza alkoholika i kilku innych wyrzuco-
nych na społeczny margines życiowych nieudaczników. Jacek
zostaje ich trenerem. Ćwicząc najczęściej na dworcu grupa
kilku gości, którzy powoli stają się prawdziwą drużyną, po-
znaje ich muzę – francuską studentkę Sewkę, pracującą dla
organizacji humanitarnej.

Jeśli zaczniemy analizę niniejszego filmu od stanu głów-
nego bohatera, należy zwrócić uwagę na sekwencję początko-
wą i to jakiej zmianie ulega wówczas jego życie. Korzystając z
perspektywy psychologicznej, należałoby zdiagnozować sytu-
ację głównego bohatera jako kryzysową. Na poziomie psy-
chicznym można zdefiniować kryzys jako szczególny rodzaj
stresu, który nabiera siły na skutek krytycznych wydarzeń
życiowych. Bezdomność, na jaką decyduje się bohater, stano-
wi skutek tegoż kryzysu i zarazem jego fabularny wyraz. W
tym miejscu warto zapytać: co stanowi kluczową kwestię przy
definiowaniu sytuacji kryzysowej?

Złożoność zjawisk kryzysowych, uwzględnianie izolowanych
aspektów przeżywania kryzysu, powoduje, że poszczególni
badacze kładą nacisk na rozmaite elementy jako konstytuujące
istotę kryzysu. Zróżnicowane są również charakterystyki stanu
załamania równowagi uważane za typowe dla kryzysu emo-
cjonalnego:
• Bezradność, poznawczy chaos, poczucie zamętu
psychicznego, deficyty w przeżywaniu realności sytuacji, w
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spostrzeganiu czasu i przestrzeni;
• Podwyższone napięcie i kompulsywne dążenie do redukcji
jego poziomu;
• Dezorganizacja działania, niemożność efektywnego
psychospołecznego funkcjonowania;
• Nieefektywne, nieprzystosowawcze zmaganie się z
krytyczną sytuacją, problemem i stresem5.

Odejście z domu, wyprowadzka na ulicę wydaje się, że
stanowi reakcję w pełni odpowiadającą ostatniemu podpunk-
towi powyższej charakterystyki. I w tym może właśnie tkwi
cała siła Boiska bezdomnych, że ukazuje jak zdawałoby się, że
najgorsze rozwiązanie, właściwie anty-rozwiązanie kryzysu
może stać się podstawą dla działań odbudowujących poczucie
pewności siebie, stabilności psychicznej i swojego zakotwicze-
nia w świecie. Czytamy w dalszej części już cytowanej pozycji:

W ujęciu Eriksona kryzys to „konieczny, zwrotny moment roz-
strzygający, w którym rozwój musi się zwrócić w jedną lub
drugą stronę”6. […] Kryzys jest subiektywnie przeżywany jako
wymagający natychmiastowych, radykalnych rozstrzygnięć, co
wyrażają używane przez osoby w kryzysie zwroty: „balanso-
wanie na krawędzi”, „na ostrzu noża”, „wóz albo przewóz” itp.
Takiej percepcji i doświadczeni sytuacji kryzysu towarzyszy
poczucie zagrożenia i lęk przed dalszym pozostawaniem –
„zawieszeniem” – w wytworzonej sytuacji. Dotychczasowe za-
soby zmagania się są spostrzegane jako nieadekwatne i niewy-
starczające do konfrontacji z „całkowicie nową” sytuacją ży-
ciową – momentem przesilenia i konieczności zwrotu biegu ży-
cia. Ten model kryzysu akcentuje rolę krytycznych wydarzeń
życiowych o charakterze zwrotnym, przełomowym, wymusza-

5 D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psycholo-
gicznych, Warszawa 2010, s. 26.

6 Autorka nawiązuje do książki autorstwa E. H. Eriksona, Identity, Youth
an Crisis, New York 1968.
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jących przemiany zarówno własnej tożsamości, jak i egzystencji
człowieka w świecie7.

Jacek Mróz, w momencie, gdy jako widzowie poznajemy
jego życie, doświadcza pogłębiającego się kryzysu własnej
tożsamości związanego z jego niezrealizowaną karierą spor-
towca. Jako nauczyciel WF-u w podrzędnej szkole ma poczu-
cie, że jakaś część jego osoby pozostałą nierozwinięta i przez
to uległa zwyrodnieniu. Wpływa to na negatywne podejście
do siebie jako mocnej, uwewnętrznionej konstrukcji Ja. Na-
stępnie na to bazowe doświadczenie zwątpienia, które jest z
natury bierne, nakłada się jednak akt eksploracji nowej sytu-
acji i poszukiwanie sposobów na nowe sformułowania sensów
w życiu oraz nadanie nowych znaczeń wydarzeniom.

W ten sposób ujawnia się dwuwartościowość sytuacji
kryzysowej, która konotuje zarówno niebezpieczeństwa jak i
daje możliwość szansy zmiany swojego dotychczasowego by-
cia w świecie. Ten drugi aspekt zostaje w filmie ukazany wła-
śnie poprzez motyw piłkarski. Inspiracją do zrealizowania
Boiska bezdomnych była krótka wzmianka w prasie o tym, że
Polska zajęła drugie miejsce na mistrzostwach świata w piłce
nożnej… bezdomnych. Kasia Adamik, wykształcona w Sta-
nach Zjednoczonych młoda reżyserka (córka Agnieszki Hol-
land i Laco Adamika – również reżysera pochodzenia czeskie-
go) stworzyła na kanwie tej autentycznej historii przypowieść
(w sumie niedaleko odbiegającą od klasycznego hollywoodz-
kiego wzorca) o tym, jak – będąc na dnie – można poprzez
pozytywne wzorce i działania wyrażające wyższe ideały pod-
nieść się z kolan i ponownie dumnie wyprostowanym stanąć
oko w oko z własnym losem.

Paradoksalnie – osiągnięcie owego dna na poziomie spo-
łecznym, stanowi dla głównego bohater sposób na ponowne
odnalezienie swojej tożsamości na poziomie psychicznym i

7 D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja kryzysowa…. s. 51-52.
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emocjonalnym. Okazuje się on bowiem wspaniałym trenerem,
który swoją charyzmą potrafi przekonać do zdawałoby się, że
bezcelowych wysiłków całą grupę wykoleńców. Te starania
oczywiście tylko wydają się być bezcelowe, w istocie bowiem
prowadzą do resocjalizacji wszystkich bohaterów.

Resocjalizacja przez sport
Fakt, że działania sportowe dają możliwość zmiany wła-

snej sytuacji, pełniąc funkcje terapeutyczne, został już dawno
temu zauważony, doceniony i zaadoptowany na gruncie pe-
dagogiki resocjalizacyjnej. Określana skrótem MRS Metoda
Resocjalizacji przez Sport w szczególny sposób jest adresowa-
na do kilkuletnich i nastoletnich chłopców, ponieważ aktywi-
zuje ich, integruje i – ze względu na dostępność do bazy spor-
towej – może być powielana w niemal każdej placówce reso-
cjalizacyjnej.

Przeprowadzono wiele eksperymentów, które doprowadziły
do następujących stwierdzeń: - działania rekreacji psychomoto-
rycznej w istotny sposób obniżają stopień agresji i mogą służyć
jako metoda terapii grupowej w ośrodkach dla społecznie nie-
dostosowanych; - działania rekreacji psychomotorycznej w
istotny sposób powodują wzrost uspołecznienia grupy i można
je z powodzeniem wykorzystać do 3 tych celów; - poprzez dzia-
łania rekreacji psychomotorycznej można wpływać pozytywnie
na wzrost zainteresowań akceptowanych społecznie; - poprzez
działania rekreacji psychomotorycznej można skutecznie zwal-
czyć objawy „drugiego życia”. Uogólniając badania możemy
stwierdzić, że zajęcia ruchowe pozwalają u nieletnich inicjować
pozytywne zmiany zachowań, wspomagać proces ich uspo-
łecznienie, poprawiać stosunki interpersonalne panujące w
grupie wychowawczej oraz aktywizować jednostki stojące do
tej pory na uboczu8.

8 Materiał pochodzi ze strony: http://www.edukacja.edux.pl/p-16024-
rola-sportu-w-resocjalizacji-nieletnich-oraz.php (Dostęp z dnia: 8.06.2018)

http://www.edukacja.edux.pl/p-16024-
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Film ukazuje to, co trenerom – szczególnie mającym za
podopiecznych dzieci i młodzież – jest wpajane od dawna: że
piłka nożna jako wszechstronny trening ruchowy wzmacnia
nie tylko kondycję fizyczną, ale także wpływa pozytywnie na
rozwój osobowości, zaś zasady gry fair play uczą pewnych
postaw społecznych i obrazują kwestie etyki na gruncie
współzawodnictwia. Co ciekawe pozywane skutki, jakie wy-
wiera sport w życiu dzieci i młodzieży, mają odzwierciedlenie
również w przemianie całkiem dorosłych bohaterów Boiska
bezdomnych. Oni również bowiem przez nową aktywność, ja-
kiej uczy ich Jacek Mróz, okrywają w sobie na powrót cieka-
wość, spontaniczność i energię. Poprzez wywołaną potrzebę
ruchu wzrasta ich aktywność w sensie ogólniejszym, a wywo-
ływana przez grę na boisku gotowość do podejmowania wy-
siłku i radzenia sobie z sytuacjami ruchowymi wywołuje po-
zytywny skutek na poziomie dla bohaterów znacznie bardziej
fundamentalnym: postanawiają oni bowiem zmierzyć się z
własną sytuacją życiową, czyli wreszcie wyjść jej naprzeciw.
Wsparcie, które otrzymują poprzez wspólnotową grę, budzi w
nich więc zarówno dziecięcą radość, jak i dojrzałość osoby
dorosłej.

To fascynujące, jak dyspozycje typowo piłkarskie okazu-
ją się rezonować z umiejętnościami potrzebnymi do skutecz-
nego adaptowania się w świecie:

• Zdolność przewidywania pozwala antycypować
potencjalny rozwój wypadków, zarówno na murawie, jak i w
codziennym życiu;

• Podejmowanie decyzji, które powinno się odbywać
szybko, niemal machinalnie (w końcu tak na boisku, jak i we
współczesnym świecie, niemal nieustannie jesteśmy stawiani
przed jakąś sytuacją wyboru), ale zarazem w poczuciu silnego
przekonania, ze jest to decyzja optymalna, najlepsza z
możliwych;

• Szybkość działania koresponduje z pozytywnie
waloryzowaną dynamiką życia, w którym jesteśmy
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nieustannie aktywnymi podmiotami, kontrolującymi każdą
sytuację z silnym poczuciem, że posiadamy prymarny wpływ
na jej rozwój;

• Gotowość do podejmowania ryzyka to budowanie
odwagi przy jednoczesnym niwelowaniu lęków poprzez
dynamiczne wychodzenie im naprzeciw;

• Umiejętność gry w zespole to doskonalenie aktów
komunikacji międzyludzkiej i motywowania siebie nawzajem
do realizowania wspólnego celu9.

Ambiwalencja futbolu
W polskim kinie piłka nożna jest sportem szczególnym,

wzbudzającym skrajne uczucia: zauroczenie i niechęć, nadzie-
je i rozczarowania. Ekranowy bohater (piłkarz/sędzia/trener)
przechodzi drogę od rozmiłowania we własnych marzeniach o
spełnieniu, przez nienawiść do piłki i pełne rezygnacji pogrą-
żenie się w zdeprawowanym świecie, aż po transformacje
pragnień: odkrywa, że szczęście jest możliwe, a talent mimo
wszystko może zaowocować, choć w inny, niż to zaplanował,
sposób.

Ta ambiwalencja futbolu wiąże się dziś nieodzownie z
jej usytuowaniem w stosunku do wszechwładnej mocy pie-
niądza: jeśli sukces finansowy sytuuje się najwyżej w konstru-
owanej hierarchii wartości, to bezpowrotnie wypiera bezcenne
sportowe ideały a satysfakcja z wygranego meczu jest przele-
wana bezpośrednio na konta zawodników. Z drugiej strony są
i tacy, dla których uczestnictwo w sportowej grze jest rodza-
jem manifestowania woli walki z własnymi słabościami, a tak-
że wyrazem nonkonformizmu. I takim ludziom kibicujmy.

9 Cechy wskazane na podstawie pozycji Gerharda Franka Piłka nożna.
Trening kreatywny, Wrocław 2001.



250

Streszczenie:
W artykule podjęta została kwestia różnorodności fil-

mów o tematyce piłkarskiej, co utrudnia ich zbiorczą charakte-
rystykę. Analiza polskich filmów o piłce nożnej - filmów Pił-
karski poker oraz Boisko bezdomnych wykazuje jak filmy o takim
zakresie tematycznym budują przestrzeń znaczeń o wymowie
psychologicznej, społecznej i etycznej. Druga z egzemplifikacji
umożliwia ponadto namysł nad terapeutycznym działaniem
wspólnotowej gry w piłkę nożną, która może wręcz pomóc w
rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, wywołując w człowieku
wolę walki nie tylko na boisku, lecz w codzienności – walki o
jakość własnego życia.

Słowa kluczowe: piłka nożna, film, resocjalizacja, fair
play, terapia

Summary:
The article discusses the diversity of football-related

films, which makes it difficult for them to have collective cha-
racteristics. The analysis of Polish football videos - the films
Football Poker and The Offsiders - shows how films of such a
thematic scope build a space of meaning with a psychological,
social and ethical meaning. The second of exemplification also
allows reflection on the therapeutic action of the community
game of football, which can even help solve the crisis and call
the man the will to fight not only on the pitch, but in everyday
life - the struggle for the quality of their own lives.

Key-words: football, film, resocialization, fair play, therapy
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ks. Władysław Kądziołka

Sport a wartości społeczno-wychowawcze

„Sport ujawnia nie tylko możliwości fizyczne człowieka,
ale i zdolności intelektualne i duchowe.

Ma nie tylko siłę fizyczną i wydolność mięśni,
ale ma także duszę i dlatego musi w pełni okazywać swe oblicze.”

Jan Paweł II

Introdukcja
Sport w rozwoju ludzkości w XXI wieku nabiera szcze-

gólnej wymowy. Powszechne zainteresowanie, organizowa-
nymi na światową skalę igrzyskami olimpijskimi, mistrzostwa
świata w różnych dyscyplinach sportowych, różnego rodzaju
zawody, turnieje, wyścigi, jak również rywalizacje sportowe o
zasięgu lokalnym, dowodzą, iż w coraz szerszych kręgach
ludzi sport stanowi jedną z najważniejszych pasji życiowych.

Aktywność fizycznych, typu: siłownia, gimnastyka,
wspólne bieganie, tenis, gra w piłkę, pływanie, jazda na rowe-
rze, długie spacery, taniec, coraz częściej uprawiany jest przez
całe rodziny, w ramach pozalekcyjnych zajęć, w sportowych
klubach młodzieżowych amatorsko i instytucjonalnie, indy-
widualnie i zespołowo. W tym wszystkim przejawia się troska
o kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do karno-
ści, uczenie moralności, altruizmu i pracy nad sobą1.

Jak słusznie zauważa J. Nowocień2, sport jest procesem
obejmującym organizowanie aktywności fizycznej człowieka,
zarówno spontanicznej, jak też zinstytucjonalizowanej, indywi-
dualnej i zespołowej, której celem jest zaspokojenie fizjologicznej

1 Sport e vita cristiana, List Pasterski Episkopatu Włoch, San Paolo, Milano
1995, [w:] Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, red. Z. Dziubiński,
Warszawa 2000, s. 12.

2 J. Nowocień, Sport i wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-
ku, red. T. Pilch, tom V, Warszawa 2006, s. 920-921.
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potrzeby ruchu, zabawy, a także sprawdzania się, poznania moż-
liwości własnego organizmu, porównanie osiągnięć własnych z
innymi przy zachowaniu określonych norm i przepisów usta-
nowionych na potrzeby współzawodnictwa w sportowych zma-
ganiach, dążenia do sukcesu sportowego, finansowego, patrio-
tycznego. Służy doskonaleniu własnych cech fizycznych i umy-
słowych, zachowania zdrowia oraz rozwoju cech osobowości
takich jak wytrwałość, silna wola, zdecydowanie, poczucie soli-
darności i koleżeństwo.

Mówiąc o aksjologii w odniesieniu do aktywności spor-
towej dzieci i młodzieży3, należy ukazać te wartości4, które są

3 Szerzej: H. Świda, Młodzież a wartości, Warszawa 1979, s. 18-35; S. Ko-
walczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycz-
nej, Lublin 2006; S. Jałowiecki, Wartości jako kategoria socjologiczna, „Kultura i
Społeczeństwo” 4(1976); J. Szymczyk, Wokół wartości i więzi społecznych Pola-
ków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 4(2010), s. 3-22;
Tenże, Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, [w:]
Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A.
Blachut, Lublin 2011, s. 299-319; J. Smolicz, Wartości rdzenne i tożsamość kultu-
rowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1(1987), s. 59-75; A. Tyszka, Kultura jest
kultem wartości. Aksjologia społeczna - studia i szkice, Lublin 1993; J. Galaro-
wicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993; Ch.
Dawson, Istota kultury, [w:] Człowiek - wychowanie - kultura, red. F. Adamski,
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, Warszawa
1996; K. Zuchora, Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki
sportu, Warszawa 2009; J. Nowocień, J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne
oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i
dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010.

4 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 dą-
żyć. Człowiek w ogóle doznaje potrzeby, a nawet odczuwa konieczność posia-
dania i poznawania wartości, tudzież ich realizowania, o ile jest to możliwe w
ogóle i w szczególności w otaczającym świecie. R. Ingarden, Książeczka o człowie-
ku, Kraków 1972,  s. 22-23; Najogólniej można stwierdzić, że wartością jest to, co
jest ważne i cenne dla człowieka i społeczeństwa, co jest godne pożądania i
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rozwijane i utrwalane w drodze systematycznych zajęć spor-
towo-rekreacyjnych. Za Januszem Bielskim5 możemy wymie-
nić następujące ich kategorie:

• wartości poznawcze: uczestnicy sportu szkolnego pozna-
ją zasady, reguły, przepisy występujące w konkurencjach in-
dywidualnych 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 proce-
sem 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, od-
powiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość. Należy w tym
miejscu podkreślić szczególną rolę i odpowiedzialność, jaka
spoczywa na nauczycielach wychowania fizycznego, instruk-
torach, trenerach, sędziach, organizatorach i działaczach spor-
towych. Wszelkie błędy, wypaczenia i zachowania pozostające
w sprzeczności z przyjętymi normami moralnymi mogą pro-
wadzić do bardzo negatywnych skutków wychowawczych;

może stanowić cel ludzkich dążeń. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej.
Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 393; Jan Paweł II
głosił, że wartość oznacza wszystko to, ku czemu człowiek się otwiera swym
życiem wewnętrznym, do czego dąży w swym działaniu. K. Wrońska, O możli-
wości budowania teorii wychowania personalistycznego Karola Wojtyły, [w:] Poza
kryzysem tożsamości, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 19.

5 J. Bielski, Wartości źródłem celów wychowania fizycznego, [w:]
www.lider.szs.pl, (dostęp: 29.04.2018).



258

• wartości witalne: sport szkolny przyczynia się do pom-
nażania dóbr związanych z rozwojem fizycznym, motorycz-
nym i zdrowiem człowieka;

• wartości pragmatyczne: systematyczne zajęcia sportowe,
udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych, in-
dywidualny trening mogą przygotowywać do rzetelnej i so-
lidnej pracy, pozwalają rozwijać talent, uczą zaradności;

• wartości materialne: sport szkolny traktowany jako zaple-
cze i podłoże sportu wyczynowego czy zawodowego może być
szansą dla wielu osób do zrobienia kariery, sławy i majątku;

• wartości hedonistyczne: sport szkolny zaspokaja potrze-
by związane z rozrywką, zabawą i radością.

Wszelka aktywność sportowa dzieci i młodzieży przy-
czynia się w większym lub mniejszym stopniu do powstawa-
nia określonego systemu wartości. Główne elementy tego sys-
temu stanowią przedstawione powyżej rodzaje wartości.

Wymowa i powinność sportu
Bardzo często stawiamy sobie pytanie: Jakie są powody,

dla których człowiek powinno uprawiać sport? Do najważ-
niejszych powodów6 należy zaliczyć:

1. Wzmocnienie ciała i lepsza koordynacja ruchowa7.
2. Poprawa metabolizmu i zapobieganie otyłości8.

6 Por. I. Ludwinek-Zarzeka, 7 powodów, dla których dzieci powinny uprawiać
sport [w:]
http://www.junior.sport.pl/junior/1,143109,17389314,7_powodow__dla_kt
orych_dzieci_powinny_uprawiac_sport.html, (29.04.2018).

7 Sport u dzieci wzmacnia całe ciało, dzięki czemu rozwijające się dopie-
ro mięśnie stanowią lepszą ochronę stawów i kręgosłupa przed urazami.
Ponadto ruch od najmłodszych lat pomaga zdobyć odpowiednią koordyna-
cję, która u maluchów jest cechą nabytą. Sport dotlenia organizm, wzmacnia
kości i oczywiście poprawia wydolność całego organizmu.

8 Aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i
zmniejsza chęć do spożywania niezdrowych produktów. Przy okazji po-
prawia przemianę materii, która w znacznym stopniu może odpowiadać za
otyłość.

www.lider.szs.pl
http://www.junior.sport.pl/junior/1
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3. Zapobieganie chorobom i hartowanie ciała9.
4. Pomoc w uniknięciu wad postawy10.
5. Kształtowanie wytrwałości i zdrowej rywalizacji11.
6. Poprawa zdolności uczenia się12.
7. Wyciszenie się13.
8. Uczenie właściwych wartości14.

9 Sport na świeżym powietrzu pomaga w prawidłowym wykształceniu
się układu odpornościowego u dziecka. Ruch na świeżym powietrzu po-
prawia również reakcję organizmu na zmienną temperaturę i nawilża błony
śluzowe dróg oddechowych.

10 Na wady postawy cierpią zarówno dorośli jak i dzieci, jednak po-
wszechność tego zjawiska nie oznacza wcale, że trzeba się z nim pogodzić.
Regularne uprawianie sportu od najmłodszych lat pomaga budować do-
świadczenia sensomotoryczne u dzieci, dzięki czemu młody organizm ła-
twiej adaptuje się do zmiennego środowiska. Ruch połączony z odpowied-
nim odżywianiem minimalizuje ryzyko wad postawy.

11 W sporcie nic nie przychodzi od razu, dlatego dzięki niemu dziecko
uczy się, że dopiero po czasie może osiągnąć swój zamierzony cel – czy
będzie nim trafne odbijanie piłki tenisowej lub bezwypadkowa jazda na
rowerze. Aktywność fizyczna jest wspaniałą metodą na budowanie charak-
teru, gdyż cenne lekcje zdobyte na polu sportowym będą przekładały się
również na inne dziedziny życia. Jeśli dziecko lubi rywalizację, sport nauczy
go tego, że warto walczyć o swoje, ale często wygrywają lepsi i należy się z
tym faktem jak najszybciej pogodzić.

12 Jak wykazują badania specjalistów z Laboratory of Biochemistry and
Neuroscience Universitety of Tsubaka, sport wraz ze zdrowym odżywia-
niem wpływa na rozwój nowych sieci neuronowych, które poprawiają zdol-
ność nauki i koncentracji u dziecka. Dzięki temu szybciej podejmuje decyzje,
jest wytrwały i bardziej rozwinięty na tle swoich rówieśników.

13 Większość dzieci jest bardzo ruchliwa i jest to ich naturalna cecha, którą
należy wykorzystać zamiast tłumić. Każdy młody człowiek potrzebuje aktyw-
ności fizycznej, która może być doskonałym ujściem nagromadzonej energii. W
przypadku bardzo energicznego dziecka warto wykorzystać sport jako uniwer-
salną metodę na wyciszenie.

14 Sport w przypadku starszych dzieci uczy wielu wartości, które trudno
wpoić wyłącznie dzięki rozmowie. Nie chodzi tylko o wspomnianą wcze-
śniej wytrwałość, ale również o uczciwość, szacunek do siebie i dla innych
osób czy umiejętność działania zespołowego. Sport rozwija ambicję i potrze-
bę dążenia do celu, szczególnie jeśli wkładany wysiłek przynosi oczekiwane
rezultaty.
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9. Chronienie przed używkami15.
10. Umacnianie więzi między rodziną i rówieśnikami16.
11. Podwaliny przyszłej kariery sportowej17.
Jan Paweł II18 w liście do „Środowiska” z 08 stycznia

1997 roku napisał, iż do tradycji „środowiska” należą różne
formy wycieczek i wędrówek pieszych, rowerowych, jako-
wych, narciarskich. W tej dziedzinie byłem z Wami19 i muszę

15 Rodzice obawiają się, co będzie, gdy dziecko zetknie się z „nieodpo-
wiednim towarzystwem”. Lękają się, co zrobi w momencie, gdy stanie przed
wyborem sięgnięcia po alkohol, papierosy lub narkotyk. Decydujące jest nie
to, czy napotka na swej drodze takie osoby (a nie ma wątpliwości, że to się
stanie prędzej czy później), tylko to, czy skorzysta z „oferty”. O tym, jak
dziecko zareaguje na tego typu propozycje jest jego pewność siebie, świa-
domość samodecydowania o sobie, asertywność. Sport oraz empatia i chęć
współpracy ze strony rodziców minimalizują ryzyko, że dziecko będzie
chciało przypodobać się grupie, która opiera swą wartość na używkach.

16 Aktywność fizyczna jest świetnym pomysłem na umocnienie więzi ro-
dzinnych oraz poprawę relacji z rówieśnikami. Sport łączy pokolenia, dlate-
go jeśli trudno znaleźć nam język z naszą latoroślą, możemy połączyć siły
np. na boisku lub zagrać przeciwko sobie w badmintona. Często sama nauka
danej aktywności jest sposobem na poprawę zaufania między rodzicem a
dzieckiem (np. nauka pływania lub sporty ekstremalne w starszym wieku).

17 Sport poza pozytywnym wpływem na psychikę i ciało, jest również
metodą na dorosłe życie. Dzieci, które kochają aktywność i cechują się po-
nadprzeciętnymi zdolnościami, mogą zostać w przyszłości znanymi spor-
towcami. Wielu mistrzów i zdobywców medali zaczynało swoją drogę spor-
tową w bardzo młodym wieku, dzięki temu zajmują się teraz tym, co spra-
wia im największą przyjemność.

18 Zob. Jan Paweł II, List do Środowiska, [w:] Zapis drogi. Wspomnienia o nie-
znanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, red. A. Świerczek, Kraków 2005.

19 Ks. Wojtyła od początku swojej pracy duszpasterskiej, jako wikary w ko-
ściele św. Floriana i później mieszkając na Kanonicznej 19 w Krakowie, groma-
dził wokół siebie młodzież, a właściwie młodzież akademicka gromadziła się
wokół niego, mając go za swojego duchowego przewodnika i przyjaciela. Zapi-
sem tego duszpasterstwa młodych i jego owoców jest swoista książka – kronika
- pamiętnik zatytułowana: Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie
księdza Karola Wojtyły, pod redakcją ks. Antoniego Świerczka. Są w niej zebrane
świadectwa osób, które korzystały z duszpasterskiej troski ks. Wojtyły i stwo-
rzyły tzw. Środowisko, którego sercem był ks. Karol zwany „Wujkiem”. Był on
obecny pośród nich, dzielił z nimi swój wolny czas i był „źródłem wciąż nowego
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dodać, że wiele korzystałem z Waszych inicjatyw, z doświad-
czeń sportowych i umiejętności. Odnowiłem w sobie moje
własne umiejętności turystyczne: nauczyłem się nocować pod
namiotem, uczestniczyć w biwakach, a przy tej sposobności
poznawać nieznane mi przedtem uroki polskiej ziemi, zarów-
no na południu, w obszarze górskim, jak też na północy, w
rejonie pojezierzy. Nigdy bez Was nie byłbym nawiedził, a
przez to umiłował jeszcze bardziej, tylu miejsc, które należą do
bogactwa mojej Ojczyzny; nie wchłonąłbym tego całego bo-
gactwa w sposób bardzo prosty, a równocześnie bardzo auten-
tyczny. Do tego była potrzebna właśnie Wasza młodość, Wa-
sze umiejętności, które mi pozwoliły - mnie niewiele starsze-
mu od niektórych wśród Was - na nowo czuć się młodym.
Kiedy byłem w Waszym wieku, nie było mi dane doświadczyć
tego wszystkiego. Był to czas II wojny światowej i okupacji.
Kiedy okupacja się skończyła, nastały wprawdzie czasy stali-
nowskie, ale okazało się, że młodość jest silniejsza od tych za-
grożeń, jakie system niósł w sobie, i że znajduje drogę do
prawdziwych wartości, że je odnajduje w kontekście wielkie-
go dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kultury, ale
przed tym jeszcze dziedzictwem Kraju ojczystego i krajobrazu.

patrzenia na świat, a nade wszystko na człowieka, rodzinę i współczesne pro-
blemy”- jak po wielu latach sami stwierdzali. Był dla nich towarzyszem w wę-
drówkach po urzekających pięknem szczytach górskich, po ukochanych jezio-
rach, w obcowaniu z pięknem natury ojczystego kraju. Był nader wszystko
przewodnikiem w ich młodzieńczych, a potem rodzinnych problemach. Był
obecny w tym wszystkim, co wówczas przeżywali i czym dzielili się z nim. Te
wspomnienia i świadectwa potwierdził Ojciec św. w liście do Środowiska z dnia
8 stycznia 1997 roku, w którym sam wspominał tamte lata i tłumaczył, dlaczego
otaczał troska młodzież, broniąc ją przed wypaczeniami jakie niosła ideologia
komunizmu. Zawsze jednak - wspominał Jan Paweł II - miał na uwadze drogę
ich własnego powołania, przede wszystkim w życiu rodzinnym, bowiem
„sprawa małżeństwa i rodziny oraz właściwego do niego przygotowania stała
się słusznie najważniejszą sprawą”; Por.
http://niedziela.pl/artykul/9261/Geneza-zainteresowania-sie-sw-Jana-Pawla,
(dostęp: 29.04.2018).

http://niedziela.pl/artykul/9261/Geneza-zainteresowania-sie-sw-Jana-Pawla
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Każda sytuacja życiowa, uświadamia nas, że sport jest
potrzebą społeczeństwa. Za tym lakonicznym stwierdzeniem
kryją się jednak bardziej interesujące interpretacje, które moż-
na pogrupować w następujące kategorie, ilustrujące potrzeby,
które zaspokajane są przez sport:

1) potrzeby rekreacyjne społeczeństwa,
2) potrzeby ciekawości, zainteresowania (czymś) społe-

czeństwa,
3) potrzeby patriotyczne społeczeństwa,
4) potrzeby znaczenia, osiągnięć społeczeństwa,
5) potrzeby kompensacyjne społeczeństwa,
6) potrzeby tężyzny fizycznej społeczeństwa (w znacze-

niu budowania kultury fizycznej narodu).
Przez to, że sport jest formą aktywności i zjawiskiem

kulturowym, przez które zawodnicy realizują nie tylko własne
standardy, nietrudno dostrzec przypadki silnej identyfikacji
obserwatora (tylko obserwatora) z dokonującym wyczynu,
czasem z konkretną czynnością lub rezultatem20.

Aksjologia społeczno-wychowawcza sportu
Analiza problematyki aksjologiczno-wychowawczej

ukazuje, że człowiek jako podmiot wychowania posiada swo-
istą charakterystykę. Wszelki ideał czy model wychowawczy
musi wyrastać ze zrozumienia aksjologicznej specyfiki natury
ludzkiej. Wiedza o wychowaniu musi się zatem opierać na
wiedzy o wartościach i wiedzy o człowieku21.

Sport jest dobrem społecznym i dzięki wszystkim swym
formom aktywności społecznej sprzyja tworzeniu związków
społecznych, dobremu samopoczuciu psychicznemu i popra-
wie sprawności fizycznej. W sport – kreatywną aktywność
człowieka – wpisany jest cel osiągania doskonałości psychofi-
zycznej oraz wszechstronny rozwój, obejmujący życie indywi-

20 B. Karolczak-Biernacka, Sport. Studium psychologiczne, Warszawa 1991,
s. 120.

21 W. Cichoń, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, Kraków 1980, s. 6.
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dualne i społeczne. Wymiar społeczny sportu wyraża się mię-
dzy innymi w życzliwości między osobami, drużynami, towa-
rzystwami, podporządkowaniu się zasadom fair play, obiek-
tywnej ocenie siebie i innych, unikaniu aspołecznych zacho-
wań. Sam sportowiec winien ze szczególną odpowiedzialno-
ścią 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, praw-
domównością. W granicach sportu mieszczą się dziedziny
wychowania, które określić można jako charakterystyczne
obszary dla procesów prowadzenia człowieka ku rozwojowi22.

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 sporto-
wa 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 praw-
dziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje
najlepsze strony, a unikali wszystkiego, co może im zagrażać
lub wyrządzać poważne szkody im samym lub innym23.

Jerzy Nowocień w książce pt. Sport i olimpizm w systemie
dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, dodaje, że sport:

22 J. Czechowicz, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, [w:] „Społeczeń-
stwo i Ekonomia. Society and Economics” 1(1)2014, s. 7-14.

23 Jan Paweł II, Przemówienie Oblicze i dusza sportu z dnia 28 październi-
ka 2000 – Jubileusz Sportowców, Aula Pawła VI, [w:]
http://www.centrumjp2.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-o-sporcie/, (dostęp:
29.04.2018).

http://www.centrumjp2.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-o-sporcie/
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– 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 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, gru-
pami społecznymi, a nawet narodami i państwami;

– odgrywa istotną rolę w kształtowaniu płaszczyzny po-
rozumienia między ludźmi, zrównuje wszystkich, bez wzglę-
du na rasę, wyznanie religijne oraz polityczną orientację.

Natomiast J. Lipiec24 podkreśla, iż sport stanowi typ pu-
blicznej rozrywki w dwóch głównych wariantach, jako zaba-
wa sportowców poprzez bezpośrednie uczestnictwo w grze
jako widowisko, przynoszące satysfakcję obserwatorom z
przyglądania się zawodom.

Warto jeszcze dodać myśli Jana Pawła II z audiencji 1980
roku25, kiedy to mówił, iż „(...) każdy rodzaj sportu nosi w
sobie bogate dziedzictwo wartości, które powinny być zawsze
na porządku dziennym, by można było je realizować: treno-
wanie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych ener-
gii, kształtowanie woli, kontrola wrażliwości, przygotowanie
metodyczne, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i
niewygód, panowanie nad własnymi władzami, poczucie lo-
jalności, umiejętność podporządkowania się zasadom, duch

24 Por. J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999, s. 49-51.
25 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, (29.04.2018).
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wyrzeczenia i solidarności, wierność zobowiązaniom, wspa-
niałomyślność wobec pokonanych, pokój ducha po porażce,
cierpliwość wobec wszystkich”.

Zdaniem R. Wroczyńskiego26, wychowania fizycznego i
sportowego nie należy rozdzielać od umysłowego, gdyż każda
czynność w dziedzinie wychowania umysłowego ma wpływ
na rozwój fizyczny, podobnie wychowanie fizyczne wpływa
na rozwój umysłowy. Nie jest jedynym celem wychowania
fizycznego czy szeroko pojętej aktywności sportowej wyucze-
nie określonych ruchów, lecz ukształtowanie ogólnych cech
natury wychowanka.

W obecnych czasach sport staje się szczególną wartością,
która łączy różne środowiska społeczne. Papież Franciszek27

mówi, iż więź między Kościołem i sportem to piękna sprawa,
która umacniała się z czasem, albowiem wspólnota kościelna
dostrzega w sporcie ważne narzędzie integralnego wzrostu
osoby ludzkiej. Uprawianie sportu pobudza do zdrowego
przezwyciężania samych siebie i własnego egoizmu, ćwiczy
ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze zorganizowane, sprzyja
koleżeństwu w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i posza-
nowaniu zasad. Ważne jest, by ci, którzy zajmują się sportem
na różnych szczeblach, wspierali te wartości ludzkie i religijne,
które stoją u podstaw społeczeństwa bardziej sprawiedliwego
i solidarnego. Jest to możliwe, gdyż sport jest uniwersalnym
sposobem porozumiewania się ponad granicami, językami,
rasami, religiami i ideologiami. Posiada zdolność jednoczenia
ludzi, sprzyjając dialogowi i otwartości. A to jest bardzo cenne
bogactwo!

26 R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wro-
cław 1979, s. 15.

27 Franciszek, Audiencja dla przedstawicieli Europejskiego Komitetu Olimpij-
skiego, 23 listopada 2013, [w:]
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=50025&s=opoka,
(dostęp: 29.04.2018).

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php
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Warunkiem dialogu sportowego jest uświadomienie sobie
wzajemnej równości. Ważna jest kultura prowadzenia dialogu
zgodnie z zasadami etyki, bez zbędnych emocji i wykorzystywa-
nia uprzywilejowanej pozycji. Przejęcie postawy dialogu wraz z
sięganiem do tego, co jest dobre w drugim człowieku, znacznie
ułatwia wzajemne zrozumienie i zaufanie. Jest sposobem osiąga-
nia wysokiej kondycji, szczęścia, przyjemności, a także budowa-
nia relacji z innymi i realizowania się.

W dialogu sportowym wymagana jest zgoda na istnienie
drugiego jako podmiotu, uznanie godności i wartości drugie-
go człowieka jako osoby. Traktowanie człowieka w sposób
podmiotowy, poszanowanie jego wolności jest koniecznym
warunkiem dialogu. W procesie dialogu niezwykle ważnym
elementem wydaje się postawa, szczególnie taka postawa,
która zaprasza, pociąga innych do trwałych relacji z ludźmi.

Podsumowując refleksje na temat sportu i wartości spo-
łeczno-wychowawczych, należy wymienić obszary wychowa-
nia, które są miejscem działań na rzecz aktywizowania spo-
łecznych zachowań. Przede wszystkim są to:

•wychowanie moralne, które w nawiązaniu do wartości
polega na uczeniu młodzieży różnych sposobów postępowa-
nia moralnego i utwierdzaniu jej w przekonaniu o słuszności
wpajanych jej zasad;

•wychowanie estetyczne, które bazuje na umoralniającym
wpływie sztuki i formowaniu umiejętności wyboru rzeczy
pięknych, działań artystycznych; przekazuje wiedzę o czło-
wieku (funkcja poznawcza), rozwija uzdolnienia twórcze
(funkcja kształcąca), pozwala odreagować traumatyczne prze-
życia (funkcja katartyczna), leczniczo wpływa na dolegliwości
(funkcja terapeutyczna), kompensuje braki (funkcja kompen-
sacyjna), uczula na wartości moralne (funkcja moralna), inge-
ruje wokół wartości (funkcja społeczna), jest źródłem przeżyć
estetycznych (funkcja estetyczna);

•wychowanie patriotyczne, czyli wdrażanie umiłowania
ojczyzny i narodu z gotowością do ofiar i służby;
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•wychowanie umysłowe, które sprowadza się do rozbu-
dzania ciekawości i pasji poznawczej oraz rozwijania własne-
go umysłu;

•wychowanie zdrowotne, obejmujące wychowanie higie-
niczne, fizyczne, promowanie zdrowego stylu życia i rekreacji28.

Charakteryzując akcenty wychowawcze oraz ukazując
podstawowe wartości tkwiące w sporcie szkolnym, należy także
ukazać główne zagrożenia, które ograniczają pozytywne29 od-
działywania sportu szkolnego na osobowość wychowanka.
Wśród tych zagrożeń możemy wymienić za A. Romanowską:

• przypadkowość oraz niekompetencja osób zajmujących
się organizacją sportu szkolnego,

• traktowanie sportu szkolnego jako obszaru do samore-
alizacji nauczyciela, instruktora lub trenera,

• wszechobecny perfekcjonizm i specjalizacja,
• angażowanie do sportu szkolnego wyselekcjonowanej

grupy dzieci i młodzieży, najczęściej do wielu dyscyplin i
konkurencji,

• pogoń za pucharami, medalami, czyli zjawisko punk-
tomanii,

• mała ilość szkół i klas sportowych,
• brak właściwego monitoringu nad rozwojem kariery

młodego zawodnika,

28 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004, s. 95.
29 Jerzy Nowocień sport traktuje jako element wzbogacający system dy-

daktyczno-wychowawczy szkoły, wskazując na obecność idei pokoju oraz
zasadę czystej i sprawiedliwej gry, jakie charakteryzują sportową aktywność.
Sport słusznie kojarzy się z rozwojem jednostki ludzkiej i rozwojem społecz-
nym. Jest on elementem wychowania fizycznego, jak też procesem szkolenia
sportowego na wysokim poziomie wyczynu i jako taki formuje charakter i
moralność. Stwarza on bowiem w życiu szkolnym szczególnie korzystne
warunki dla przyjmowania przez uczniów różnorakich ról, ma tu miejsce:
internalizacja własnych poglądów, postaw, norm, zachowań, kształtowanie się
więzi społecznych i kulturowych. J. Nowocień, Sport i olimpizm w systemie
dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, Warszawa 2001, s. 83-85.



268

• system sportu szkolnego promujący przede wszystkim
duże środowiska szkolne,

• niespójność systemu wynagradzania nauczycieli, in-
struktorów i trenerów,

• fikcyjny postulat masowego udziału dzieci i młodzieży
w aktywności sportowej,

• stawianie na bieżące wyniki sportowe a nie na rozwój
perspektywiczny i strategiczny30

Przedstawione powyżej zagrożenia ograniczają funkcję
społeczną, wychowawczą, pedagogiczną i kulturową sportu.

Konkluzja
Można z całą stanowczością stwierdzić, iż wymienione

powyżej obszary i czynniki wychowania są obecne w sporcie i
przybierają szczególnie wyrazisty wymiar. Wychowanie mo-
ralno-społeczne przez kultywowanie zasad, przestrzeganie
regulaminu, uczciwą grę zaznacza swą obecność w świecie
sportu. Podobnie wychowanie estetyczne, buduje umiłowanie
rzeczy pięknych i twórczych. Sport pomaga także w odreago-
waniu wszelkich napięć i bolesnych przeżyć.

Należy sobie zdać sprawę, iż aby przygotować jednostkę
do aktywnego, samodzielnego i racjonalnego wypełniania
czasu wolnego, do różnorodnej działalności rekreacyjnej, dają-
cej rozrywkę i rozwijającej osobowość, należy:

• edukować rodzinę, by były tam pozytywne wzorce spę-
dzania 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 (ośrodki
sportowe, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe) do podej-

30 Por. A. Romanowska, UKS - sport dzieci i młodzieży, „Wychowanie fi-
zyczne i Zdrowotne”, 4(2002).
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mowania wysiłków w kierunku organizowania rekreacji
sportowej31.

Nacisk na dbałość o zdrowie i higienę, a także ruch i
rozwój umysłowy wraz z rozwojem pasji poznawczych i zami-
łowań jest domeną środowisk aktywnych sportowo. Należy
ten fakt jednak dostrzegać i pielęgnować prawdziwą ideę
sportu, która polega na tworzeniu dla człowieka jak najlep-
szych warunków do rozwoju pełnego człowieczeństwa.

Streszczenie:
Sport jest sposobem poznawania i przeżywania świata,

sposobem bycia z innymi ludźmi. O powszechności sportu we
współczesnym społeczeństwie zdecydował odczuwalny brak
ruchu, przy jednocześnie ogólnej dostępności tej formy ak-
tywności. Można go uprawiać w każdych warunkach, w każ-
dym okresie wieku, przy każdym stanie zdrowia. Aktywny
wypoczynek powinien zająć w naszym codziennym życiu
stałe miejsce.

Aktywność sportowa przejawiamy w wielu różnych
formach. Uprawiamy w celach poznawczych, towarzyskich,
szukamy w niej spokoju i relaksu. Spełnia ona wiele funkcji,
których czasami nie dostrzegamy. Aktywne spędzanie wolne-
go czasu jest bardzo ważnym elementem życia współczesnego
człowieka. Elementem, o którym często zapominamy. Sport
wpływa pozytywnie na nasze ciało i umysł, jest z pewnością
doskonałym sposobem na zdrowie, jest aktywnością, która
mimo wszystko jest nam potrzebna i przydatna.

Słowa kluczowe: sport, wychowanie, rozwój społeczny,
czas wolny

31 Por. W. Siwiński, Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Warszawa-
Poznań 1992, s. 33-42.
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Summary:
Sport is a way of getting to know and experiencing the

world, a way of being with other people. The universality of
sport in contemporary society was decided by the lack of
movement, while the general availability of this form of activi-
ty. It can be grown in all conditions, in any age period, with
every state of health. Active recreation should take a perma-
nent place in our daily lives. We display sporting activities in
many different forms. We cultivate for cognitive, social pur-
poses, we seek peace and relaxation in it. It fulfills many func-
tions that we sometimes do not see. Active spending free time
is a very important element of modern man's life. An element
that we often forget about. Sport positively affects our body
and mind, it is certainly a great way to health, it is an activity
that, after all, we need and useful.

Keywords: sport, upbringing, social development, free
time

Bibliografia:
Cichoń W., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, Kraków 1980.
Czechowicz J., Sport szansą społecznego rozwoju człowieka [w:]

„Społeczeństwo i Ekonomia. Society and Economics” 1(1)2014.
Dawson Ch., Istota kultury, [w:] Człowiek - wychowanie - kultura,

red. F. Adamski, Kraków 1993.
Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny,

Kraków 1993.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
Jałowiecki S., Wartości jako kategoria socjologiczna, „Kultura i

Społeczeństwo” 4(1976).
Jan Paweł II, List do Środowiska, [w:] Zapis drogi. Wspomnienia o

nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, red. A. Świerczek,
Kraków 2005.

Karolczak-Biernacka B., Sport. Studium psychologiczne, War-
szawa 1991.

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjo-
logii personalistycznej, Lublin 2006.

Lipiec J., Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.



271

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w

inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000.
Nowocień J., Chełmecki J. (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza

współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i
dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010.

Nowocień J., Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-
wychowawczym współczesnej szkoły, Warszawa 2001.

Nowocień J., Sport i wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, red. T. Pilch, tom V, Warszawa 2006.

Romanowska A., UKS - sport dzieci i młodzieży, „Wychowanie
fizyczne i Zdrowotne”, 4(2002).

Rybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej,
Warszawa 1979.

Siwiński W., Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Warszawa-
Poznań 1992.

Smolicz J., Wartości rdzenne i tożsamość kulturowa, „Kultura i
Społeczeństwo” 1(1987).

Sport e vita cristiana, List Pasterski Episkopatu Włoch, San Pa-
olo, Milano 1995, [w:] Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje,
red. Z. Dziubiński, Warszawa 2000.

Szymczyk J., Przemiany wartości i więzi we współczesnym społe-
czeństwie polskim, [w:] Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej go-
spodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Lublin 2011.

Szymczyk J., Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybra-
ne aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 4(2010).

Świda H., Młodzież a wartości, Warszawa 1979.
Tyszka A., Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna -

studia i szkice, Lublin 1993.
Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu,

Wrocław 1979.
Wrońska K., O możliwości budowania teorii wychowania persona-

listycznego Karola Wojtyły, [w:] Poza kryzysem tożsamości, red. F.
Adamski, Kraków 1993.

Zuchora K., Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pe-
dagogiki sportu, Warszawa 2009.

Żukowscy Z. i R., Wychowawcze funkcje idei fair play w sporcie
dzieci i młodzieży, [w:] Fair play - Sport - Edukacja, Warszawa 1996.



272

Netografia:
Bielski J., Wartości źródłem celów wychowania fizycznego, [w:]

www.lider.szs.pl, (dostęp: 29.04.2018).
Franciszek, Audiencja dla przedstawicieli Europejskiego Komitetu

Olimpijskiego, 23 listopada 2013, [w:]
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=50025&s=opo
ka, (dostęp: 29.04.2018).

http://niedziela.pl/artykul/9261/Geneza-zainteresowania-
sie-sw-Jana-Pawla, (dostęp: 29.04.2018).

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, (29.04.2018

Jan Paweł II, Przemówienie Oblicze i dusza sportu z dnia 28
października 2000 – Jubileusz Sportowców, Aula Pawła VI, [w:]
http://www.centrumjp2.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-o-sporcie/,
(dostęp: 29.04.2018).

Ludwinek-Zarzeka I., 7 powodów, dla których dzieci powinny
uprawiać sport [w:]
http://www.junior.sport.pl/junior/1,143109,17389314,7_powodow_
_dla_ktorych_dzieci_powinny_uprawiac_sport.html, ( 29.04.2018).

www.lider.szs.pl
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php
http://niedziela.pl/artykul/9261/Geneza-zainteresowania-
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php
http://www.centrumjp2.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-o-sporcie/
http://www.junior.sport.pl/junior/1


273

Szymański Andrzej

Hazard wśród studentów sportowców –
doniesienia z badań

Wstęp
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o uzależniający-

chwłaściwościach różnych zachowań. W literaturze tematu okre-
ślane są one jako uzależnienia behawioralne, lub uzależnienia od
czynności. Do jednych z przejawów tego typu zachowań zalicza
się uczestnictwo w grach o charakterze hazardowym.

W otoczeniu istniejących definicji hazard najczęściej ujmuje
się jako „zaangażowanie w grę, której wynik zależy w całości lub
w części od losu i w której stawkami są pieniądze lub dobra ma-
terialne”1. W związku z tym, że o wyniku gry decyduje przypa-
dek, gry te nazywa się losowymi. Najbardziej popularnymi gra-
mi losowymi są: gra w ruletkę, w karty, w kości, gry liczbowe,
bingo, gry bukmacherskie, zakłady na wyścigach konnych bądź
z udziałeminnych zwierząt, gry i loterie SMS-owe, zdrapki oraz
różnorodne gry na automatach.

Aktywność hazardowa wśród graczy jest zróżnicowana.
Nie wszyscy grają tak samo intensywnie i nie wszystkim to-
warzyszą podobne problemy. W tym kontekście możemy
mówić o pewnej typologii graczy. Jedną z pierwszych tego
rodzaju klasyfikacji hazardzistów opracował Livingston2, któ-
ry ze względu na kryterium wydatkowania czasu i pieniędzy,
wyróżnił cztery ich kategorie:gracze okresowo zapalający się
do hazardu, wypłacalni hazardziści, gracze stale grający oraz
gracze niewypłacalni. Inna znana klasyfikacja rozróżnia gra-
czy dzieląc ich na: okazjonalnych, ryzykujących, problemo-

1 B. Dzik, Hazard, [w:] Psychologia ekonomiczna, (red.) T. Tyszka, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s.566.

2 Za: S. Tucholska, Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania,
„Roczniki Psychologiczne” 11(2) 2008, s. 45-68.
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wych oraz graczy patologicznych3. Osoby uprawiające hazard
można podzielić również według kryterium zaangażowania
graczy. Wyróżnia się graczy niedzielnych, grających okazjo-
nalnie lub bardziej regularnie dla rozrywki, graczy profesjo-
nalnych – regularnie uczestniczących w grach hazardowych,
ale zachowujących kontrolę nad swoja grą oraz graczy patolo-
gicznych, to jest osoby uzależnione od hazardu, które do-
świadczają wielu negatywnych skutków swojego nałogu4.
Natomiast polski badacz B. Woronowicz5 wyróżnia: hazard
rekreacyjny, hazard problemowy i hazard patologiczny. Naj-
bardziej niebezpieczną formą uprawianego hazardu jest, w
tym przypadku, hazard patologiczny (uporczywy), który
można zdefiniować jako nasilające się zaburzenie, charaktery-
zujące się stałą lub czasową utratą kontroli nad uprawianiem
gier o niepewnym wyniku, zaabsorbowaniem nimi i pozyski-
waniem niezbędnych środków na tencel, a także irracjonal-
nym zachowaniem oraz kontynuowaniem zachowań związa-
nych z hazardem, pomimo negatywnych następstw6.

Mówiąc o zaburzeniu hazardowym, w praktyce klinicz-
nej, w rozpoznaniu tego stanu pomagajego diagnoza w opar-
ciu o klasyfikację DSM7. W ostatniej rewizji wspomnianej kla-

3 A. Derwich-Nowak,Patologiczny hazard, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2010, s. 33.

4 A. Skowronek, Prawne aspekty hazardu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 27.

5 B. Woronowicz, Uzależnienia behawioralne ze szczególnym uwzględnieniem pa-
tologicznego hazardu oraz uzależnienia od komputera i sieci, [w:] Zniewoleni działa-
niem. Uzależnienia behawioralne a rodzin, (red.) P. Morciniec, Wydawnictwo i Dru-
karnia Świętego Krzyża, Opole 2013, s. 468.

6 R. Rosenthal, Pathological gambling, „Psychiatric Annals” 22(2) 1992, s.73.
7 W DSM-V opisano objawy patologicznego hazardu jako:
1. Zaabsorbowanie hazardem poprzez przypominanie sobie wcześniej-

szych doświadczeń związanych z graniem, odgrywanie się lub planowanie
następnej gry, myślenie, jak zdobyć pieniądze na hazard itp.

2. Potrzeba podwyższania podczas gry stawek pieniędzy niezbędnych do
uzyskania odpowiedniego poziomu zadowolenia (satysfakcji, pożądania).
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syfikacji dla postawienia rozpoznania występującego zabu-
rzenia konieczne jest wystąpienie minimum 4 rodzajów za-
chowań wyszczególnionych w klasyfikacji, w ciągu poprze-
dzających badanie 12 miesięcy8.

W polskiej praktyce klinicznej, w miejsce klasyfikacji
DSM, wykorzystuje się klasyfikację ICD. W obowiązującej
edycji ICD-10, hazard patologiczny9 wymieniony jest wśród
zaburzeń behawioralnych jako F63.0.10 Kryteria diagnostyczne
ICD-10 spełnione są wobec powtarzania działań bez jasnej,
racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i za-
zwyczaj szkodzą interesom pacjenta i innych ludzi. Dotknięci
tym zaburzeniem ryzykują utratę pracy, zaciągają pokaźne

3. Odczuwanie niepokoju lub irytacji przy próbach ograniczenia lub
przerwania gry.

4. Traktowanie gry jako sposobu ucieczki od problemów lub uśmierze-
nia negatywnych emocji (winy, lęku, depresji).

5. Próby odzyskiwania straconych pieniędzy (odgrywanie się).
6. Okłamywanie - w celu ukrycia prawdziwych rozmiarów swojego ha-

zardowego grania.
7. Narażanie na szwank ważnych związków interpersonalnych, pracy,

możliwości edukacyjnych ze względu na zaangażowanie w hazardowe granie.
8. Szukanie u innych pomocy finansowej- w celu poprawy złej sytuacji

ekonomicznej spowodowanej uprawianiem hazardu.
9. Powtarzające się podejmowanie bezskutecznych wysiłków mających

na celu ograniczenie lub zaprzestanie hazardowego grania.
8 Ł. Wieczorek, K. Dąbrowska, Zaburzenie hazardowe – rozpowszechnienie, oferta

terapeutyczna, dostępność, leczenie i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury,
„Alkoholizm i Narkomania” 28(1) 2015, s. 39.

9 Według ICD-10, patologiczny hazard to zaburzenie, które polega na-
często powtarzających się epizodach uprawiania hazardu, które dominują w
życiu człowieka, prowadzą do naruszania norm oraz zobowiązań społecz-
nych, zawodowych, materialnych i rodzinnych” za: Klasyfikacja zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10. Opisy kliniczne i wskazówki dia-
gnostyczne, Kraków – Warszawa 2000, s. 178.

10 W jedenastej, tworzonej obecnie rewizji tejKlasyfikacji (ICD-11), ma on być
umieszczony w kategorii uzależnień behawioralnych. Por. A. Jasińska, A. Klim-
kiewicz, K. Sękowski, M. Wojnar, Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej,
Stowarzyszenie Młodych Lekarzy, Warszawa 2013, s. 17.
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długi oraz kłamią i łamią prawo dla uzyskania pieniędzy lub
uniknięcia spłacania długów. Rozpoznaje się go, gdy:

• Wystąpiły w czasie ostatniego roku co najmniej dwa
epizody gry hazardowej.

• Gry hazardowe zaburzają w istotny sposób funkcjo-
nowanie danej jednostki i są kontynuowane pomimo występu-
jącego dyskomfortu oraz zakłócenia funkcjonowania w co-
dziennym życiu.

• Osoba odczuwa silny przymus gry, który trudno jest jej
kontrolować, i któremu nie jest w stanie się przeciwstawić siła
własnej woli,

• Osoba jest zdominowane przez wyobrażenia dotyczące
grania oraz towarzyszących graniu okoliczności11.

Szacuje się, że od 0,5% do 7,6% populacji dorosłych cierpi
na zaburzenia hazardu na całym świecie (średnia stopa we
wszystkich krajach wynosi 2,3%)12. Dostępne dane epidemiolo-
giczne dowodzą, że na zachodzie, odsetek patologicznych ha-
zardzistów waha się od 0,5% do 2,0%13. Jeśli chodzi o nasz kraj,
nie ma jednoznacznie twardych dowodów na temat rozpo-
wszechnienia problemu związanego z hazardem14. Dane CBOS-
u wskazują, że 64% osób w Polsce nie zna i nie słyszało o osobie

11 A. Szymański, E. Krzyżak-Szymańska, Patologie społeczne i ich ograni-
czanie w securitologicznej strategii działania Policji. Wybrane zagadnienia, Kato-
wice, Wyd. AWF Katowice 2017, s. 284-285.

12 R. Williams, R. Volberg, R. Stevens, The population prevalence of problem
gambling: methodological influences, standardized rates, jurisdictional differences,
and worldwide trends.http://hdl.handle.net/10133/3068 (24.04.2018 r.).

13 K. Dąbrowska, Ł. Wieczorek, Problem współwystępowania zaburzeń ha-
zardowych z zaburzeniami psychicznymi. Przegląd literatury, „Alkoholizm i
Narkomania” 29(1)2016, s. 18.

14 Wśród teoretyków i praktyków tego zagadnienia panuje pogląd, że w Pol-
sce, podobnie jak winnych państwach Unii Europejskiej, osoby grające trwale
stanowią około 3–4% populacji, wtym osoby uzależnione od hazardu stanowią
około 1,5–2% populacji. Por. B. Woronowicz, Hazard - nowym wyzwaniem dla
terapeutówhttp://www.fundacjalotto.pl/(dostęp 24.04.2018r.)

http://hdl.handle.net/10133/3068
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uprawiającej hazard15. Z kolei, według badań prowadzonych
przez tę samą instytucję w 2012 roku „Oszacowanie rozpo-
wszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników
chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu pro-
blemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawio-
ralnych” w ciągu 12 miesięcy poprzedzających diagnozę,blisko
jedna czwarta mieszkańców Polski wwieku 15 i więcej lat grała
w gry na pieniądze16. Wskaźnik ten uległ wzrostowi w kolej-
nych latach i z ostatnich tego typu informacji wynika, że co
trzeci Polak w wieku 15+ grał w jakieś gry na pieniądze (34,2%).
Najczęściej gramy w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
(26,8%), a w dalszej kolejności w zdrapki (13,3%), lote-
rie/konkursy SMS-owe (7,4%) oraz na automatach do gier z
tzw. niskimi wygranymi (4,5%)17. Z tego typu aktualnych badań
CBOS-u wyczytać także można, że w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy przeciętny Polak grający w gry o charakterze hazar-
dowym wydał na ten cel średnio 223 zł, wygrywając w tym
czasie średnio około 103 zł. Gry na pieniądze w większym
stopniu absorbują mężczyzn niż kobiety. W konsekwencji męż-
czyźni wydają na nie w rozliczeniu rocznym zdecydowanie
więcej i deklarują wyższe wygrane – przeciętnie jest to odpo-
wiednio 342 zł i 152 zł, podczas gry średnie wydatki kobiet to
86 zł, a wygrane – 48 zł. Spośród ogółu badanych deklarujących
uczestnictwo w grach na pieniądze tylko 15% anonsuje dodatni
bilans kosztów i zysków, natomiast ponad trzy czwarte (77%)
więcej wydaje na ten cel, niż wygrywa18.

15 Komunikat z badań CBOS nr 64, Polak w szponach hazardu, Warszawa
2011, s. 4.

16 I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, A. Palacz-Chrisids, R. Bartczuk,
M. Wiechetek, Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z
hazardem, Lublin, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzysze-
nie NATANAELUM, 2014, s. 7.

17 Komunikat z badań CBOS nr 76, Pracoholicy, siecioholicy, hazardzi-
ści…Uzależnienia od zachowani, Warszawa 2015, s. 2

18 Komunikat z badań CBOS nr 68, Hazardziści, Warszawa 2017, s. 5-6.

http://www.fundacjalotto.pl/
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Zaburzone uprawiania hazardu wśród sportowców
studentów

W przypadku grupy sportowców przeprowadzony prze-
gląd literatury, raportów i doniesień badawczych wskazuje, że
problematyka uprawiania hazardu w wyodrębnionej kategorii
osób jest poruszana w nielicznych publikacjach i pracach na-
ukowych. Ukazujące się w tym obszarze analizy i opracowania
dotyczą głównie studentów uczelni wyższych w USA, sprofilo-
wanych na kształcenie sportowców.

Jednym z pierwszych opublikowanych naukowych ar-
tykułów, który dotyczył zachowań hazardowych wśród stu-
dentów- sportowców był materiał Crossa i jego współpracow-
ników19. W artykule zamieszczone zostały rezultaty przepro-
wadzonych badań wśród 648 piłkarzy i koszykarzy z NCAA
płci męskiej. Wyniki wykazały, że 25,5% studentów-
sportowców uprawiało hazard na międzyuczelnianych zawo-
dach sportowych, a 3,7% wskazało, że obstawiało zawody, w
których sami uczestniczyli pomimo istniejących w tym zakre-
sie prawnych zakazów. Podobne konkluzje zawarte zostały w
badaniach J. Weinstocka i jego współpracowników20. Odno-
towano w nich, że większość studentów-sportowców systema-
tycznie uprawia hazard i że studenci sportowcy są bardziej
skłonni do hazardu niż osoby nie będące sportowcami. W
przebadanej kohorcie 736 studentów-sportowców (57,3% męż-
czyzn, średni wiek = 19,7 lat) i 1071 studentów niesportowców
(34,1% mężczyzn, średni wiek = 20,7 lat), współczynnik roz-
powszechnienia hazardu wśród mężczyzn-sportowców wy-
niósł 75%, co było znacznie wyższe niż wśród studentów płci
męskiej niesportowców, u których współczynnik uprawiania

19 M. E. Cross, J. Basten, E. M. Hendrick, B. Kristofic, E. J. Schaffer, Stu-
dent-athletes and gambling: An analysis of attitudes towards risk-taking, „Journal
of Gambling Studies” (14) 1998, s. 431-439.

20 J. Weinstock, J. P. Whelan, A. W. Meyers, J. M. Watson, Gambling be-
havior of student-athletes and a student cohort: What are the odds, „Journal of
Gambling Studies” 23(1)2007, s. 13-24.
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hazardu osiągnął pułap 66%. Natomiast w grupie kobiet
uprawiających sport jak i nie będących sportsmenkami roz-
powszechnienie udziału w grach hazardowych zasadniczo nie
różniło i wynosiło 55%. Badania ujawniły również, że około
5,4% studentów – sportowców (mężczyzn) było patologicz-
nymi graczami a 6,5% wykazywało symptomy zagrożenia
uzależnieniem od hazardu. W przypadku kobiet studentek –
sportsmenek odsetek ten wynosił odpowiednio 1,4% grających
patologicznie i 2,1% grających ryzykowanie. Ponadto sporto-
wy status studenta wiązał się z obstawianiem (wyborem) za-
kładów, które z reguły dotyczyły rozgrywek sportowych. U
badanych studentów zaabsorbowanie (stopień zagrożenia)
grami hazardowymi były równocześnie powiązany z płcią i
doświadczeniami wyniesionymi z domu rodzinnego. Męż-
czyźni sportowcy byli 5,26-krotnie bardziej narażeni na uza-
leżnienie od hazardu niż kobiety, a studenci sportowcy wy-
wodzący się z rodzin, w których opiekunowie uprawiali ha-
zard, byli 5,27 razy bardziej zagrożeni uzależnieniem od ha-
zardu niż ci studenci, którzy wzrastali w rodzinie, gdzie nie
uprawiano wcześniej hazardu.

Nieco odmienne rezultaty na temat hazardu wśród stu-
dentów-sportowców uzyskał Nelson i jego współpracowni-
cy21. Zespół po przebadaniu dostępnych materiałów dotyczą-
cych 10.559 osób (studentów- sportowców: 16%, zadeklaro-
wanych fanów sportu: 23% i innych studentów: 61%) ze 119
wyższych uczelni w zawartej do badań konkluzji nie stwier-
dził istotnie statystycznych różnic pomiędzy poszczególnymi
zbadanymi grupami. Odnotował istniejące w badanych gru-
pach zainteresowanie hazardem oraz zwrócił uwagę na
wpływ kontekstu sportowego uczelni na hazard wśród stu-
dentów tych uczelni.

21 T. F. Nelson, R. A. LaBrie, D. A. La Plante, M. Stanton, J. S. Howard, H.
Wechsler, Sports Betting and Other Gambling in Athletes, Fans, and Other College
Students, „Research Quarterly for Exercise and Sport” 78 (4) 2007, s. 271-283.
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W innym badaniu obejmującym grupę studentów-
sportowców jego autor C. Kerber22 nie tylko próbował ustalić
poziom problemowego i patologicznego hazardu, ale także
poszukiwał czynników predykcyjnych powodujących pęd do
hazardu wśród sportowców. Interesowały go także przyjmo-
wane postawy przez studentów-sportowców wobec hazardu
oraz preferowany jego rodzaj. W tym celu wymieniony badacz
przeprowadził ankietę wśród 636 studentów-sportowców na
trzech uniwersytetach w Midwestern wykorzystując do tego
kwestionariusz SOGS i skalę oceny hazardu (GAS). W następ-
stwie przyjętej metodologii odkrył, że prawie jedna czwarta
studentów – sportowców (24,1%), nigdy nie grała w gry ha-
zardowe, a 15% z przebadanej populacji wykazywało proble-
matyczny lub patologiczny hazard. Stwierdził także, że stu-
denci-sportowcy, którzy byli w bractwie lub w okresie ocze-
kiwania przyjęcia do bractwa, mieli wyższe wskaźniki patolo-
gicznego i problemowego hazardu od innych osób.

Mówiąc o hazardzie wśród studentów-sportowców,
szczególnie ważnym w tym aspekcie badaniem jest ogólnokra-
jowy projekt realizowany przez NCAA na reprezentatywnej
grupie studentów-sportowców USA. W ramach wyszczegól-
nionego zamysłu powołano zespół naukowy, który od 2004
roku za pomocą anonimowej ankiety rozpoznaje zachowania
ryzykowne w wyszczególnionej grupie. Badania te powtarza
co 4 lata, a jednym z głównych analizowanych tam zachowań
jest hazard. Już pierwsza selekcja danych pochodzących z
uruchomionego projektu potwierdziła, że studenci - sportow-
cy mają skłonność do zachowa ryzykownych oraz znacznie
większe problemy z hazardem niż studenci nie będący spor-
towcami23. Równocześnie Huang i współpracownicy24, bazując

22 C. Kerber, Problem and pathological gambling among college athletes, „An-
nals of Clinical Psychiatry” (17) 2005, s. 243-247.

23 D. Engwall, R. Hunter, M. Steinberg, Gambling and other risk behaviors
on university campuses, „Journal of American College Health” (52) 2004,
s.245-255.
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na danych pochodzących z rozesłanego w 2004 roku kwestio-
nariusza podjęli próbę nie tylko ustalenie skali rozpowszech-
nienia hazardu wśród studentów - sportowców, ale także jego
typu i charakteru.

Na podstawie zgromadzonych informacji naukowcy
ustalili, że częstość występowania hazardu była zdecydowanie
wyższa wśród mężczyzn-sportowców niż wśród kobiet. W
przebadanej próbie ponad 3 na 5 mężczyzn (62,4%) i 2 na 5
kobiet (42,8%) wskazywało na udział w grach hazardowych w
ostatnich 12 miesiącach. Prawie 35% mężczyzn przyznało się,
że obstawiło w tym okresie co najmniej jeden zakład na jakie-
kolwiek wydarzenia sportowe, przy 10% kobiet. Jeśli chodzi o
rodzaje podejmowanych zachowań hazardowych, przez spor-
towców najczęściej dotyczyły one: gry w karty, zakupu kupo-
nu loteryjnego, udziału w zakładach bukmacherskich oraz gry
na automatach. Równocześnie mężczyźni charakteryzowali się
znacznie wyższym wskaźnikiem uczestnictwa niż kobiety we
wszystkich grach hazardowych, z wyjątkiem grania w bingo
(6,4% mężczyzn wobec 7,4% kobiet). Zależnie od formy ha-
zardu współczynnik udziału między mężczyznami i kobieta-
mi wynosił od około 1,3 do 5,6. W innym z artykułów za-
mieszczonym w Journal of Adolescent Health,zespół pod kie-
rownictwem Huanga25, powracając do tego samego zbioru
danych dodatkowo stwierdził, że istnieje wyraźny, związek
pomiędzy stopniem ciężkości hazardu a zachowaniami zwią-
zanymi z ryzykiem dla zdrowia. Otrzymane wyniki wskazy-
wały na ogólny trend wzrostowy z ogólnym wnioskiem, iż
wraz ze wzrostem poziomu problemów związanych z hazar-
dem, rozpowszechnia się używania substancji psychoaktyw-

24 J. H. Huang, D. F. Jacobs, J. L. Derevensky, R. Gupta, T.S. Paskus, A na-
tional study on gambling among US college student-athletes, „Journal of Ameri-
can College Health” (56)2007, s. 93-99.

25 J. H. Huang, D. F. Jacobs, J. L. Derevensky, R. Gupta, T.S. Paskus, Gam-
bling and health risk behaviors among U.S. college student-athletes: Findings from a
national study, „Jouyrnal of Adolesc Health” (40) 2007, s. 390-397.
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nych, doznawanie zaburzeń jedzenia oraz występowanie ry-
zykownych praktyk seksualnych.

W konsekwentnie prowadzonej co kilka lata procedurze,
w następnej edycji badań jako wiodący cel przyjęto poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie - czy istnieje zależność między
stopniem zaangażowania studentów w hazard a ich oczeki-
waniami dotyczącymi wysokości wygranej. Na bazie zebra-
nych informacji kolejny raz potwierdzono, że studenci w ogó-
le, a szczególnie sportowcy stanowią grupę ryzyka dla rozwo-
ju problemów związanych z hazardem. Ponadto biorąc pod
uwagę wysokie wskaźniki hazardu wśród ogółu studentów,
pojawiło się przypuszczenie, że problemy z hazardem u spor-
towców-studentów jako takie są częściowo związane ze śro-
dowiskiem akademickim i jego specyfiką funkcjonowania.
Zgodnie z wcześniejszymi badaniami, również i w kolejnych
jego turach stwierdzono, że płeć pojawia się jako silny czynnik
predykcyjny problemów związanych z hazardem26.

Oprócz tego zaobserwowano, że oczekiwania wygranej
związane z hazardem są istotnym czynnikiem predykcyjnym
nasilania się uprawiania hazardu oraz współwystępujących z
nim problemów. Jak zauważyli naukowcy chociaż większość
studentów-sportowców, którzy uprawiają hazard, mówi, że
robi to „dla zabawy”27, sportowcy, którzy spodziewali się na-
grody i czuli się emocjonalnie źle po przegranej dwa razy czę-
ściej zgłaszali występowanie problemów z hazardem niż stu-
denci-sportowcy, którzy nie mieli takich oczekiwań. Dostrze-
żono także, że pozytywny związek pomiędzy oczekiwaniami
a uzyskanymi negatywnymi rezultatami ma charakter reku-
rencyjny: zachowanie hazardu nasila się, powodując nega-

26 R. A. St-Pierre, C. E. Temcheff, R. Gupta, J. Derevensky, T. S. Paskus, Pre-
dicting gambling problems from gambling outcome expectancies in college student-
athletes, „Journal of Gambling Studies” 30(1), 2014, s. 47-60.

27 L. Nower, A. Blaszczynski, Gambling motivations, money-limiting strate-
gies, and precommitment preferences of problem versus non-problem gamblers,
„Journal of Gambling Studies”, 26(3) 2010, s. 36.
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tywne konsekwencje, co z kolei powoduje mniejszą przyjem-
ność z uprawiania hazardu. Udowodniono równocześnie, że
odczuwany brak przyjemności z uprawiania hazardu, u tych
sportowców co mają wobec niego oczekiwania nie jest czynni-
kiem chroniącym przed problemami związanymi z hazardem,
ale raczej jest to charakterystyczne dla tych, którzy są najbar-
dziej zagrożeni nim.

Zdaniem badaczy sugeruje to, że gdy rozwinie się pro-
blem hazardu, zachowania hazardowe nie są napędzane pozy-
tywnymi oczekiwaniami. Wręcz przeciwnie, młodzi ludzie
zdają się być świadomymi negatywnych skutków wynikają-
cych z kontynuowania ich zachowań hazardowych. Wskazuje
to, iż sportowcy-studenci, którzy decydują się na kontynu-
owanie uprawiania hazardu pomimo negatywnych odczuć z
tym związanych tracą kontrolę nad swym udziałem w grach
hazardowych. Może to również oznaczać, że studenci - spor-
towcy uprawiają hazard jako sposób radzenia sobie z trudny-
mi emocjami i jest on dla nich swoistą ucieczką od stojących
przed nimi wyzwań.

Zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet studentów-
sportowców, oczekiwania wygranej w znacznym stopniu
przyczyniły się do wzrostu pobudzenia fizycznego i subiek-
tywnego podniecenia podczas gry hazardowej. Reakcje te
utrzymywały się z upływem czasu nawet w obliczu ponoszo-
nych strat. W opinii zespołu badawczego jest więc prawdopo-
dobne, że fizjologiczne i psychologiczne zmiany w odpowie-
dzi na oczekiwania dotyczące zysków finansowych mogą
działać jako silne wzmacniacze, które utrzymują nadmierne
zachowanie hazardowe pomimo ponoszonych strat. Co warte
przy tym podkreślenia, Huang, Jacobs, Derevensky, Gupta i
Paskus28 ustalili, że studenci - sportowcy zwykle grają na wy-
sokie stawki. Powoduje to, że często mają oni długi. W niektó-

28 J. H. Huang, D. F. Jacobs, J. L. Derevensky, R. Gupta, T. S. Paskus,
Gambling…op.cit.
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rych przypadkach rosnące długi z tytułu hazardu prowadzą
sportowców-studentów do nielegalnych zachowań.

W efekcie w USA odnotowano liczne sytuacje skazań
wśród studentów-sportowców za przestępstwa związane z
zakładami sportowymi (np. przyjmowanie łapówek w celu
ingerowania w wynik gry)29. Równocześnie zdaniem S. Ellen-
bogen, D. Jacobs, J. Derevenskyego, R. Gupta i T. Paskusa30

nadmierny, problematyczny lub patologiczny hazard często
wywołuje wśród sportowców-studentów konsekwencje, które
obejmują dewiacyjne zachowania antyspołeczne, obniżenie
wyników w nauce, utratę wyników w sporcie oraz problemy
karne i prawne. Ta grupa wykazuje również wysokie ryzyko
wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym. Autorzy
prezentowanych badań podkreślają także, że charakterystycz-
ną cechą nałogowego grania w gry hazardowe jest w dużym
stopniu przeniesienie się tej aktywności do sieci31.

W najnowszej edycji badań z 2016 roku przebadano po-
nad 22.000 aktualnych sportowców - studentów szkół wyż-
szych z wszystkich trzech wydziałów NCAA (2016 = 22.388;
2012 = 22.935; 2008 = 19.371; 2004 = 19.354). W ramach badania
diagnozowano nastawienie i zaangażowanie studentów-
sportowców do hazardu w tym do obstawiania zakładów
sportowych. W badaniu poszukiwano odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

29 M. Mc Carthy, Point-shaving remains a concern in college athletics. USA
Today. Retrieved from http://usat.ly/1ywi7w (dosręp 24.04.2018r.).

30 S. Ellenbogen, D. Jacobs, J. L. Derevensky, R. Gupta, T. S. Paskus, Gam-
bling behavior among college student-athletes, „Journal of Applied Sport Psy-
chology” (20) 2008, s.349-362.

31 N. Shead, J. L. Derevensky, T. W. Fong, R. Gupta, Characteristics of In-
ternet gamblers among a sample of students at a large, public university in South-
western United States, „Journal of College Student Development” 53(1) 2012,
133–148.

http://usat.ly/1ywi7w
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1. Czy studenci-sportowcy angażują się w zachowania
hazardowe, które naruszają przepisy NCAA lub zagrażają ich
zdrowiu?

2. Jak technologizacja hazardu i jego dostępność, wpły-
wa na sposób uprawiania hazardu przez studentów-
sportowców?

3. Jakie są postawy studentów - sportowców wobec gier
hazardowych i zakładów sportowych?

4. Czy istnieją szczególne podgrupy studentów - spor-
towców, których zachowania hazardowe powinny budzić
obawy?

5. W jaki sposób NCAA i członkowskie uczelnie powin-
ny wspierać studentów – sportowców?

Wśród obecnych studentów - sportowców, którzy kiedy-
kolwiek grali w kasynie, 88% mężczyzn i 69% kobiet miało
pierwsze doświadczenia z hazardem przed przyjściem na studia
(patrz tabela 1):

Tabela 1. Doświadczenia z hazardem

Pierwsza
gra na
pienią-

dze

Badania 2007 Badania 2012 Badania 2016

mężczyzna kobieta mężczyzna kobieta mężczyzna Kobieta

Przed HS 26% 13% 33% 18% 31% 14%

HS 66% 63% 59% 57% 57% 55%

College 8% 24% 8% 25% 12% 31%

Źródło: www.ncaa.org./trends-ncaa-student-athlete-
gambling-behaviors(data dostępu 24.04.2018r.)

www.ncaa.org
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Dla męskiej populacji zakłady sportowe są najczęściej
pierwszą grą hazardową, którą obstawiają. Studenci-
sportowcy jako formy hazardu zwykle wybierają gry w karty
na pieniądze, zakłady sportowe oraz zakłady związane z wła-
snymi umiejętnościami. W mniejszym stopniu są zaintereso-
wani innymi formami aktywności hazardowej – patrz tabela 2.

Tabela 2. Rodzaje gier hazardowych realizowane przez badanych w
poszczególnych projektach

Rodzaj hazardu 2004 2008 2012 2016

Ostatni
rok

Ostatni
miesiąc

Ostatni
rok

Ostatni
miesiąc

Ostatni
rok

Ostatni
miesiąc

Ostatni
rok

Ostatni
miesiąc

Granie w karty na
pieniądze

46,8 20,6 45,9 14,3 27,4 6,1 22,9 5,7

Zakłady konie, psy,
podobne

9,8 2,0 8,5 1,4 6,5 1,5 6,3 1,2

Zakłady na gry dotyczące
umiejętności indywidual-
nych

39,7 16,3 33,1 13,0 25,4 9,9 23,3 9,5

Kości 13,4 4,3 11,7 3,9 7,8 2,5 7,7 2,7

Automaty 19,8 3,6 15,1 2,0 11,9 1,8 11,8 2,0

Loterie 36,2 11,1 31,4 9,1 35,2 11,1 36,4 10,3

Granie na giełdzie 10,2 4,7 9,2 4,5 7,4 3,6 8,5 4,1
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Komercyjne bingo 6,5 0,9 6,9 1,1 5,3 1,2 5,0 1,3

Gra w kasynie - - 22,9 3,8 18,7 3,3 18,6 3,2

Zakłady sportowe 23,5 9,6 29,5 9,6 25,7 8,3 24,3 8,9

Gra w kasynie online na
pieniądze

6,8 2,8 12,3 4,7 7,5 1,9 6,7 1,8

Źródło: www.ncaa.org./trends-ncaa-student-athlete-gambling-
behaviors(data dostępu 24.04.2018r.)

Studenci - sportowcy zwykle uprawiają hazard z człon-
kami drużyny lub przyjaciółmi – patrz tabela 3.

Tabela 3. Osoby współtowarzyszące grze hazardowej studentów
sportowców – badania 2016 r.

Osoby współtowarzyszące grze hazardowej studen-
tów sportowców

Mężczyzna Kobieta

Samodzielny hazard (w tym hazard online) 6% 5%

Chłopak, dziewczyna, małżonek lub członek rodziny 16% 63%

Koledzy lub inni ludzie, których znam przez sport 39% 12%

Przyjaciele spoza sportu 39% 21%

Źródło: www.ncaa.org./trends-ncaa-student-athlete-gambling-
behaviors(data dostępu 24.04.2018r.)

www.ncaa.org
www.ncaa.org
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Określono także % studentów grających w symulowane
gry hazardowe w porównaniu do 2012 roku. Dane przedsta-
wia tabela 4. Wynika z niej, że w poszczególnych kategoriach
w roku 2016 następował % spadek tego rodzaju aktywności w
stosunku do poprzedniego badania z 2012r., za wyjątkiem
symulowanej gry hazardowej rozpowszechnianej za pośred-
nictwem stron internetowych lub odpowiedniej aplikacji na
telefonie komórkowym.

Tabela 4. % studentów mężczyzn grających w symulowane gry ha-
zardowe w roku 2012 i 2016

2012 2016

Zagrał w symulowaną grę hazardową za
pośrednictwem konsoli gier wideo

18% 15%

Zagrał w symulowaną grę hazardową za
pośrednictwem witryny społecznościo-
wej

12% 8%

Zagrał w symulowaną grę hazardową za
pośrednictwem strony internetowej po-
święconej hazardowi internetowemu lub
konkretnej aplikacji na telefonie komór-
kowym / tablecie

0 14%

Zagrał w darmową symulowaną grę
bukmacherską lub konsolę w Internecie

12% 12%

Źródło: www.ncaa.org./trends-ncaa-student-athlete-gambling-
behaviors(data dostępu 24.04.2018r.)

www.ncaa.org
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W kwestii ustalenie poziomu zaburzenia uprawiania ha-
zardu wśród studentów – sportowców, stosując kryteria DSM,
w poszczególnych badaniach określono cztery kategorie gra-
czy hazardowych poczynając od grupy: niegrających do gra-
czy patologicznych – patrz tabela 6.

Tabela 6. Kategorie graczy hazardowych w poszczególnych bada-
niach wśród mężczyzn

Mężczyźni 2004 2008 2012 2016

Niegrający 29,3 33,7 42,3 45,3

Grający rekreacyjne 66,7 62,5 55,8 52,8

Grający ryzykownie 2,9 1,8 1,2 1,1

Gracze patologiczni 1,1 2,0 0,7 0,7

Źródło: www.ncaa.org./trends-ncaa-student-athlete-gambling-
behaviors(data dostępu 24.04.2018r.)

Ze zgromadzonych danych wynika, że w kolejnych edy-
cjach realizowanych badań wzrastał odsetek osób niegrających
z 29% w 2004 r. do 45% w 2016 r. Również spadek % odnoto-
wano w pozostałych kategoriach graczy czy to grających re-
kreacyjnie, ryzykownie, czy też patologicznie. W diagnozo-
wanej grupie, na przestrzeni lat 2004-2016, odnotowano także
obniżenie zainteresowania grami hazardowymi - głównie po-
kerem czy grami w kasynie online. Natomiast zakłady spor-
towe cały czas są popularne wśród studentów-sportowców, a
co piąty z przebadanych przyznał się, że w 2016 r. naruszył w
tym zakresie regulaminu NCAA.Co warte podkreślenia za-

www.ncaa.org


290

zwyczaj większość zachowań studentów-sportowców związa-
nych z hazardem i zakładami sportowymi dotyczy niskich
stawek. Spośród studentów-sportowców, którzy kiedykolwiek
obstawiali zakłady sportowe, tylko 21% mężczyzn straciło
więcej niż 50$ dziennie. Również straty w wyniku zakładów w
e-sporcie zwykle dotyczyły niskich kwot. Dodatkowo badania
wykazały, że zachowania hazardowe i zakłady sportowe u
wielu studentów NCAA mają swoją inicjację na długo przed
rozpoczęciem studiów (31% mężczyzn z NCAA). Hazardziści
mieli swoje pierwsze takie doświadczenie przed pójściem do
liceum. Wśród tych studentów, którzy kiedykolwiek obsta-
wiali sport, 90% mężczyzn zawarło swój pierwszy zakład
przed pójściem na studia. Najczęściej zaczynali oni od gry w
karty, a w drugiej kolejności obstawiali zakłady sportowe. Na
uwagę zwraca fakt, że większość studentów - sportowców
wskazuje, że gry hazardowe realizuje wspólnie z przyjaciółmi,
rodziną i kolegami z drużyny. Co ciekawe kolejną najpopular-
niejszą metodą robienia zakładów sportowych nie jest kasyno
lub tradycyjny zakład bukmacherski, ale działanie za pośred-
nictwem strony internetowej lub aplikacji na telefonie lub ta-
blecie. 1/3 graczy, którzy przyznała się do zawierania zakła-
dów sportowych w badaniu z 2016 r., obstawiała je drogą
elektroniczną. Równocześnie 11% respondentów ujawniło, że
ostatnio gra codziennie lub co tydzień w Internecie w konkur-
sach na pieniądze.

Ponadto wielu studentów-sportowców nadal zgłasza
udział w działalności hazardowej za pośrednictwem portali
społecznościowych, konsol do gier wideo lub urządzeń mo-
bilnych. W grupie tej popularne są także sporty fantazy. Około
50% mężczyzn z NCAA wzięło udział w darmowych ligach
fantazy. 20% mężczyzn w badaniu w 2016 r. zgłosiło, że grało
(wbrew regulaminom NCAA) w ligach fantazy z opłatą za
wstęp i nagrodami. Podobnie obserwowano w badaniach w
2008 i 2012 roku.
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Ponieważ projektując badania zakładano, że mają być
one podstawą zmiany postaw do hazardu studentów-
sportowców pytano w nich również czym jest hazard. Ponad
połowa mężczyzn(54%) z grupy NCAA uważa, że aktywność
hazardowa to nieszkodliwa rozrywka. Liczby te są znacznie
wyższe (76%) wśród studentów-sportowców, którzy obsta-
wiają zakłady sportowe. ½ mężczyzn, która robi zakłady spor-
towe, uważa, że mogą konsekwentnie zarabiać na tej działal-
ności. Uważają również, że wielu innych studentów- sportow-
ców łamie regulamin zakazów NCAA, a ¼ uważa, że trenerzy
nie traktują tych zasad poważnie. To ostatnie odkrycie jest
ważne, ponieważ studenci-sportowcy zgłaszają, że świado-
mość i reakcja trenera oraz kolegów z zespołu są istotnym
czynnikiem uniemożliwiającym zmiany postaw studentów-
sportowców.

Zakończenie
W analizowanych pracach zwraca się uwagę na większe

ryzyko grania w gry hazardowe przez sportowców - studentów,
niż w innych grupach społecznych. Prawidłowość tę tłumaczy
się po pierwsze cechami psychicznymi (osobowość o rozwiniętej
konkurencyjności, częsty zniekształcony optymizm, nieuzasad-
nione oczekiwanie nagrody, duża energia do działania, silna chęć
bycia sławnym, większa podatność na uzyskanie satysfakcji z
nagród zewnętrznych, zniekształcenia poznawcze).

Po drugie przebiegiem procesu socjalizacji, który obejmuje
ciągły nacisk na kształtowanie rywalizacyjnej postawy. Niebaga-
telny w tym zakresie jest także fakt, że młodzi sportowcy często
opuszczają środowisko rodzinne na wczesnym etapie swojego
życia, aby dołączyć do drużyny. Przyczynia się to do niższego
nadzoru rodzicielskiego, co wiąże się z wyższą częstotliwością
uprawiania gier hazardowych w okresie dorastania32.

32 J. L. Mc Comb, C. M. Sabiston, Family influences on adolescent gambling
behavior: a review of the literaturę, „Journal of Gambling Studies”, 26 (4) 2010,
s. 505-506.
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Po trzecie wypracowywaniem u zawodnika motywacji do
współzawodnictwa a odbywa się to poprzez wzmacnianie po-
strzegania, że umiejętność, wiedza i doświadczenia są integralną
częścią sukcesu33. To złudzenie kontroli, wzmocnione przez za-
wodnicze doświadczenie, może prowadzić do przekonania, że
zakłady bukmacherskie przewyższają inne rodzaje gier hazar-
dowych, ponieważ wymagają specjalistycznej wiedzy, zależnej
od sportowca (gracza), a nie od przypadkowego losu34.

Ważną rolę uwikłania się w hazard studentów- spor-
towców odgrywa także występowanie nadmiernego stresu i
silnej chęci sukcesu w wyniku funkcjonowania gracza w po-
dwójnej roli studenta (ucznia) i sportowca35. Ponadto, posia-
danie znacznego dochodu w młodym wieku również naraża
studentów - sportowców na hazard.

Biorąc powyższe pod uwagę można z dużym prawdopo-
dobieństwem stwierdzić, że uprawianie sportu jest ważnym
czynnikiem generującym problemy z hazardem w USA. Nie
można jednak z taką pewnością powiedzieć tego samego w
przypadku sportowców - studentów funkcjonujących na terenie
Europy. Wynika to z istotnych różnic kulturowych, warunków i
sposobu życia specyficznych dla tych osób czy też z innego
ustawodawstwa obowiązującego w tym zakresie w stanach i na
starym kontynencie. O braku analogicznego wnioskowania de-
cyduje także to, że wśród studentów-sportowców i samych spor-
towców na terenie Europy nie ma miarodajnych badań z tego

33 T. Curry, R. Jiobu, Do motives matter? Modeling gambling on sports among
athletes, „Sociology of Sport Journal” (12)1995, s. 21-35.

34 D. E. Nowak, A. M. Aloe, The prevalence of pathological gambling among
college students: a meta-analytic synthesis, „Journal of Gambling Studies”, 30
(4) 2014, s. 819-843.

35 R. A. St-Pierre, C. E. Temcheff, R. Gupta, J. L.Derevensky, T. S. Paskus,
Predicting gambling problems from gambling outcome expectancies in college student-
athletes, „Journal of Gambling Studies” 30(1), 2014, s. 49-50.
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zakresu. Do tej kategorii prac zaliczyć należy jedynie badania
Weissa i Loubiera36.

Za inny ważny przykład badań problemu zaburzenia ha-
zardowego wśród sportowców może posłużyć badanie zreali-
zowane w Wielkiej Brytanii przez Federację Zawodowych Gra-
czy (PPF - Professional Players Federation)37 oraz badanie prze-
prowadzone przez zespół naukowców pod kierunkiem M. Grall-
Bronneca38. Konkluzją do przeprowadzonych badań było finalne
stwierdzenie, że konieczne jest prowadzenie kolejnych analiz,
aby dokładniej określić zachowania hazardowe profesjonalnych
sportowców (PA) i towarzyszące im czynniki ryzyka związane z
hazardem. Można więc śmiało powiedzieć, że badawczo obszar

36 Patrz S. M. Weiss, S. L. Loubier, Gambling Behaviors of Former Athletes:
The Delayed Competitive Effect, „UNLV Gaming Research & Review Jour-
nal”,12(1) 2008, s. 52-60 oraz S. M. Weiss, S. L. Loubier, Gambling habits of
athletes and nonathletes classified as disordered gamblers, „Journal of Psycholo-
gy” (144) 2010, s. 507–521.

37 Badania PPF objęły swoim zasięgiem 170 zawodowych piłkarzy i 176
profesjonalnych graczy krykieta z wykorzystaniem narzędzia SOGS i autor-
skiej ankiety. Jego celem było:

1. Sprawdzenie ilu profesjonalnych sportowców uprawia hazard i ma z
nim problem?

2. Jaki jest odsetek osób mających problem z hazardem w stosunku do
ogólnej populacji Brytyjczyków (w grupie mężczyzn poniżej 44 lat)?

3. Jakie informacje o problemie są dystrybuowane a jakich potrzebują
sportowcy?

4. Czy kluby powinny działać prewencyjnie i w jaki sposób powinny to
robić? Wyniki wskazują, że sportowcy uprawiający zawodowo piłkę i krykiet
sątrzykrotnie bardziej zagrożeni hazardem niż inni mężczyźni z populacji Bry-
tyjczyków. Wynika z nich, że problem z nałogowym hazardem ma 6,0% spor-
towców w porównaniu do 2,0% w ogólnej populacji młodych mężczyzn.

38 Badania zrealizowane pod kierunkiem M. Grall-Bronneca objęły swo-
im zasięgiem sportowców z UE grających zawodowo w hokeja na lodzie,
rugby, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę i krykieta. Przeba-
dana próba wynosiła 1236 sportowcówz Hiszpanii, Francji, Grecji, Irlandii,
Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Szerzej M. Grall-Bronnec, J. Caillon, E.
Humeau, B. Perrot, M. Remaud, A. Guilleux, B. Rocher, A. Sauvaget, G.
Bouju, Gambling among European professional athletes. Prevalence and associated
factors, „Journal of Addictive Diseases”35(4)2016, s. 278-290.
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ten dla naukowców powinien stanowić ważną przestrzeń ich
dalszych eksploracji.

Streszczenie:
Hazard jest obecnie popularną i legalną formą aktywno-

ści podejmowaną przez ludzi na całym świecie. Powszechna
dostępność do gier hazardowych sprawiła, że coraz częściej
odnotowuje się przypadki patologicznego uzależnienia od
hazardu. Jedną z bardziej narażonych grup na tego rodzaju
ryzyko są studenci sportowcy. W niniejszym przeglądzie do-
konano analizy prowadzonych badań dotyczących hazardu
wśród studentów-sportowców. Analiza potwierdziła wystę-
pujące zwiększone zagrożenie w tej populacji osób oraz ko-
nieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie ze
względu na ich małą reprezentatywność.

Słowa kluczowe: hazard, studenci, sportowcy, badania

Summary:
Nowadays gambling is one of the popular and legal way

of activity taken by people all around the world. Common
availability to gabling games causes that more and more often
we can note the cases of pathological gambling addiction. One
of the most liable groups for that kind of risk are sports stu-
dents (athletes). In the presented survey analized the con-
ducted researches about gambling among sports students (ath-
letes). The Analysisconfirmed the increased risk and the neces-
sity of conducting further researches in that extent, with the
consideration of their small representativeness.

Key words: gambling, students, athletes, researches
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Krzysztof Olchawa

Znaczenie sportu w służbach mundurowych

Wstęp
Sport towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych cza-

sów. Od dawna organizowano liczne zawody i turnieje o róż-
norodnych dyscyplinach. Rywalizacja sportowa jest bardzo
istotną częścią życia ludzkiego. Nie tylko rozwija nas fizycz-
nie, ale również psychiczne. Jesteśmy mniej podatni na stres,
szybciej podejmujemy decyzję, radzimy sobie w sytuacjach, na
pierwszy rzut oka, bez wyjścia. Jednocześnie nasze ciało jest
zdrowsze, bardziej odporne na wirusy i bakterie, jak również
nasze samopoczucie jest lepsze. Jak mawia dobrze znane przy-
słowie: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Sport nie tylko rozwija organizm, poprawia kondycję,
pozytywnie wpływa na jego pracę, ale pomaga w spalaniu
niepotrzebnych kalorii, zapobiegając tym samym otyłości i
rozwojowi groźnych chorób. Z drugiej strony sport, szczegól-
nie rywalizacja znacznie wpływa na eliminację złych emocji,
pozwala rozładować nagromadzony stres, uczy nas reagowa-
nia na porażki i zwycięstwa, a to umiejętności bardzo przy-
datne w życiu. Nic więc dziwnego, że tak wielu specjalistów
przywiązuje ogromną wagę do tego, by najmłodsi byli jak naj-
częściej w ruchu.

Nie zapominajmy również o sportach drużynowych, gdzie
najważniejszymi aspektami jestwzajemne zaufanie i współpraca,
które przekładają się na wspólne sukcesy. To wszystko wpływa
na budowanie relacji międzyludzkich, tworzy się szczególna
więź, która jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. A
jeszcze większą wartość nabiera, jeśli łączy ona grupę ludzi, któ-
rzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.
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1. Sport w dziejach człowieka.
Już u ludzi pierwotnych sprawność fizyczna człowieka

miała ogromneznaczenie w życiu, w walce o zdobywanie po-
żywienia i w obliczu ciągłych zagrożeń. Człowiek pierwotny
musiał być silny, sprawny, zdrowy, zahartowanyna choroby i
zmienny klimat, czujny i orientujący się w terenie oraz współ-
pracujący z resztą podczas polowań. Sprawność ta była ważna
w życiu, tym bardziej, iż narzędzia, którymi posługiwał się
człowiek były bardzo prymitywne. Dopiero dużo później
człowiek oswoił niektóre zwierzęta i nauczył się posługiwać
nimi na polowaniu. Tak więc często sprawność fizyczna,
szczególnie u mężczyzn, była elementem od którego zależała
długość życia człowieka i jego rodziny.

Młody człowiek w społeczeństwach prymitywnych
byłwychowywany i uczony poprzez naśladowanie starszych.
Uczył się tych czynności, które były niezbędne w twardych
warunkach życia. Sprawność fizyczna była także kluczowa w
tworzeniu się hierarchii w plamieniu, tworząc później grupy
w społeczeństwie, zależne od siły fizycznej i zdolności manu-
alnych, a także pracy w grupie.

Okres średniowiecza datujący się od upadku Cesarstwa
Rzymskiego tj. roku 476 do końca XV wieku jest okresem roz-
kwitu chrześcijaństwa, a zarazem spadkiem kultury fizycznej.
Kościół głosił, że dbałość o rozwój fizyczny ciała i o jego pięk-
no jest rzeczą grzeszną. To zdrowie duszybyło w surowej ide-
ologii chrześcijańskiej rzeczą najważniejszą.

Człowiek posiada jednak naturalną potrzebę ruchu i ta
potrzeba nie była kwestionowana. Młodzi i starsi biegali,
uprawiali pływanie i polowanie. Popularna była gra w piłkę,
kości, żeglarstwo i rybołówstwo. Rycerze na dworach pana
średniowiecznego zaprawiali się w ćwiczeniach w bieganiu,
mocowaniu, w skakaniu i pływaniu, a przede wszystkim
uczyli się jeździć konno. Rycerze lubili popisywać się swoimi
umiejętnościami, sprawnością i siłą fizyczną, dlatego zaczynali
rywalizować ze sobą nawzajem. Stąd popularność w tym cza-
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sie turniejów rycerskich, dzięki którym zwiększali swoją
sprawność fizyczną i umiejętności przydatne w walce.

W XV i XVI wieku w Europie następuje pewien zwrot
do dawnej kultury antycznej, a więc i do dawnych uprawia-
nych w starożytności sportów. Renesans przeżywa gimnasty-
kę ciała, na temat ćwiczeń fizycznych i ich znaczenia dla
zdrowia wypowiadają się lekarze. Odnowa myśli pedagogicz-
nej, a co za tym idzie i kultury fizycznej rozpoczęła się we
Włoszech i wkrótce rozprzestrzeniła się w całej Europie. My-
śliciele i humaniści z tego okresu szczególnie podkreślają zna-
czenie gimnastyki jako środka leczniczego oraz kształtującego
i rzeźbiącego ciało ludzkie. Nie negowano jednocześnie zna-
czenia innych starożytnych dyscyplin sportowych.

W wieku XVII i XVIII szczególnie w Europie następuje
szybki rozwój nauki, tak szybki, że okres ten zaczęto nazywać
okresem Oświecenia. Powstają szkoły i nawet podręczniki do
ćwiczeń fizycznych i specjalne place do uprawiania sportu. Zaję-
cia sportowe prowadzą przygotowani do tego nauczyciele.

Od początku XIX wieku sport i rekreacja fizyczna za-
czyna się intensywnie rozwijać, głównie, dlatego iż zaczął
rozwijać się wielki przemysł, który niósł za sobą zmęczenie
ciężko pracujących w nim ludzi. Ludzieci potrzebowali ruchu,
jako naturalnego czynnika czynnego odpoczynku po ciężkiej
pracy1. W Europie zachodniej zaczynają powstawać tereny
gier, zabaw i rekreacji, a później kluby i zrzeszenia sportowe.
Rozwija się także ideologia upatrująca w ćwiczeniach fizycz-
nych czynnika wzmacniającego strukturę fizyczną organizmu
jak i psychikę człowieka. Od XIX wieku obserwujemy rozwój
nowych dyscyplin sportowych. Powstają stowarzyszenia i
kluby sportowe, najpierw o charakterze lokalnym, a później
także międzynarodowym. Amatorzy ćwiczący w klubach
sportowych pragnęli popisać się swoimi umiejętnościami
przed szerszą publicznością, stąd powstała idea organizowa-

1 R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu.
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nia zawodów sportowych, a szczytem tej tendencji było reak-
tywowanie w 1896 roku z inicjatywy Francuza Pierra de Co-
ubertina pierwszych Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w
Atenach. Intensywny rozwój sportu i Igrzysk doprowadziły
do powstawania pod koniec XIX i na początku XX wieku wie-
lu Międzynarodowych Federacji Sportowych2.

2. Sport we współczesnym społeczeństwie.
Po II Wojnie Światowej problem sportu i rekreacji stał się

problemem międzynarodowym. Sport i rekreacja weszły na
stałe do systemu nauczania i wychowania. Do prowadzenia
zajęć sportowych i rekreacyjnych są specjaliści szkoleni na
Akademiach i Wyższych szkołach Wychowania Fizycznego.

W programach edukacji sportowej odchodzi się od XIX
wiecznych systemów gimnastycznych na rzecz ćwiczeń natural-
nych, spontanicznych, wszechstronnie rozwijających młody or-
ganizm.W wieku bardziej dojrzałym tworzązamiłowanie do
uprawiania różnych dziedzin sportowych w formie rekreacyjnej.

Ruch sportowy rozwija się szczególnie mocno poza na-
uczaniem w szkołach. Powstaje mnóstwo klubów sportowych
i turystycznych oraz najróżniejszych związków i organizacji
sportowych. Dowiedziono, że tylko wysiłki fizyczne o znacz-
nej intensywności mają istotny wpływ na wydolność fizyczną
człowieka a więc jego zdrowie i siły. Uprawianie jakiegokol-
wiek sportu staje się niejako „stylem” życia współczesnego
człowieka.

Urządzenia sportowe stają się dostępne i powszechne,
buduje się baseny, lodowiska, na każdym osiedlu znajduje się
przynajmniej jedno boisko, można też powszechnie korzystać
z boisk przyszkolnych, które są otwarte, tworzone są nowo-
czesne obiekty sportowe, tak zwane „orliki”. Zawody sporto-

2 Wikipedia, wolna encyklopedia /Internet/ - „Letnie i zimowe igrzyska
olimpijskie”
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we organizowane są w szkołach, klubach, przez zakłady pracy
i samorządy gminne.

Dzisiejszy sport oparty na wszechstronnych badaniach
naukowych, nie tylko medycznych, pozwala na osiąganie wy-
ników, jakie dotąd wydawały się nie do osiągnięcia przez
ludzki organizm. Sport wyczynowy osiąga triumfy we
wszystkich dyscyplinach. Także nikt już nie kwestionuje zna-
czenia aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz profilak-
tycznej i rekreacyjnej roli ruchu dla ludzi w wieku średnim i
podeszłym.

3. Sport w służbach mundurowych.
Bezpieczeństwo państwa polskiego jest nadrzędnym ce-

lem, do którego powinni dążyć wszyscy obywatele Rzeczypo-
spolitej Polskiej.Z tej przyczyny ważnym elementem jest dba-
nie o poziom wyszkolenia pracowników służb mundurowych,
którzy dbają o bezpieczeństwo nasze, jak również o całego
kraju. Aby ta ochrona była jak najskuteczniejsza  prowadzi się
liczne szkolenia z zakresu obronności państwa, mienia i do-
bytku, jak i samych osób cywilnych.

Istotne jest również stałe utrzymywanie wysokiej spraw-
ności fizycznej w służbach mundurowych, a także znajomość i
obsługa sprzętów ratowniczych, a w przypadku służb militar-
nych – broni. Z tego powodu w dzisiejszych państwowych pla-
cówkach służb są wydzielone pomieszczenia przystosowane do
utrzymywanie sprawności fizycznej. Niektóre z nich mają wła-
sne sale gimnastyczne, inne posługują się z hal sportowych przy
szkołach publicznych. Dzięki temu pracownicy służb munduro-
wych mogą swobodnie ćwiczyć na siłowni, zwiększając siłę fi-
zyczną, jak również uprawiać różne sporty zespołowe, mające na
celu redukcje stresu i budowanie więzi między pracownikami,
przekładające się na lepsza pracę w grupie, a co za tym idzie sku-
teczniejszą pomoc i działania ratownicze. Niestety takie miejsca
są wydzielone jedynie w Państwowych jednostkach służb, cier-
pią na tym przede wszystkim  jednostki Ochotniczych Straży
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Pożarnych, które samodzielnie muszą dbać o sprawność fizyczną
strażaków – ratowników. A przecież celem prowadzenia zajęć z
wychowania fizycznego jest przygotowanie do realizacji zadań
podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Prawidłowe wykonanie
zadań stawianych przed ratownikiem, możliwe jest tylko wów-
czas, gdy jest on sprawny fizycznie, odważny, zdyscyplinowany,
wytrzymały na zmęczenie, zahartowany i odporny psychicznie3.

Systematycznie prowadzone są wyspecjalizowane szko-
lenia dla poszczególnych służb mundurowych. Najczęściej
służą one do odnowienia i powtarzania wiedzy,ale również do
uzyskiwania nowych informacji na temat nowych taktyk ra-
tunkowych, nowoczesnego sprzętu i zmian w przepisach.

Istotnym elementem są organizowane zawody dla po-
szczególnych służb mundurowych. Jednymi z najlepiej zorga-
nizowanych są zawody sportowo – pożarnicze. Są one organi-
zowane dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak zarów-
no dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Dzięki nim strażacy –
ratownicy zawodowi i ochotnicy z całej kraju dbają o swoją
sprawność fizyczną, wiedzę o sprzęcie i przenoszą je na dzia-
łania podczas specjalnych ćwiczeń.

Strażacy ochotnicy stanowią największą grupę osób
przygotowanych i przeszkolonych do niesienia pomocy in-
nym. Co najważniejsze, to oni w większości przypadków są
pierwsi na miejscach wypadków i tragedii, niosąc nieopisaną
pomoc bliźnim. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie
szkoleń i zawodów, nie ważne czy to pożar, powódź czy inne
zagrożenie, zawsze na pomoc ruszają strażacy ochotnicy.
Utrzymując w ten sposób sprawność fizyczną i wiedzę na wy-
sokim poziomie pomoc ta jest efektywna i skuteczna.

3 A. Pankowicz., W  służbie bliźniemu, Herausgeber, Kraków 2009,
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4. Sport w Policji
Bardzo ważna rolę w funkcjonowaniu i działalności or-

ganów Policji Państwowej odgrywa działalność kulturalno-
oświatowa i sportowa. Z inicjatywy organów policyjnych po-
wstają liczne biblioteki, świetlice, koła teatralne oraz zespoły
muzyczne i kluby sportowe, które służą integracji korpusu
policyjnego. Wpływają one równocześnie na kształtowanie
pozytywnego wizerunku policji w społeczeństwie, pozwalają
również na wytworzenie łączności ideowej i upowszechnianie
kultury polskiej.

Już w latach dwudziestych i trzydziestych powstawały
policyjne stowarzyszenia kulturalno-oświatowe. Policja Pań-
stwowa w całej Polsce organizowała m.in. spotkania okolicz-
nościowe, uroczystości rocznicowe, odczyty na różne tematy
związane chociażby z walką z przestępczością czy przestrze-
ganiem higieny oraz okolicznościowe poranki i akademie, w
których udział brali zarówno funkcjonariusze Policji Pań-
stwowej,  jaki miejscowa społeczność, w tym często dzieci, a
więc przyszłość naszego bezpieczeństwa.

Spore znaczenie dla rozwoju kultury i oświaty w środo-
wisku lokalnym miały także tworzone przy komendach po-
wiatowych i posterunkach biblioteki i świetlice, z których ko-
rzystali zarówno funkcjonariusze Policji Państwowej, jaki
miejscowa ludność.

Ważnym czynnikiem w służbie policyjnej jest sprawność
fizyczna, która ma istotny wpływ na realizację powierzonych
zadań. Wysportowany, sprawny fizycznie policjant mógł po-
dołać ciężkiej służbie, wymagającej dobrej kondycji nie tylko
psychicznej, ale także fizycznej. Na początku lat dwudziestych
przy komendach powiatowych zaczęto tworzyć Policyjne
Kluby Sportowe, przy których powstało wiele sekcji, w tym.
m.in. strzeleckie, piłki nożnej, siatkówki, lekkiej atletyki, nar-
ciarskie, czy kolarskie.

Motywację do uprawiania przez policjantów sportu oraz
podnoszenia sprawności fizycznej stanowiła możliwość uzy-
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skania awansu lub też premii pieniężnej za wyniki na arenie
krajowej. Spore znaczenie miała także możliwość zdobycia
Państwowych Odznak Sportowych, które świadczyły o po-
ziomie usportowienia policjantów. Należy pamiętać, że przy
klubach policyjnych powstawały kręgielnie, korty tenisowe,
boiska piłkarskie, z których korzysta także ludność cywilna.

5. Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego
szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do
działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-
pożarniczych jest w szczególnościmobilizowanie do stałego
doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,ocena stanu wy-
szkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeń-
stwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zawody sporto-
wo-pożarnicze organizowane są jako zawody na różnych
szczeblach administracyjnych, tj.: gmina, powiat, wojewódz-
two, kraj oraz często jako upamiętniające ważne wydarzenia.

Zalecana jest następująca częstotliwość przeprowadza-
nia zawodów:

• gminne – co roku – organizatorem jest Zarząd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP
przy współudziale samorządu gminnego,

• powiatowe – co 2 lata – organizatorem jest Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miej-
ska) PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz sa-
morządów gminnych,

• wojewódzkie – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP,

• krajowe – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Główny
ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

Sprzęt używany podczas zawodów sportowo-
pożarniczych musi być znormalizowany do tego, stosowanego
czynnie w ochronie przeciwpożarowej. Dlatego startujące w
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zawodach drużyny powinny być wyposażone we własny
sprzęt zgodnie z wymogami danej konkurencji. Drużyny wy-
konują ćwiczenia na sprzęcie o jednakowych parametrach,
określonych przez organizatora zawodów4.

6. Młodzieżowe drużyny pożarnicze i ich znaczenie.
Młodzieżowe drużyny w Ochotniczych Strażach Pożar-

nych można nazwać potocznie „wylęgarnią” młodych talen-
tów strażackich lub też „przedszkolem” przed późniejszą,
pełną i dorosłą służbą pożarniczą. Oczywiście używając okre-
ślenia „dorosły”, mam na myśli służbę w jednostkach opera-
cyjno-technicznych, które obecnie wchodzą w skład Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Za kilka lat ci młodzi chłopcy wymienią lub też zasilą
szeregi starszego pokolenia strażaków, służących w danej jed-
nostce. Tym samym mogą stać się kandydatami na strażaków
zawodowych, zdobywających swoje wykształcenie w szkołach
aspirantów czy też Wyższej Szkole Pożarnictwa.Analogicznie
ma się sprawa z żeńskimi drużynami pożarniczymi, do któ-
rych także nie brakuje kandydatek na przyszłe druhny w
służbie czynnej.

Odnosząc się do chłopców, którzy w swoim przedziale
wiekowym trenują wszystkie czynności, które będą im nie-
zbędne do wypełniania w przyszłości profesjonalnych obo-
wiązków strażaka, trzeba przyznać, iż robią to z pełnym zaan-
gażowaniem, biorąc co roku udział w młodzieżowych gmin-
nych zawodach sportowo-pożarniczych.

Wszędzie tam, gdzie przy jednostkach operacyjno-
technicznych powstają młodzieżowe drużyny pożarnicze, nie
będą pojawiały się obawy o brak chętnych do obsadzenia sta-
nowisk w pododdziałach bojowych. Jednym słowem młodzi
chłopcy i dziewczęta cały czas uczą się przy swych starszych

4 Regulamin Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych, OSP–1/2011, Warszawa 2011,
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kolegach, jak w przyszłości wykonywać swoje obowiązki, by
spełniać postawione przed nimi zadania w służbie ratowni-
czo-gaśniczej5.

7. Wojskowa Federacja Sportu.
Wojskowa Federacja Sportu (WFS) – wpisana dnia 25

października 1995 roku do rejestru stowarzyszeń kultury fi-
zycznej – jest organizacją zrzeszającą wojskowe kluby sporto-
we, cywilno-wojskowe stowarzyszenia sportowe, polskie
związki sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
których przedmiotem działania są w szczególności sporty
użyteczne dla podniesienia  obronności kraju.Aktualnie Woj-
skowa Federacja Sportu zrzesza 23 klubyi związki sportowe.
Łącznie  we wszystkich stowarzyszeniach, związkach i klu-
bach Federacja skupia ok. 6.800 członków: sportowców, szko-
leniowców i działaczy.

Zasadniczym celem działania Federacji jest tworzenie
dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej wśród
żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy  w rezerwie, pracowni-
ków wojska oraz ich rodzin, podejmowanie różnorodnych
działań na rzecz rozwoju sportów użytecznych w wojsku oraz
dyscyplin olimpijskich, uzyskiwanie środków materialnych
niezbędnych dla rozwoju kultury fizycznej oraz sportów uży-
tecznych w wojsku a także realizowanie zadań publicznych w
zakresie kultury fizycznej i sportu.

Od momentu swego powstania Wojskowa Federacja
Sportu ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodo-
wej, będąc dzięki swojemu potencjałowi materialnemu i oso-
bowemu, wraz ze swoimi stowarzyszeniami i związkami, ba-
zą pozyskiwania utalentowanych sportowców do wojskowych
zespołów sportowych.

W 2008 roku, z inicjatywy Wojskowej Federacji Sportu,
w wyniku wspólnych prac Ministerstwa Obrony Narodowej

5 materiały z Komendy PSP Brzesko
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oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały powołane do
życia Wojskowe Centra Szkolenia Sportowego (WCSS). Celem
funkcjonowania WCSS jest przygotowanie młodzieży uzdol-
nionej sportowo do reprezentowania kraju we współzawod-
nictwie międzynarodowym w kategoriach młodzieżowych i
docelowo seniorskich. Centra te stanowią również swego ro-
dzaju „zaplecze” pozyskiwania zawodników do struktur Woj-
skowych Zespołów Sportowych.

Dzięki dotacjom MSiT programem WCSS w każdym ro-
ku objęta jest grupa średnio ok. 170 zawodników w 12 dyscy-
plinach sportowych, w tym m in. biathlonie, boksie, judo, ka-
jakarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów,
strzelectwie, tenisie ziemnym, wioślarstwie,  zapasach i że-
glarstwie.

Słuszność podjętych w tej płaszczyźnie działań Zarządu
Federacji potwierdza fakt, iż młodzi zawodnicy objęci pro-
gramem uzyskują coraz wyższy poziom sportowy, z powo-
dzeniem reprezentując Polskę na zawodach najwyższej rangi i
stanowiąc w swoich kategoriach wiekowych trzon reprezenta-
cji Polski, natomiast kluby i stowarzyszenia WFS należą do
ścisłej czołówki kraju w dziedzinie szkolenia młodzieży
uzdolnionej sportowo6.

Streszczenie:
Ważnym czynnikiem w służbie policjijest sprawność fi-

zyczna, która ma istotny wpływ na realizację powierzonych
zadań. Wysportowany, sprawny fizycznie policjant może bez
żadnych problemów podołać ciężkiej służbie, wymagającej
dobrej kondycji nie tylko psychicznej, ale także fizycznej.

Zasadniczym celem działania Wojskowej Federacji Sportu
jest tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury
fizycznej wśród żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy  w rezer-

6 Statut Wojskowej Federacji Sportu, tekst jednolity ze zmianami, War-
szawa, dn. 24 marca 2014 r.
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wie, pracowników wojska oraz ich rodzin, podejmowanie różno-
rodnych działań na rzecz rozwoju sportów użytecznych w woj-
sku oraz dyscyplin olimpijskich, uzyskiwanie środków material-
nych niezbędnych dla rozwoju kultury fizycznej oraz sportów
użytecznych w wojsku a także realizowanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Istotnym elementem są organizowane zawody dla po-
szczególnych służb mundurowych. Jednymi z najlepiej zorga-
nizowanych są zawody sportowo – pożarnicze. Są one organi-
zowane dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak zarów-
no dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Dzięki nim strażacy –
ratownicy zawodowi i ochotnicy z całej kraju dbają o swoją
sprawność fizyczną, wiedzę o sprzęcie i przenoszą je na dzia-
łania podczas specjalnych ćwiczeń.Utrzymując w ten sposób
sprawność fizyczną i wiedzę na wysokim poziomie,sprawiają,
że pomoc jaką ofiarują obywatelom jest efektywna i skuteczna.

Sport wpływa pozytywnie zarówno w ramach obowiąz-
kowych zajęć sportowych na służbie, jak i poza nią, w czasie
wolnym. Aktywność fizyczna poprawia samopoczucie, zwiększa
pewność siebie pracowników służb mundurowych, dzięki cze-
mu czują się lepiej przygotowani do realizacji trudnych zadań,
oraz ułatwia identyfikację silnych i słabych stron. Obowiązkowe
zajęcia sportowe w formie gier zespołowych obniżają napięcie w
grupie oraz stres skumulowany podczas służby. Żołnierze, poli-
cjanci i strażacy, o których mowa w artykule, czują większą więź
z kolegami, zwiększa się ich wzajemne zaufanie oraz sprawniej
współpracują ze sobą podczas działań wojskowych, prewencyj-
nych czy ratowniczo-gaśniczych.

Słowa kluczowe: sport, służba, ratownictwo, straż, woj-
sko, policja, pomoc, zawody

Summary:
An important element in the police service is physical

fitness, which has a significant impact on the implementation
of entrusted tasks. A physically fit policeman can cope with
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difficult service without any problems, requiring good psycho-
logical and physical condition.

The main goal of the Military Sports Federation is to create
convenient conditions for promoting physical culture among
soldiers in active service, soldiers in reserve, army employees
and their families, undertaking various activities for the devel-
opment of sports useful in the army and Olympic disciplines,
obtaining material resources necessary for development physical
culture and sports useful in the army as well as public tasks in
the field of physical culture and sport.

An important element is the organized professions for
individual uniformed services. One of the best organized are
sports and firefighting competitions. They are organized for
units of the State Fire Service as well as for Volunteer Fire Bri-
gades. Thanks to them, firefighters - professional rescuers and
volunteers from all over the country take care of their physical
fitness, knowledge of equipment and transfer them to activi-
ties during special exercises. By maintaining physical fitness
and knowledge at a high level, they make the help they.

Sport positively influences both during compulsory
sport activities on duty and outside of it, during leisure time.
Physical activity improves well-being, increases the self-
confidence of employees of uniformed services, thanks to
which they feel better prepared to perform difficult tasks, and
facilitate identification of strengths and weaknesses. Compul-
sory sports activities in the form of team games reduce tension
in the group and stress accumulated during service. Soldiers,
police officers and firefighters mentioned in the article feel a
greater bond with their colleagues, their mutual trust increases
and they cooperate better with each other during military,
preventive and rescue-firefighting activities.

Keywords: sport, service, rescue, firefighter, army,
police, help, competition



311

Bibliografia:
1. Materiały z Komendy PSP Brzesko
2. Pankowicz A., W służbie bliźniemu, Herausgeber, Kraków

2009,
3. Regulamin Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotni-

czych Straży Pożarnych, OSP–1/2011, Warszawa 2011,
4. Rocznik Policji Państwowej z 1927 roku.
5. Statut Wojskowej Federacji Sportu, tekst jednolityze zmia-

nami, Warszawa, dn. 24 marca 2014 r.
6. Wikipedia, wolna encyklopedia /Internet/ - „Letnie i zi-

mowe igrzyska olimpijskie”
7. Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i

sportu.



312

Marta Pietrycha

Sport i wychowanie w życiu rodzinnym

Wstęp
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem

wychowawczym dziecka. Odpowiada ona za jego rozwój, za
osiągnięcie dojrzałości. Wartości przechodzące z pokolenia na
pokolenie sprzyjają „odpowiedniej formacji i wzajemnemu prze-
kazywaniu ważnych prawd dotyczących jakości życia zarówno
młodego, dorosłego, jak i starszego pokolenia1. To rodzice uczą,
wychowują, pokazują jak żyć. W opiece i wychowaniu aktualizu-
ją wartości, które są dla dziecka wskazówką a przyjmowane po-
stawy kluczem w ich rozwoju.

Sport jako obszar życia społecznego, jest skutecznym
sposobem oddziaływań wychowawczych. Jak słusznie za-
uważa J. Czechowski – „wartości obecne w sporcie, jak rów-
nież postawy, relacje tu zachodzące czy zasady moralne i spo-
łeczne traktować można jako swoisty „środek” wychowania
młodych i nie tylko młodych amatorów sportu”2.

1. Pojęcie sportu
W literaturze przedmiotu pojęcie sport definiowane jest

jako proces, zjawisko, działalność i aktywność fizyczna. Sport
jako proces obejmuje świadomą i dobrowolną aktywność ru-
chową jednostki. Celem jest „zaspokojenie naturalnej potrzeby
ruchu, zabawy, współzawodnictwa przy zachowaniu określo-
nych norm i przepisów regulujących przebieg walki sportowej
i sposób dążenia do sukcesu”3. Dzięki różnym formą naszej

1 J. Czechowski, Rodzina - Sport -Wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie, E.
Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyka (red.), t. XIII, Wrocław 2016, s. 164.

2 Tamże, s. 165.
3 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2010,

s. 920 - 921.
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działalności sport służy doskonaleniu cech fizycznych oraz
umysłowych. Odpowiedzialny jest za zachowanie zdrowia,
rozwój cech osobowości -wytrwałość, zdyscyplinowanie, silna
wola, koleżeństwo.

Przez W. Gniewskowkiego i K. Wlaźnik sport rozumia-
ny jest jako zjawisko fizyczne, psychiczne i społeczne. A dzia-
łalność sportowa zdaniem autorów polegać będzie na ruchu
docelowym oraz na wykonywaniu zadań ruchowych4.

Jak czytamy w Małej Encyklopedii Sportu, sport jest
„świadomą, dobrowolną działalność człowieka, podejmowaną
głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a
także wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycz-
nego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonal-
nych”5. Przyjmuje on różne postacie, pełni wiele funkcje. Sport
jest formą zabawy i walki, stanowi podłoże emocjonalnego
zaangażowania uczestników

Zdaniem M. Demela i A. Skład sport to „działalność upra-
wiana systematycznie, według pewnych reguł, odznaczająca się sil-
nym pierwiastkiem współzawodnictwa oraz tendencją do osiągania
coraz lepszych wyników, mająca na celu manifestację sprawności
ruchowe”6.

Sport jest również formą aktywności człowieka, służy do-
skonaleniu ciała. Zdaniem H. Grabowskiego może on przyjąć
dwie role. Pierwsza jako ,,środek realizacji innych (pozasporto-
wych) wartości ciała (np. zdrowotnych, estetycznych, hedoni-
stycznych) lub jako wartość sama w sobie”7. Mowa jest tu o spor-
towej rywalizacji, jest środkiem ułatwiającym osiągnięcie okre-
ślonych rezultatów. Druga rola sportu związana jest z współza-
wodnictwem, sport jest środkiem w dążeniu do uzyskania no-
wego rekordu bądź zwycięstwa. Dla ludzi o wysokich aspira-

4 W. Gniewskowki, K. Wlaźnik, Wychowanie fizyczne, Warszawa 1990, s. 52.
5 J. Zygmunt, Sport - problem desygnat i definicji, ,,Lider”,2011 nr 4, s. 2.
6 M. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1970, s 18.
7 H. Grabowski, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym?,

Kraków 2000, s. 29.



314

cjach i dużych predyspozycjach jest jedną z form samorealizacji.
Zaś dla mniej zdolnych ruchowo sport przyczynia się do popra-
wy zdrowia, urody, odnawia siły, jest źródłem przyjemności8.

Według Europejskiej Karty Sportu sport oznacza
,,wszelkie formy aktywności fizycznej”9. Poprzez nasze czyn-
ne uczestnictwo poprawia kondycję fizyczną i psychiczną,
tworzy stosunki społeczne, pozwala osiągać wysokie wyniki
na szczeblach sportowych10. Sport nie łączymy jedynie z ak-
tywnością ruchową ale także z rozwojem jednostki, cywiliza-
cji. Zdaniem T. Pilcha jest ,,integralnym składnikiem potrzeb i
czynnikiem rozwoju człowieka”11.

Z kolei Z. Krawczyk mówi o humanistycznym charakte-
rze sportu. Zdaniem autora sport to „zabawa, w której naj-
ważniejszym celem jest dążenie jednostek czy grup do wspól-
nego spędzania czasu”12. Sport to także czysta gra, zarówno w
„sensie osiągania najwyższych wyników, jak i w sensie moral-
nym”13. Sport to praca, której przypisuje się pragmatyczny
charakter.

2. Pojęcie wychowania
Przez pojęcie wychowania zdaniem B. Suchodolskiego

rozumiemy przygotowanie człowieka „do zadań, jakie po-
wstają w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji”14. Wy-
chowaniem jest więc „przysposobieniem jednostki do życia”15.

8 Tamże.
9 Europejska Karta Sportu 1992 r. [w:] Działalność Rady Europy w dzie-

dzinie sportu H. Machińska (red), Warszawa 1998, s. 38 -39.
10 Tamże.
11 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa

2010, s. 921.
12 J. Gajewski, Szachy z perspektywy definicji sportu, „Ido movement for

Culture”, 2012, s. 7.
13 Tamże.
14 M. Godlewski, S. Krawcewicz i in. (red.), Pedagogika. Podręcznik akade-

micki, Warszawa 1980, s. 18.
15 Tamże.
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L. Zarzecki wychowanie określa procesem, „swoistym rodza-
jem oddziaływań wychowawczych podmiotu wychowującego
na podmiot wychowywany, lub jako czynnik czy produkt tego
rodzaju oddziaływań16.

Zdaniem W. Okonia wychowanie to „świadomie orga-
nizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wycho-
wawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której
celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości
wychowanka”17. Autor zwraca uwagę na aspekt działań mię-
dzy wychowawcą a wychowankiem. Twierdzi, że wychowa-
nie dotyczy dwóch podmiotów, nie jest więc procesem jedno-
stronnym.

Wychowaniem jest systemem działań „zmierzających do
określonych rezultatów wychowawczych”18. Według Z. Wro-
czyńskiego obecne wychowanie realizowane jest w zmieniają-
cej się cywilizacji. Dlatego też zadania wychowawcze przybie-
rają postać bardziej złożoną, nie mówimy wówczas o stabili-
zacji życia kulturowego i społecznego. Wychowanie to rów-
nież sztuka tworzenia warunków, to sztuka posługiwania się
odpowiednimi technikami, to sterowanie wychowankiem ku
założonym celom. Takie wychowanie oddziałuje na wycho-
wanka, służy rozwojowi19.

W pedagogice termin wychowania definiowany jest w
ujęciu wąskim i szerokim. Wychowanie w wąskim znaczeniu
oznacza „świadome, celowe i specyficzne pedagogiczne dzia-
łanie osób z reguły występujących w ich różnych zbiorach
(rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane głównie przez
słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład
osobisty) zmierzający do osiągnięciu względnie trwałych
skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, spo-

16 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie,
Jelenia Góra 2012, s. 34.

17 W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 445.
18 R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1966, s. 9.
19 G. Mialaret, Wprowadzenie do pedagogiki, Warszawa 1968, s. 14.
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łecznym, kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej”20. W w
szerszym zaś to – „oddziaływanie całokształtu specyficznych
pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych,
grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjo-
nalnych przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju
jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej,
kulturowej i duchowej”21. W znaczeniu szerszym wychowanie
związane jest z procesem socjalizacji, zaś w węższym oznacza
,,celową interwencję w jej przebieg”22.

3. Cele wychowania sportowego
Przy analizowaniu celów wychowania sportowego nale-

ży omówić istotny czynnik mówiący o pięknie sportu, jest nim
sportowa rywalizacja. Wpływa on bezpośrednio na kształto-
wanie charakteru, wzmacnia dążenie do doskonałości, przy-
gotowuje poprzez sport do osiągania sukcesów w nowocze-
snych wysoce rywalizujących społeczeństwach oraz zaspokaja
potrzeby afiliacji (przynależności), silnych przeżyć, statusu,
rozładowania energii, rozwijania pracowitości i wytrwało-
ści”23. Rodzic powinien umiejętnie wykorzystać składnik
współzawodnictwa, wzbogacając go dodatkowo sytuacjami
oraz działaniami wychowawczymi.

Ważnym zagadnieniem przy omawianiu sportu w wy-
chowaniu jest autorytet. W kształtowaniu postaw dzieci i mło-
dzieży należy szukać wzoru sportowca. Bohater jest więc silnym
czynnikiem motywującym, umożliwia sprawdzanie własnych
możliwości, zdobywamy doświadczenie w radzeniu sobie z
trudnościami, z adaptacją do obciążeń fizycznych oraz psychicz-
nych. Kształtowanie jednostki pod względem fizycznym dotyczy

20 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 917.
21 Tamże, s. 918.
22 D. Kalisiewicz (red.), Nowa encyklopedia powszechna, t. IV, Warszawa

1997, s. 915.
23 J. Czechowski, Rodzina - Sport -Wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie, E.

Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyka (red.), t. XIII, Wrocław 2016, s. 165.
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wszechstronnego przygotowania jej do życia, jest profilaktyką,
kontrolą oraz wzmacnianiem organizmu. Omawiana sprawność
spełnienie nie jest związana jedynie ze zdrową rywalizacją lecz
służy ona dobrej kondycji i możliwości realizowania wysokich
wartości. Dlatego też warto zwrócić uwagę na środowisko, w
którym wartości są traktowane priorytetowo24.

W środowisku rodzinnym ojciec i matka powinni mówić
o wartości istotnej w rozgrywkach sportowych i aktywności
fizycznej, jest nią zdrowie. Należy o nią dbać, wzmacniać
kondycję i umiejętnie walczyć z trudnościami. Sport sprzyja
realizacji powyższych wartości i szczególnie są one cenne we
wspólnocie rodzinnej.

Obecnie w literaturze przedmiotu wymienia się następują-
ce cele wychowania sportowego: kształtowanie obowiązkowości
i dyscypliny, wzmocnienie rozwoju psychicznego i ruchowego,
stopniowy rozwój społeczny, szanowanie zdrowia własnego,
uczenie strategii i organizacji (bycie kapitanem, sędzią, inicjato-
rem rozgrywek), umiejętność bycia dla innych25.

Powyższe cele możemy pogrupować w cele kształtujące,
wychowawcze i poznawcze. Cele kształtujące dotyczą ludz-
kiego ciała, motoryki, zmierzają one do „wzbogacenia zasobu
umiejętności ruchowych, doskonalenia sposobów wykonania
różnych czynności, modyfikowania budowy i postawy ciała,
wyrabiania wydolności i odporności organizmu”26. Kolejne -
cele wychowawcze związane są z cechami charakteru, posta-
wą moralno-społeczną, zainteresowaniami, zamiłowaniami do
ruchu, estetyką, naszą samooceną i samokontrolą oraz kulturą
ruchu. Zaś cele poznawcze dostarczają wychowankowi wie-
dzę o potrzebach zdrowia fizycznego i psychicznego, uświa-
damiają zasady prawidłowego wykonania podstawowych

24 Tamże, s. 166.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 168,
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czynności ruchowych27. Omówione cele zbieżne są celami wy-
chowania w rodzinie. Żaden z przedstawionych celów jest
równie ważny, nie należy ich bagatelizować. Nakreślają one
kierunek kształtowania charakteru, są wyrazem troski o dobro
jednostki, o jej rozwój w rodzinie28.

4. Zadania sportu rodzinnego
W literaturze przedmiotu mówi się o trzech podstawo-

wych zadaniach sportu rodzinnego. Należy do nich:
1) Rozwój intelektualny (poznanie przepisów oraz nie-

zbędnej wiedzy o kulturze fizycznej)
1. Kształtowanie sylwetki, piękna, zdrowego organizmu
2. Holzimo raz harmonijność w rozwoju wychowanka29.
Powyższe zadania mają charakter wychowawczy, przy-

porządkowane są triadzie naczelnych wartości, a więc praw-
dzie, dobru i pięknu.

Zdaniem E. Piaseckiego „formowanie młodego adepta
sportu w odpowiednim środowisku ukierunkowane jest na takie
cele, wartości, ideały, jak: zdrowie, sprawność dzielność, siła wo-
li, odwaga, zaradność, karność, umiejętność przewodzenia, opa-
nowanie instynktów, piękno budowy ciała, postawy i ruchu,
solidarność celów oraz działanie radości na organizm”30.

Wymienione wartości nie są stale i solidarne. Należy
traktować je jednakowo, zapatrzenie się powoduje utratę in-
nych wartości z naszego pola widzenia. Na przykład wymie-
niona sprawność może prowadzić do przemęczenia, a więc
szkód zdrowotnych.

27 E. Piasecki, Cele wychowania fizycznego, Kraków 2010, s. 44.
28 J. Czechowski, Rodzina - Sport -Wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie, E.

Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyka (red.), t. XIII, Wrocław 2016, s. 167.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 167 - 168.
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5. Wychowawcze cechy środowiska sportowego
Rodzina i sport tworzą specyficzne środowisko, które z

pedagogicznego punktu widzenia jest wychowawcze, posia-
dają one wiele cech wspólnych.

Pierwszą z nich jest - obecność wielu sytuacji dydak-
tycznych. I tak zarówno w środowisku rodzinnym, jak i w
sporcie mówimy o obszarze dydaktycznym. Uczymy się i na-
uczamy poprzez zwykłe codzienne czynności.

Kolejną cechą jest - systematyczne podejmowanie czyn-
ności kształtujących wiedzę, umiejętności i nasz charakter.

Ostatnią, trzecią cechą jest formowanie trybu życia, na-
szych zainteresowań i przekonań31.

Sport umożliwia rozwój człowieka, zapewnia osiągania
przez niego dojrzałości fizycznej, intelektualnej, społecznej i
moralnej. Dość efektywny jest proces wychowawczy realizo-
wany właśnie w ramach sportu. Bowiem dokonuje się on w
naturalnym środowisku rodzinnym. Wówczas mówimy o
łączeniu takich składników, jak troski o dobro członków ro-
dziny, gotowości do poświęceń, autorytecie, miłości, życzli-
wości. Uwagi, rady i pouczenia realizowane podczas zabawy i
gier przyjmowane ze szczególną uwagą. Domowa aktywność
fizyczna tworzy specjalne środowisko. Środowisko to uczy
odpowiednich zachowań, nawyków, zaspakaja nasze potrze-
by, wzmacnia poczucie wartości, dostarcza dobrych przykła-
dów, zagospodarowuje nasz wolny czas.

Dużym wzmocnieniem wychowawczym w tak rozu-
mianym sporcie jest przykład rodziców i ich styl życia. O ak-
tywności fizycznej domowników świadczy aktywność samych
rodziców, ich rodzaj wykonywanej pracy oraz doświadczenia
sportowe. Są więc przykładem. Dzieci naśladując osoby doro-
słe same chętnie podejmują działania sportowe. Dlatego też w
obliczu rosnącej informatyzacji i konsumpcjonizmu należy
podejmować odpowiednie kroki w stronę zwiększenia naszej

31 Tamże, s. 168 - 169.
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aktywności, zamianę trybu siedzącego na aktywny. Sport po-
siada charakter wychowawczy, powinien być zatem podej-
mowany z pełnym zaangażowaniem w rodzinach32.

6. Wartości sportu i wychowania
Wartości sportu są zbieżne z wartościami wychowania.

Sama świadomość występowania tej tożsamości zapewnia
większą efektywność działań skierowanych ku rozwojowi
młodego człowieka. Jak słusznie zauważa J. Czechowski „ży-
cie rodzinne, w którym sport, wspólne przebywanie, rozmo-
wy, wzajemna pomoc i szacunek, a także zaufanie i podobne
zainteresowania nadają rytm codzienności, staje się przestrze-
nią bezpieczeństwa, spokoju i harmonijnego rozwoju”33.

W rodzinie ważnym elementem wychowawczym jest
systematyczność podejmowanych aktywności ruchowych, w
tym gier i zabaw sportowych. Systematyczność ta uczy „war-
tościowego zagospodarowywania swego czasu wolnego oraz
pożytecznych działań z najbliższymi”34.

Sport uprawiany w rodzinie jest dobrą okazją do uczenia
się pokoju oraz tolerancji względem innych osób, zapewnia
zawiązywanie życzliwych relacji i zrozumienia. Z wycho-
wawczego punktu widzenia w rodzinie tej pożądane są po-
stawy zmierzające do aktywnego zagospodarowania czasu.
Uprawiany regularnie sport wpływa korzystnie na pojawienie
się pewności siebie i odwagi. Ma on również na celu zwięk-
szenie troski i pracy nad swoim ciałem. Zdaniem J. Czechow-
skiego „wygląd, zdrowie, poczucie własnej wartości, gibkość,
siła, wytrzymałość, szybkość, umiejętność współpracy i bycia
z innymi, a także realizowanie pasji są niewątpliwym argu-
mentem przemawiającym za częstym podejmowaniem ak-
tywności sportowej w rodzinie”35. Dodatkowo działania spor-

32 Tamże, s. 169.
33 Tamże, s. 170.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 171.
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towe podejmowane przez członków rodziny wykluczają nie-
bezpieczne i szkodliwe dla zdrowia zachowania. Kto jak nie
rodzina powinna wspierać, pokazywać, uczyć aktywnie spę-
dzić czas.

7. Postawa a wychowanie sportowe
Postawa to czynnik, od którego ściśle zależy rozwój oraz

przyszłość dziecka36. Zdaniem T. Mądrzyckiego postawę można
określić jako „ukształtowaną w procesie zaspokajania potrzeb, w
określonych warunkach społecznych, względnie trwałą organi-
zację wiedzy, przekonań uczuć, motywów oraz pewnych form
działania i reakcji ekspresywnych podmiotu, związaną z okre-
ślonym przedmiotem lub klasą przedmiotów”37.

Według H. Misiewicz postawę określa „wyrazem usto-
sunkowania się jednostki do otaczającej rzeczywistości”38. I tu
warunkiem wystąpienia postawy jest dojście do związku mię-
dzy podmiotem z przedmiotem. Podmiotem jest więc czło-
wiek, a przedmiotem obiekt postawy. Zdaniem autorki czyn-
nikiem wpływającym na rodzaj postawy są potrzeby. Stąd też
rodzina jako instytucja wychowawcza zaspokaja potrzeby
dziecka. W ten sposób może ona kierować kształtowaniem
postaw39. Co ważne, postawy wychowawcze rodziców, które
podkreślają podmiotowość dziecka powodują powstanie od-
powiedzialności za swoje zachowanie40. Wykorzystanie przez
rodziców stylu autokratycznego obniża prawdopodobieństwo
zdobycia pozytywnych zachowań, w tym przypadku zdrowe-
go stylu życia.

36 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa
2006, s. 748.

37 T. Mądrzycki, Wpływ postaw na rozumowanie, Warszawa 1970, s. 21.
38 H. Misiewicz, Rola rodziny w kształtowaniu postaw, Warszawa 1986, s. 82.
39 Tamże, s. 71.
40 M. Zadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania zdrowotne mło-

dzieży-uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Warszawa 2011, s. 71.
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Jednym z podstawowych celów sportu zdaniem S.
Strzyżewskiego jest kształtowanie prawidłowej postawy wo-
bec własnego ciał. Mowa jest tu o sprawności, higienie, zdro-
wiu, wypoczynku i innych form aktywności. Ważne jest więc
nastawienie jednostki na samorealizację41. Powstanie trwałych
postaw jest możliwe dzięki działaniom wychowawczym, na
które składają się trzy podstawowe komponenty. Pierwszym z
nich jest komponent poznawczy. Dotyczy on kształtowania
postaw wobec kultury fizycznej. Poprzez normy społeczne,
wzory osobowe, ideały i od nauczyciela WF otrzymujemy do-
świadczenie społeczne. Drugi to komponent uczuciowo-
motywacyjny. Mówimy o uczuciach przyjemnych, gdy po-
trzeby nasze są w pełni zaspokojone. Jest to ważny czynnik
bowiem wszystkie uczucia wpływają na naszą motywację do
działań42.

Ostatni, trzeci komponent to komponent behawioralny.
Istotne jest tu nastawienie, dyspozycyjność, gotowość. To one
uruchamiają nasze procesy motywacyjne. I tu mówimy o wie-
dzy, inteligencji, uzdolnieniach, umiejętnościach, nawykach i
sprawnościach43.

Środowisko jest miejscem, które jednostka przyjmuje za
własne według swoich potrzeb oraz predyspozycji. Dzięki
licznym czynnościom przystosowuje się danej społeczności i
środowiska, i tutaj mówimy o rodzinie. Wzajemne wpływy jej
członków są znaczące, decydują o ich rozwoju. Obecne w ro-
dzinnie rozmowy, wskazówki, przykłady oraz wspomnienia

41 S. Strzyżewski, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, War-
szawa 1996, s. 22.

42 J. Czechowski, Rodzina - Sport -Wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie, E.
Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyka (red.), t. XIII, Wrocław 2016, s. 171.

43 S. Strzyżewski, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, War-
szawa 1996, s. 24–28.
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związane ze sportem powinny spowodować pojawienie się
nowych form zachowań, w tym niwelować te szkodliwe44.

8. Środowisko rodzinne
To rodzina odpowiedzialna jest za wychowanie młode-

go pokolenia. Na niej spoczywa obowiązek wszczepienia ak-
tywności fizycznej. Poprzez aktywne zagospodarowanie wol-
nego czasu przyczyniają się do poprawy jakości zdrowia,
ogólnego rozwoju. To nadrzędny obowiązek rodziców. Po-
mocne w realizacji tych celów są akcje organizowane przez
szkoły, a więc wycieczki, półkolonie, kolonie45. Rodzina
kształtuje postawę, zainteresowania, nawyki, wyposaża mło-
dego człowieka w umiejętności, zachęca i mobilizuje do udzia-
łu w sporcie, turystyce, uczy zdrowej rywalizacji, ,,umacnia w
przekonaniu, że warto żyć aktywnie, bowiem jest to gwarancją
dobrego samopoczucia i prawidłowego rozwoju”46.

Przed rodziną stoi wiele wyzwań, ale i wiele możliwo-
ści. Zdaniem A. Obstoj to rodzinę „czyni się odpowiedzialną
za prawidłowy rozwój fizyczny o psychiczny dzieci, za moty-
wację do uprawiania sportu w czasie wolnym, za uświado-
mienie roli ćwiczeń fizycznych w pozytywnym kształtowaniu
i ciała, i osobowości”47.

Według M. Kemnitz „sport kształtuje charakter – wy-
trwałość, sumienność, pewność siebie, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, radzenia sobie z trudnościami, współpracy w
grupie, komunikacji”48. Nasza aktywność przynosi liczne ko-
rzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Rodzicie po-

44 J. Czechowski, Rodzina - Sport -Wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie, E.
Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyka (red.), t. XIII, Wrocław 2016, s. 172.

45 A. Obstoj, Aktywność fizyczna rodzin,
http://www.edukator.org.pl/2003c/aktyw/aktyw.html (dostęp: 05 maj 2018).

46 Tamże.
47 Tamże.
48 M. Kemnitz, Dlaczego aktywność sportowa jest ważna?

http://aktywnarodzina.org/sport (dostęp: 05 maj 2018).

http://www.edukator.org.pl/2003c/aktyw/aktyw.html
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przez wychowanie zaszczepiają w dziecku pewne wartości,
uczą prawidłowych postaw, motywują do aktywności. Dzieci
utożsamiają się z rodzicami, przejmują od dorosłych postawy.
To właśnie oni są „kluczowym ogniwem wspierającym rozwój
dziecka”49. Wiara w zdolności dziecka sprawia, że odczuwa
ono „większą przyjemność ze swojej aktywności, chętniej kon-
tynuuje przygodę ze sportem i odnosi na tym polu większe
sukcesy”50.

Aktywność sportowa sprzyja zdrowiu rodziny ale też jej
atmosferze. Bowiem wspólne spędzanie czasu, aktywność na
świeżym powietrzu, buduje szersze relacje niż codzienne
czynności domowe. Sport jest również sposobem na budowa-
nie pewności Wspólna aktywność fizyczna zdaniem S. Kali-
nowskiej ,,zaprocentuje lepiej niż lokata w banku. Jest to czas,
kiedy możemy zrobić coś RAZEM, a nie obok siebie”51.

Zdaniem U. Parnickiej ówczesne przemiany społeczne
powodują zmiany stylu życia. Coraz częściej mówi się zdro-
wiu. Istotną rolę odgrywa w tym miejscu turystyka, wycho-
wanie ekologiczne oraz aktywność fizyczna. Zdaniem autorki
„w wychowaniu do rekreacji we wczesnym dzieciństwie pod-
stawową rolę odgrywa rodzina”52. Jest ono „pierwszym śro-
dowiskiem socjalizacyjnym i wychowawczym, które wprowa-
dza dziecko w świat zabawy ruchowej, naucza podstawowych
umiejętności sportowych przez zabawy i gry ruchowe”53.

U. Parnicka mówi o kilku podstawowych funkcjach, ja-
kie pełni aktywność sportowa w rodzinie dziecka. Sport
„wdraża do aktywnego stylu życia, rozbudza zamiłowanie do

49 Tamże.
50 Tamże.
51 S. Kalinowska, Dlaczego aktywność sportowa jest waż-

na?http://aktywnarodzina.org/sport (dostęp: 05 maj 2018).
52 B. Prabucki, Funkcjonowanie sportu w rodzinie,

http://kinship.blox.pl/2008/07/Funkcjonowanie-sportu-w-rodzinie-tekst-
Bartosz.html (dostęp: 06 maj 2018).

53 Tamże.

http://aktywnarodzina.org/sport
http://aktywnarodzina.org/sport
http://kinship.blox.pl/2008/07/Funkcjonowanie-sportu-w-rodzinie-tekst-
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wysiłku fizycznego, poprawia stan zdrowia i umiejętności
sportowe wszystkich członków rodziny, niesie wartości wy-
chowawcze, kształtując osobowość dziecka”54. Sport integruje,
wzmacnia więzi rodzinne.

Według A. Wróbel każda rodzina posiada swój idealny
wzorzec rekreacji. Sport funkcjonuje więc na zasadzie sprzę-
żenia zwrotnego. Rodzice są dla dzieci wzorem do naślado-
wania, a dzieci w sposób czynny aktywizują fizycznie swoich
rodziców. Dzieci w okresie przedszkolnym, potrzebują więk-
szej dawki ruchu. Wynika to bowiem z ich naturalnej potrze-
by. Rodzice powinni zaszczepić wśród swych pociech miłość
do spacerowania, biegania, pływania czy też jazdy rowerem.
Rola rodziców jest tu istotna. Jeśli tylko wyrobią pozytywne
nawyki związane z aktywnością fizyczną, to w przyszłości
same chętnie podejmą aktywność. Ich zdrowych styl życia
będzie kontynuowany w życiu dorosłym. Dlatego też zdaniem
autorki „ruch, aktywność fizyczna i wysiłek są niewątpliwie
najważniejszymi czynnikami warunkującymi zdrowie”55. W
każdym domu znajdują się przedmioty, które zachęcą dzieci
do ich aktywności, mowa jest tu chociażby o rolkach, rowerze,
hulajnodze, piłce, badmintonie itp. Rodzice powinni zachęcić
dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Warto by sami wła-
snym przykładem pokazali jak można spędzić swój wolny
czas poza telewizją, telefonem i komputerem.

Wnioski
Rodzicie w drodze wychowania zaszczepiają w dziecku

wartości, uczą prawidłowych postaw, motywują do aktywno-
ści. Dzieci utożsamiają się z rodzicami, przejmują od doro-
słych postawy. To właśnie oni są ,,kluczowym ogniwem
wspierającym rozwój dziecka”56. Wiara w zdolności dziecka

54 Tamże.
55 Tamże.
56 M. Kemnitz, Dlaczego aktywność sportowa jest ważna?

http://aktywnarodzina.org/sport (dostęp: 05 maj 2018).
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sprawia, że odczuwa ono „większą przyjemność ze swojej
aktywności, chętniej kontynuuje przygodę ze sportem i odnosi
na tym polu większe sukcesy”57.

Sport kształtuje nasz charakter, otwiera się na życie jed-
nostki, przyczynia się do kształtowania prawidłowych wzor-
ców osobowych, eliminuje nasze złe nawyki, często niehigie-
niczny tryb życia, inspiruje do pozytywnych działań. Mimo
kilku niebezpieczeństw towarzyszących rywalizacji potrafi
pobudzać do aktywności. Sport pozytywnie oddziałuje „nie
tylko na rozwój i wychowanie młodego pokolenia, ale równie
dobrze może stymulować stosunki między jednostkami ludz-
kimi, grupami społecznymi”58.

Streszczenie:
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowaw-

czym dziecka. Odpowiada ona za jego rozwój, zdrowie i ak-
tywność. Rodzice są przykładem i autorytetem. Poprzez swój
sposób bycia pokazują jak aktywnie zagospodarować swój
czas. Zatem czym jest sport? Jakie wartości posiada wychowa-
nie? Jakie są cechy środowiska sportowego? Niniejszy artykuł
porusza kwestie sportu i wychowania w życiu rodzinnym.
Definiuje pojęcie sportu i wychowania. Omawia cele i zadania
sportu. Przedstawia cechy środowiska sportowego. Mówi o
wartościach sportu i wychowania, o postawach. Artykuł koń-
czy krótka charakterystyka środowiska rodzinnego.

Słowa kluczowe: sport, wychowanie, rodzina, postawy,
aktywność fizyczna

Summary:
Sport and upbringing in family life
The family is the most important child's upbringing en-

vironment. It is responsible for its development, health and

57 Tamże.
58 T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa

2010, s. 922.

http://aktywnarodzina.org/sport


327

activity. Parents are an example and authority. Through their
way of being, they show how to actively manage their time. So
what is sport? What values does education have? What are the
characteristics of the sports environment? This article ad-
dresses the issues of sport and upbringing in family life. De-
fines the concept of sport and upbringing. It discusses the
goals and tasks of sport. It presents the characteristics of the
sports environment. It talks about the values of sport and up-
bringing, about attitudes. The article ends with a brief descrip-
tion of the family environment.

Keywords: sport, upbringing, family, postures, physical
activity
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Enikő Bartha

Methods and toolsin the development of kinetic abilities
in Hungarian nursery schools

Introduction:
The aim of this study is to give a brief overview about

some traditional and some new, well-working methods used
in the kinetic development of nursery school children. Besides
the theoretical part, I would like to show some practical exam-
ples and suggestions which can make pre-school children’s
physical activities more colourful.

Nursery school physical education has many forms in
Hungary. The nursery school programme and the local cir-
cumstances greatly influence its implementation. However, it
is a general requirement to have one or two main physical
educations and also daily physical activites. Comparing the
structure of main physical education and daily physical acti-
vites, we can say that their structures are very similar (walking
practice, running practice, gymnastics,main part, games, cool
down exercises). The biggest difference is that daily physical
activites has no main part and it is much shorter. Besides, it
does not contain new material but it can serve as a preparation
for the next main physical education or the previously learnt
elements can be deepened. There can be both instituational
and individual differences. There are nursery schools where
the daily physical activites are almost like a developing ses-
sion, while at other institutions they mean folk games or a
short series of exercises accompanied by music. Besides the
main physical education, children do a lot of physical activites
during the period of free game and also during the sport or
health days when they take part in several races and group
games together with their parents and mates happily.
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When it comes to main physical education, it is a new
element that is taught or a set of skill developing exercises is
introduced. It goes without saying that in case of the latter
one, we can only rely on the elements previously taught.

The methodology of physical education is very similar to
that used in other fields: instruction, presentation by teacher or
chidren, practice, correction, check-up, application in new con-
text such as the skill developing set of exercises, games.

There are some skills that can be developed very effec-
tively during nursery school physical education: strength,
speed,stamina, sense of balance, eye-hand co-ordination, eye-
leg co-ordinaton, body awareness, space perception, co-
operation, competitive spririt, etc.

Overview of some types of institutions and their special
features in the context of nursery school physical education

• state and church-founded nursery schools – physical
education is put into practice mostly according to the above
mentioned principles. The possilbe differences stem from the
different educational programmes. For example, in nursery
schools specialised in physicial education, bigger emphasis is
laid on physical activites.

• private nursery schools – because of the contribution
fee, the institutaion has the possibility to offer several sport
activites (swimming, martial art, dance, horse-riding, ten-
nis,etc.)

• nursery schools with a ’sport profile’ – for example, in
the swimming-specialised nursery school of Margaret Island,
Budapest. By the time the children go to school, they have al-
ready aquired the skills needed for the four different styles of
swimming, they play tennis in the summer, go ice-skating in
winter. Naturally, this does not suit each and evey child. Hun-
gary can take pride in outstanding results in the field of water
sports, which can only be achieved with the education of
promising young talents. Considering the other important
features of childhood, this type of nursery school does not
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support other fields of development, such as literature, music,
environmental education. Besides, a child’s most important
activity,namely game, does not get as much priority as it
should receive.

• Other institutions: such as Waldorf nursery schools,
where there are other forms of physical education (eurythm)

Tools helping kinetic development
• traditional tools and apparatuses: balls, beanbags,

gymnastic sticks, hoops, cloths, benches, boxes, etc.
• unusal but traditional ’tools’: balloons, ropes, bouncing

balls, floorball clubs and badminton raquets and their combi-
nations (e.g.: hoops fixed on wall-bars, ropes tied to two
benches making different patterns, combination of wall-bars
and boxes at different angles and in different patterns, tunnels,
hand and foot shapes, etc.)

• new tools and product lines: balancing discs, board
game elements (Twister), bobcar, skateboard, scooters, steer-
ing wheel, etc.

The Physical Score invented by a Hungarian PE teacher,
Gábor Magyar is a unique set of tools used in kinetic devel-
opment. It contains several wooden boards that can be used in
different patterns and orders. These boards are covered in
fleece depicting animals that must be imitated by the children.
Besides the animals, there are arm-movement instructions,
directions as well as limb-movement orders. These boards can
be applied separately or combined with other apparatuses or
tools such as with hoops or benches. The possible fields of
development are variable.

The role of games in the development of certain skills
Game is the most important activity of children. It is

through games that children explore and understand the
world surrounding them. One of the possilbe ’tools’ is kinetic
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games. They can be categorized according to many aspects,
they have several forms and have an outstanding role in skill
development. Games with physical activites develop lots of
physical skills such as co-ordination and conditioning, spiri-
tual stamina (ability to struggle) and social competences (em-
pathy and co-operation). Basic games can be reinvented by
changing or expanding roles and using tools in a more colour-
ful way, which ignites further developing effects.

Parents’ and teachers’ role in children’s kinetic development
As a parent it is important to grab every single opportu-

nity which can encourage a child to play and be active. Safe
and attractive sport tools should be available for kids motivat-
ing them to try and use them (e.g.: swing, plastic motorbike,
bicycle without pedals, skateboard, rollerblades). They should
offer several outdoor freetime activites, visit sport events to-
gether with their children. If a sport appeals to a child, parents
should support them. Setting a personal good example is also
essential.

Teachers have a decisive role in the field of kinetic de-
velopment. It is their task to continue the process that started
in the children’s home. Besides making kids love sport, they
contribute to developing children’s physical skills with the
help of specific tasks (gymnastics, exercise, games with balls,
skill developing set of exercises, games). A firm knowledge of
methodology, planning and introducing creative exercises,
presenting them nicely and the joy of doing exercises together
guarantee that children will have a healthy and joyful attitude
to regular physical exercise and to a wide spectrum of kinetic
development.

Summary:
On the basis of my experience of several years, I can say

that those elements of movement should be in focus that child-
ren will need later or the ones that provide the firm basis of
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certain sports (e.g.: ball games). Considering these aspects, if
we create a desire in children for regular physical exercise, in
later periods of their lives as youngsters and adults, they will
be able to find those exercises and sports which they are skilful
at and find pleasure in and can pursuethem either competi-
tively or as a lesiure activity forming an indispensable part of
their lives.

Key words: physical activities, kinetic development, me-
thods, tools
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Agnieszka Jóźwik

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie

Słownik języka polskiego określa sport jako „ćwiczenia i
gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie
we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyni-
ków oraz wyrabianie pewnych cech charakteru jak np. wy-
trwałość, lojalność, przestrzeganie zasad”1.

Sport mimo rozrywkowego, sielankowego i wydawało-
by się bezproblemowego charakteru przejawia aspekt prawny.
Już z definicji słownikowej sportu wynika, że sport to nie tyl-
ko gra lecz jednak przestrzeganie zasad, czyli działanie zgod-
nie z prawem. Ustawia z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
reguluje problematykę uprawiania i organizowania sportu.
Ustawodawca przewiduje także definicję legalną sportu, a
mianowicie traktuje go jako formy aktywności fizycznej, które
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicz-
nej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach2.

Zauważalne jest podobieństwo miedzy definicją słowni-
kową a ustawową. Dzięki uregulowaniu sportu w ustawie
można stwierdzić, że przez to staje się on jedną z gałęzi prawa.
Nadmienić należy, że w każdej z dziedzin prawa za narusze-
nie przepisów grozi odpowiedzialność, czyli ujemne następ-
stwa prawne wobec określonego podmiotu spowodowane
ziszczeniem się zdarzeń prawnych ocenianych negatywnie3.

1 S. Dubiasz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wyd. PWN, War-
szawa 2003, s. 1338

2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, art. 2 ust. 2, Dz. U. 2010
Nr127 poz. 857

3 T. Mróz (red.), Zobowiązania, wydanie II, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
2016, s. 33
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Ową tezę potwierdza to, że w przypadku sportu, ustawa regu-
luje odpowiedzialność dyscyplinarną jako reakcję na czyn o
stopniu społecznej szkodliwości większym niż wykroczenie4.

W nawiązaniu do prawnego aspektu sportu, odpowie-
dzialność dyscyplinarna wiąże się niejednokrotnie z daleko
idącymi konsekwencjami w stosunku do sportowców. Odpo-
wiedzialność ta powstaje w wyniku naruszenia określonych
obowiązków służbowych i zawodowych5. Jest charakteryzo-
wana jako odpowiedzialność prawna ius generis, czyli ma cha-
rakter mieszany. Oznacza to, że przejawia elementy prawa
cywilnego, administracyjnego i karnego6. Podstawą do omó-
wienia tej instytucji jest wyłonienie podmiotów, których doty-
czy odpowiedzialność dyscyplinarna7. Należą do nich:

−zawodnicy – według ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o sporcie kwalifikowanym jest nim osoba, która uprawia okre-
śloną dyscyplinę sportu oraz posiadającą licencję zawodnika,
która uprawnia go do współzawodnictwa sportowego8,

−działacze sportowi – jest osobą udzielającą się w danej
organizacji sportowej z powodu swoich zainteresowań oraz
możliwości zrzeszania się9,

−sędziowie sportowi – to osoby posiadające licencję sę-
dziego sportowego, wydawaną przez odpowiedni związek
sportowy10.

4 P. Sławicki, P. Sławicki, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie w świe-
tle nowej ustawy, [w:] Państwo i Prawo miesięcznik, red, Leszek Kubicki,
Zeszyt 4, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s.67

5 Tamże, s 67
6 H. Radke, „Strict liability” jako uniwersalna zasada odpowiedzialności dyscypli-

narnej w sporcie, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne
problemy prawne; red. M. Leciak, Wyd. „Dom Organizatora”,  Toruń 2016,

7 Tamże, s.70
8 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, art. 3 pkt 5,

Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298
9 U. Gulan, Uwarunkowania tworzenia profesji m menadżerów sportowych w

Polsce – pr. dr., Uniwersytet Warszawski, s. 66
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Ustawodawca uregulował w art. 45a ustawy o sporcie
instytucję Trybunału Arbitrażowego działającego przy Pol-
skim Komitecie Olimpijskim11. Warto jest wyjaśnić samo poję-
cie arbitrażu, gdyż jest ono często mylone z mediacją. Miano-
wicie arbitrażem jest interwencja trzeciej strony stosowana w
przypadku nieefektywnych negocjacji. Od mediacji różni się
podporządkowaniem decyzji wydanej przez osobę trzecią.
Instytucja ta zbliżona jest do interwencji sądowniczej, ponie-
waż arbiter rozstrzyga i zasądza obowiązujący obie strony
wynik12. Trybunał odgrywa więc szczególną role w rozstrzy-
ganiu sporów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej
podmiotów funkcjonujących w sporcie. Właściwości Trybuna-
łu określa regulamin. Głównymi zadaniami Trybunału Arbi-
trażowego jest:

1. Rozstrzyganie spraw arbitrażowych, czyli sporów
majątkowych związanych z działalnością sportową13.

2. Rozwiązywanie spraw dyscyplinarnych lub regula-
minowych, czyli skarg na decyzje dyscyplinarne lub regula-
minowe właściwych organów polskich związków sportowych
lub innych organizacji sportowych14.

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołuje 24
arbitrów, na okres 4 lat. Istnieją wymogi formalne co do dzia-
łania jako arbiter w Trybunale. Określa je art. 45a ust. 5 ustawy
o sporcie. Zatem a contratio arbitrem nie zostanie osoba nie-
posiadająca pełni praw publicznych, niemająca nieskazitelne-

10 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, art. 48 ust 1,
Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298

11 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, art. 45a ust. 1, Dz. U. 2010
Nr127 poz. 857

12 E. Kowalczyk, Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji jako przykład
trzeciej strony w interwencjach gospodarczych, [w:] Ruch prawniczy, ekono-
miczny i socjologiczny, rok LXI, zeszyt 2, 1999r., s. 192

13 Uchwała Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego z dnia 20 czerwca  2017 r., Statut Trybunału Arbitrażo-
wego do spraw sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim § 1 pkt. 1

14 Tamże; § 1 pkt 2
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go charakteru, skazana prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także
nieposiadająca odpowiedniego wykształcenia, mianowicie
ukończonych studiów prawniczych wraz ze zdanym egzami-
nem sędziowskim, prokuratorskim, adwokackim, radcowskim
lub notarialnym15. Mimo określenia w art. 45a ust. 4 kadencji
sprawowania arbitrażu na okres czterech lat istnieją okolicz-
ności wygaśnięcia tej funkcji przed upływem owego terminu.
Ustawa przewiduje następujące uwarunkowania: śmierć,
zrzeczenie się funkcji, choroby stale uniemożliwiające spra-
wowanie funkcji, skazania prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, pra-
womocne orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia
praw publicznych, a także ograniczenie lub utrata zdolności
do czynności prawnych.

W związku z tym, że rodzaje odpowiedzialności takie
jak karna, czy cywilna opierają swoje działanie na zasadach,
także odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie takowymi
operuje. Nie znajduje się tu jednak zasady ryzyka, jak w przy-
padku prawa cywilnego, czy zasady humanitaryzmu, jak w
przypadku prawa karnego, ale zasadę prawa do obrony i
dwuinstancyjności postępowania16. Pierwsza z nich gwarantu-
je możliwość obrony przed postawionymi zarzutami przed
składem Trybunału Arbitrażowego. Druga natomiast, pojawia
się w postępowaniu karnym i cywilnym. Jest to konstytucyjna
zasada oznaczająca możliwość odwołania się od orzeczenia
wydanego w toku postępowania I instancji.

Po określeniu podmiotu i przedmiotu odpowiedzialności
dyscyplinarnej w sporcie należy skupić się na karach dyscypli-
narnych. Ustawa o sporcie wylicza osiem szczególnie stosowa-
nych kar. Należą do nich: upomnienie, nagana, zawieszenie,

15 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, art. 45a ust. 5, Dz. U. 2010
Nr127 poz. 857

16 Tamże; art. 45b ust. 2
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dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia, kara pieniężna, prze-
niesienie zespołu do niższej klasy rozrywkowej, skreślenie ze
związku lub wykluczenie ze związku17. Nie jest to katalog za-
mknięty, co oznacza, że w konkretnych regulaminach dyscypli-
narnych mogą występować inne kary np. zawieszenie w ramach
pełnionej funkcji lub wykluczenie z kadry narodowej18. Przykła-
dem może być wyrok Trybunału Arbitrażowego do spraw Spor-
tu z dnia 17 października 2016 roku orzekający karę zakazu star-
tów na osiem lat i unieważnienie wszelkich uzyskanych wyni-
ków w trakcie zawodów w których doszło do naruszenia reguł a
także przepadek wszystkich medali, punktów i nagród uzyska-
nych podczas tych zawodów19.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności dyscyplinarnej
stwierdzającą dwuinstancyjność postępowania ustawa prze-
widuje skargę do Trybunału. Ustawodawca określa podmioty,
które mogą skorzystać z tego uprawnienia. Są nimi przede
wszystkim strony postępowania. Jednakże istnieje możliwość
wniesienia skargi przez inne podmioty określone w regulami-
nach obowiązujących w danych związkach20. Termin na wnie-
sienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej
decyzji. Trybunał ma możliwość uchylenia decyzji dyscypli-
narnej polskiego związku sportowego i przekazać sprawę do
ponownego rozpoznania. Uprawnienie to może zaistnieć tylko
w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
dowodowego w całości lub w znacznej części21.

17 Tamże; art. 45 ust 5
18 M. Leciak, Charakter prawny odpowiedzialności w sporcie, [w:] Odpowie-

dzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne; red. M. Leciak,
Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2016, s. 19

19 Wyrok Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu z dnia 17 paź-
dziernika 2016 r., sygn. akt TAS 11/S/2015

20 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, art. 45c ust. 1, Dz. U. 2010
Nr127 poz. 857

21 M. Leciak, Charakter prawny odpowiedzialności w sporcie, [w:] Odpowie-
dzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne; red. M.
Leciak, Wyd. „Dom Organizatora”,  Toruń 2016, s. 20
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Ważnym zastrzeżeniem istniejącym przy składaniu
skargi jest uiszczenie wpisu. Jest on ustalany indywidualnie
przez Sekretarza Trybunału i następuje po wniesieniu skargi i
ocenieniu jej warunków formalnych22. Ustawa jednak reguluje
w art. 45c ust. 4, że wysokość wpisu nie może przewyższać
dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłasza-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W
sprawach dotyczących technicznych reguł gry nie ma możli-
wości złożenia skargi. Warto zwrócić uwagę na zmianę, która
zaszła w ustawie o sporcie. Otóż w uregulowaniu z 2015 roku
art. 45c określa, dodatkowy podmiot, któremu przysługuje
prawo do złożenia skargi do Trybunału. Jest nim Światowa
Agencja Antydopingowa23. W nowelizacji z 2017 roku nie ist-
nieje taki zapis. Jednak instytucja ta jest uprawniona do złoże-
nia takiej skargi, co znajduje swoje uregulowanie w ustawie o
zwalczaniu dopingu.

Kontynuując wątek skargi do Trybunału Arbitrażowego
istotne jest to, że od orzeczenia dyscyplinarnego przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 2 czerwca 2017 stwierdza, że skarga kasa-
cyjna przysługuje w przypadku rażącego naruszenia przepi-
sów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia24. Cieka-
wostką jest fakt rozpoznawania skargi kasacyjnej od orzeczeń
Trybunału na podstawie przepisów kodeksu postępowania
cywilnego. Jednak odesłanie to dotyczy tylko skarg kasacyj-
nych a nie innych środków zaskarżenia składanych od orze-
czeń sądów II instancji. Skargę tę wnosi się za pośrednictwem
Trybunału stronie skarżącej w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Następnie Trybunał

22 Główna strona Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy Polski
Komitecie Olimpijskim, http://www.trybunalsport.pl

23 Ustaw o sporcie, art. 45c ust.1, Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 zm
24 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2017 roku, Sygn.

akt III PO 2/17

http://www.trybunalsport.pl


340

przekazuje skargę z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. Na
takie działania ustawodawca przewiduje termin 14 dni od
dnia otrzymania skargi25.

Art. 45d ustawy o sporcie stanowi, iż przepisów doty-
czących odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie nie sto-
suje się w sprawach dotyczących dopingu w sporcie. Jednak
działania polegające na stosowaniu dopingu w sporcie podle-
gają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Uregulowaniem będą-
cym podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej za takie czyny jest światowy kodeks antydopingowy.
Doping jest bardzo popularnym i nagłośnionym zjawiskiem
występującym w sporcie w dzisiejszych czasach. Można bez
wahania twierdzić, że jest on skutkiem nieodpartej chęci zwy-
cięstwa i „pogoni za sukcesem”. Definiuje się go jako wystą-
pienie co najmniej jednego z naruszeń regulaminu antydopin-
gowego określonych w art. Od 2.1 do 2.10 światowego kodek-
su antydopingowego26. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o
zwalczaniu dopingu w sporcie również wylicza naruszenia
uznawane za doping. Zalicza się do nich:

1. „Obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub
markerów w próbce fizjologicznej zawodnika.

2. Użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika sub-
stancji zabronionej lub metody zabronionej.

3. Niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicz-
nej, niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnie-
nia lub unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej.

4. Nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat
miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopin-
gowej.

25 M. Leciak, Charakter prawny odpowiedzialności w sporcie, [w:] Odpowie-
dzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne; red. M.
Leciak, Wyd. „Dom Organizatora”,  Toruń 2016, s. 20

26 A. Leszczyńska, Doping, [w:] Socjologia sportu, red. Honorata Jaku-
bowska, Przemysław Nosal, Wyd. PWN, Warszawa 2017, s.12
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5. Manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jaką-
kolwiek częścią kontroli antydopingowej.

6. Posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów
umożliwiających użycie metody zabronionej.

7. wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowa-
dzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów
umożliwiających użycie metody zabronionej.

8. Podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w
okresie podczas zawodów substancji zabronionej lub metody
zabronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodni-
kowi w okresie poza zawodami substancji zabronionej w
okresie poza zawodami lub metody zabronionej w okresie
poza zawodami.

9. Pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj
świadomego współdziałania wiążący się z zachowaniem
uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego
zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji
przez inną osobę.

10. Współpraca ramach obowiązków zawodowych lub
innych obowiązków związanych ze sportem z osobą pomaga-
jącą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego,
która: podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscypli-
narnej za doping w sporcie, odbywa karę dyskwalifikacji, lub
nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej
za doping w sporcie, została skazana lub dowiedziono jej
udziału w zachowaniu uznawanym za doping w sporcie w
postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym od-
powiedzialności zawodowej, lub działa jako przedstawiciel
lub pośrednik osób, o których mowa w w/w punkcie”27.

W przypadku dopingu oprócz odpowiedzialności dys-
cyplinarnej można mówić także o odpowiedzialności obiek-
tywnej – strict liability, która oznacza pociągnięcie do odpo-

27 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zwalczaniu dopingu w sporcie, art.
3, Dz. U. 2017 poz. 1051



342

wiedzialności za stosowanie dopingu w każdym przypadku,
gdy w próbce fizjologicznej zostanie stwierdzona obecność
substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów28. Kon-
sekwencją stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingo-
wych w przypadku sportów indywidualnych jest unieważ-
nienie uzyskanych wyników, łącznie ze zdobytymi medalami,
punktami, czy nagrodami. W przypadku sportów zespoło-
wych przepadają wszelkie nagrody zdobyte przez poszcze-
gólnych zawodników29. Najważniejszym organem działają-
cym w celu zwalczania dopingu w sporcie jest Polska Komisja
Antydopingowa z siedzibą w Warszawie. Jest to osoba praw-
na nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw
kultury fizycznej. W nawiązaniu do odpowiedzialności dys-
cyplinarnej w sporcie w przypadku dopingu zajmuje się nią
Panel Dyscyplinarny działający niezależnie i bezstronnie przy
Polskiej Komisji Antydopingowej30. Panel ten orzeka w I i II
instancji o odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie
dopingu w sporcie.

Odbiegając od unormowań polskich należy przyjrzeć się
Trybunałowi Arbitrażowemu do spraw Sportu w Lozannie,
szwajcarskim mieście. Jest to ostatnia instancja odwoławcza od
orzeczeń organów 33 międzynarodowych federacji sportowych,
a także według światowego kodeksu antydopingowego ostatnią
instancją odwoławczą od wszelkich orzeczeń i decyzji, które na-
kładają na zawodników wszystkich dyscyplin sportowych sank-
cje za stosowanie dopingu31. Orzecznictwo tego trybunału po-
zwala na stwierdzenie, że odpowiedzialność dyscyplinarna w

28 D. Pałuca, Odpowiedzialność dyscyplinarna za stosowanie dopingu w sporcie,
[w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne;
red. M. Leciak, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2016, s. 114

29 Tamże; s. 115
30 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, art.

35, Dz. U. 2017 poz. 1051
31 P. Cioch, Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie, Kwartalnik

ADR, Nr 4(8)/2009, s. 75
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sporcie jest bardzo zróżnicowana, gdyż większość podmiotów
związanych z organizacją i uczestnictwem w sporcie może po-
nieść konsekwencje za swoje działania32. Obecnie w składzie
orzekającym zasiada 299 arbitrów z 87 państw, w tym z Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwajcarii, Francji, Australii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy Włoch.

Dumą dla naszego narodu powinno być to, że w skła-
dzie Trybunał znajdowali się także Polacy, w tym dr hab. prof.
Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Wach, Piotr Nowa-
czyk, arbiter, adwokat, mediator i Maria Zuchowicz, prawnik,
międzynarodowy sędzia łyżwiarstwa figurowego, wiceprezes
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, członkini Pol-
skiego Towarzystwa Prawa Sportowego, wiceprezes Trybuna-
łu Arbitrażowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W za-
kresie spraw rozpatrywanych przez Trybunał Arbitrażowy w
Lozannie znajdują się także sprawy Polaków.

Z pewnością poruszenie opinii publicznej budzi sprawa
Justyny Kowalczyk, polskiej biegaczki narciarskiej, mistrzyni i
multimedalistki olimpijskiej i mistrzostw świata, a także czte-
rokrotnej zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciar-
skich. Zawodniczka na początku swojej kariery została pod-
dana testom dopingowym. W 2005 roku po zawodach mło-
dzieżowych w Oxfordzie. Próbka została oddana do badań, w
których wykryto istnienie substancji zakazanej. Dnia 13
czerwca 2005 roku Panel dyscyplinarny zadecydował zawie-
szeniu Justyny Kowalczyk w startach w zawodach na okres
dwóch lat. Biegaczka odwołała się od decyzji usprawiedliwia-
jąc zażywanie substancji zakazanej nie w celu polepszenia
wyników lecz w celach leczniczych, zażywała dexametason z
powodu problemów ze ścięgnem Achillesa. Dodała także, że

32 M. Owsiany, Odpowiedzialność dyscyplinarna podmiotów funkcjonujących
w sporcie w oparciu o wybrane orzecznictwo CAS, [w:] Odpowiedzialność dys-
cyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne; red. M. Leciak, Wyd.
„Dom Organizatora”, Toruń 2016, s. 88
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kara jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do przewinie-
nia. Tezy Justyny Kowalczyk zostały dogłębnie przeanalizo-
wane i decyzją Trybunału kara zakończyła się w dniu wyda-
nia orzeczenia, czyli w 8 grudnia 2005 roku33.

Na podstawie przedstawionego rysu odpowiedzialności
dyscyplinarnej w sporcie można wysnuć wniosek, że sport to
nie tylko komercyjna forma aktywności lecz poważne zagad-
nienie ściśle związane z prawem. Dzięki temu tematowi nie
ma przeszkód do zauważenia, że prawo przejawia się w każ-
dym obszarze działania. Sport dla wielu osób jest formą roz-
rywki, hobby. Jednak zgłębiając się w organizację zawodów
sportowych w tym olimpiad napotyka się prawne problemy.
Ustawa o sporcie, ustawa o sporcie kwalifikowanym, ustawa o
zwalczaniu dopingu w sporcie oraz liczne regulaminy poka-
zują jak dużą wagę ma działanie zgodne z przepisami. Nie
stosowanie się do nich skutkuje sankcjami w tym nawet zaka-
zem startu w rozgrywkach, co dla zawodowego sportowca jest
z pewnością najcięższą karą uniemożliwiającą dalszy rozwój
osobisty i zarobkowy. Poprzez otwarty charakter katalogu kar
zawartych w przepisie ustawy instytucja orzekająca o odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej ma szeroki wachlarz możliwości
do zastosowania sankcji.

Dzięki Trybunałowi Arbitrażowemu do spraw sportu
naganne działania są egzekwowane od podmiotów podlegają-
cych odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyli zawodników,
działaczów sportowych i sędziów sportowych. Również do-
ping odgrywa ogromną rolę przy tym rodzaju odpowiedzial-
ności. Sprawowanie kontroli nad zawodnikami może wyda-
wać się niestosowne. Jednak w dobie dzisiejszego sportu jest
to konieczne, gdyż wielu sportowców korzysta z substancji
zabronionych w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i
wygrywania, co wiąże się z zarobkiem. Dlatego też, że gdyby
nie takie badania zasada „fair play” nie miałaby miejsca, a już

33 Sygnatura akt CAS 2005/A/918 K
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od czasów najdawniejszych jest ona podstawową zasadą
wśród sportowców. W konkluzji stwierdzam, że każda dzie-
dzina życia pozwala na stanie na straży prawa.

Streszczenie:
Według wielu osób sport jest rozrywką, często w komer-

cyjnej formie. Jednak na podstawie ustawy o sporcie, ustawy o
sporcie kwalifikowanym, ustawy o zwalczaniu dopingu moż-
na stwierdzić, że sport jest dziedziną która podlega prawu. Jak
w wielu obszarach życia za niewłaściwe zachowania człowiek
podlega odpowiedzialności, tak i w tym przypadku takowa
występuje i nazywana jest odpowiedzialnością dyscyplinarną
w sporcie. Podmiotami jej podlegającymi są zawodnicy, dzia-
łacze sportowi i sędziowie sportowi. Organem egzekwującym
i nakładającym sankcje, które są uregulowane w ustawie i po-
szczególnych regulaminach dyscyplinarnych, jest Trybunał
Arbitrażowy do spraw Sportu działający przy Polskim Komi-
tecie Olimpijskim. Oprócz spraw arbitrażowych i dyscypli-
narnych ważnym aspektem w przypadku tej odpowiedzialno-
ści jest doping. Odgrywa on w czasach dzisiejszego sportu
ogromne znaczenie, gdyż jest skutkiem uporczywego dążenia
do celu w nielegalny sposób. Rozumie się to jako stosowanie
substancji zabronionych w celu polepszenia swoich wyników.
Polska Komisja Antydopingowa zajmuje się takimi sytuacjami.
Dzięki uregulowaniom prawnym społeczeństwo może po-
dziwiać uczciwych profesjonalistów, sportowców.

Summary:
Disciplinary responsibility in sport
According to the opinion of many peope sport is enter-

tainment and often a commercial way of spending time. How-
ever, on the basis of the Sport Act, the Act of Qualified Sport,
the Act of the fight against doping, it can be said that sport is
an area which contains law. As in many areas of life, man is
responsible for inappropriate behavior, so in this case, inap-
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propriate behavior of sportsman is associated with discipli-
nary responsibility in sport. Entities that are subject to this
responsibility are players, sports activists and sport judges.
The institutution that enforces and imposes sanctions, which
are regulated in the actand individual disciplinary regulations,
is the Court of Arbitration for Sports acting at the Polish
Olympic Committee. In addition to arbitration and discipli-
nary matters, an important aspect of this responsibility is dop-
ing. It plays a huge role in these days, because it is the result of
persistent pursuit of the goal in an illegal manner. This is un-
derstood as the using of prohibited substances to improve
score. The Polish Anti-Doping Commission deals with such
situations. Thanks to legal regulations, the public can admire
honest professionals, athletes.
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Dominika Wojtas

Przestępstwa sportowe o charakterze korupcyjnym
w polskim prawie karnym

Wstęp
Przedmiotem niniejszego artykułu, będą przestępstwa

korupcyjne w sporcie. W literaturze i doktrynie a także
orzecznictwie sądów powszechnych, brak jest jednoznacznej
definicji tego zjawiska jakim jest korupcja. Ten problem rów-
nież dotyczy pojęcia korupcji w sporcie. Najczęściej w literatu-
rze a także w orzecznictwie wykorzystywane są dwie różne
definicje: szeroka (każde nielegalne, niemoralne lub nieetycz-
ne działanie, które skutkuje działaniem zmierzającym bezpo-
średnio do zniekształcenia wyniku rywalizacji sportowej w
celu osiągnięcia korzyści pieniężnej przez jedną lub więcej
stron biorących udział w tym działaniu) a także węższa defi-
nicja (w sporcie korupcja może przyjmować min. sposób za-
chowania zawodników, którzy świadomie rezygnują z dąże-
nia do osiągnięcia jak najlepszego wyniku i pozwalają swoim
celowym działaniem, wygrać innym zawodnikom, lub za-
chowania działaczy sportowych, którzy celowo wykonują
zadania im powierzone w sposób sprzeczny z ich założeniami
i moralnymi wartościami klubu, związku, sportu który repre-
zentują, opartego na rywalizacji lub ogólnymi celami i warto-
ściami społecznym i moralnymi).

1. Korupcja w sporcie
Każde zachowanie, zmierzające bezpośrednio do popeł-

nienia niemoralnego czynu, mającego wpływ na wynik wyda-
rzenia sportowego jest określany mianem korupcji. Głównym
celem niniejszego opracowania jest objaśnienie czym jest ko-
rupcja w sporcie, oraz jakie są jej konsekwencje. Szczególnie w
sporcie, bardzo często to zjawisko jeżeli występuje, dotyczy
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nie jednej a cały krąg osób, zamieszanych w dane zjawisko o
charakterze przestępczym. To system korupcji, obejmujący
różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego, tworzy swo-
istą „pajęczynę” instytucjonalnych powiązań, bezpośrednio ze
sobą współpracujących. Z tego względu taka przestępczość
powinna być badana w ramach trzech kryteriów przestępczo-
ści zorganizowanej: socjologicznego, ekonomicznego i krymi-
nologiczno-kryminalistycznego1.

Należy zwrócić uwagę, iż postęp technologiczny, wymaga
od służb zwalczających to zjawisko, zmian w zakresie przeciw-
działania a także zwalczania tych że zachowań. Zgodnie z polską
ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (2006) korupcją
jest: obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyj-
mowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, dla sie-
bie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietni-
cy takich korzyści za działanie lub zaniechanie działania w wy-
konywaniu funkcji publicznej. „Precyzuje też, że w przypadku
działalności gospodarczej o korupcji można mówić jeśli dotyczy
ona działań związanych z „udziałem lub wykorzystaniem mie-
nia państwowego lub komunalnego”2.

O przestępstwach należących do tej grupy mówi się, że
stanowią one przestępstwa o charakterze służbowym, z uwagi
na ich wspólną cechę, którą stanowi możliwość ich popełnie-
nia tylko przez naruszanie obowiązków, jakie nakłada na
sprawców wykonywana funkcja publiczna lub służbowa.
Elementami powtarzającymi się niemal w każdym z nich są:
osoba pełniąca funkcję publiczną oraz korzyść majątkowa i
osobista3. Natomiast jeżeli chodzi o sam skutek przyjęcia ła-

1 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, WKP 2011,
LEX 135613.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, Dz. U. 2006/104 poz. 708.

3 E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednost-
kach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Oficyna
2009, LEX nr 99201.
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pówki, nie ma znaczenia z prawno - karnego punktu widze-
nia, wynik rywalizacji w związku z którymi doszło do prze-
stępstwa korupcji. Nie jest konieczne, by osoba przyjmująca
łapówkę za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na
wynik profesjonalnych zawodów sportowych, zrealizowała
swoje zobowiązanie nieuczciwego zachowania i aby zacho-
wanie wypaczyło wynik zawodów sportowych. Wystarczy, by
uczestnik lub organizator zawodów sportowych przyjmujący
korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, miał możli-
wość podjęcia nieuczciwych zachowań i w zamian za łapówkę
podjął się takich zachowań4.

Samo zachowanie które ma charakter kryminalny sta-
nowi przyjęcie łapówki, i jest to wystarczające dla spełnienia
znamion przestępstwa korupcyjnego. W doktrynie oraz
orzecznictwie Sądu Najwyższego, wyraźnie podkreśla się, iż
samo przyjęcie łapówki bez względu na rezultat, jest przestęp-
stwem i podlega karze kryminalnej. W sporcie szczególnie
powinno badać się, jaki był cel i skutek przyjęcia łapówki, dla-
tego że wynik rozgrywki sportowej, może mieć długofalowe
opiewający na wiele lat skutek w postaci np. (jeżeli zjawisko
korupcji ma miejsce na rynku polskim, to skutkiem korupcji
może być awans drużyny na rozgrywki europejskie czy świa-
towe), co wiąże się jednoznacznie z dużo większymi docho-
dami danego klubu czy drużyny sportowej. Odpowiadać mo-
gą za to nie tylko zawodnicy, którzy zostali „kupieni”, ale tak-
że organizatorzy, przedstawiciele związków sportowych,
bądź osoby odpowiedzialne za zarządzanie danym klubem.
Przez organizatora należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną
w związku lub klubie sportowym, która zgodnie z wewnętrz-
nym podziałem obowiązków pełni w nim jakąkolwiek funkcję
związaną z organizowaniem zawodów w sporcie kwalifiko-

4 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2015
r., LEX nr 1956829.
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wanym5. Natomiast przez uczestnika należy rozumieć zarów-
no zawodników (zrzeszeni albo niezrzeszeni) którzy bezpo-
średnio uczestniczą w rywalizacji sportowej, jak i osoby, które
z racji pełnionej funkcji wpływają na przebieg i wynik zawo-
dów, tj. sędzia, trener lub instruktor6.

Koniecznym jest zwrócenie uwagi na fakt, iż przedmio-
tem ochrony jest fakt aby rywalizujące drużyny miały jedna-
kowe szanse oraz jednakowy wpływ na wynik zawodów. Tak
więc poza ogólnym i szczególnym przedmiotem ochrony ist-
nieje również rodzajowy przedmiot ochrony będący swego
rodzaju „syntezą norm, które chronią analogiczne dobra pod
względem rodzajowym7. Istota zjawiska korupcji, a zwłaszcza
jej niejawny charakter i niemożność określenia wysokości tego
zjawiska oznaczają, że bardzo ciężko jest ocenić skuteczność
działań które są podejmowane w celu zapobiegania i zwalcza-
nia korupcji w sporcie. Innymi słowy, niemożliwe jest prze-
prowadzenie rzetelnej i precyzyjnej oceny prowadzonych pro-
gramów służących badaniu tych zjawisk. Niemniej w literatu-
rze przedmiotu dominuje stanowisko, że skuteczne zwalcza-
nie zjawisk korupcyjnych w głównej mierze zależy od odpo-
wiedniego dogrania działań zarówno na poziomie systemo-
wym (odpowiednie przepisy prawne antykorupcyjne i w
przepisy dyscyplinarne poszczególnych związków i klubów
sportowych), działań edukacyjnych i informacyjnym, działań
prewencyjnych (kontrola funkcjonowania rynku bukmacher-
skiego, szkoleniowego klubów) oraz działań o charakterze
policyjnym.

Działania, które są podejmowane na rzecz walki z ko-
rupcją w sporcie, które podejmują różne instytucje zwykle
towarzyszy naiwne przekonanie, że kluczem do skutecznego

5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Dz. U. Nr
155, poz. 1298 z późn. zm.

6 Tamże.
7 A. Marek, Prawo karne zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 123.
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zwalczania tego przestępczego zjawiska jest edukacja moral-
no-etyczna i kształtowanie odpowiednich postaw sportowców
i działaczy sportowych. Jednak w praktyce, bardzo często
okazuje się iż to edukacja moralno - etyczna nie ma wpływu
na zachowania działaczy czy samych sportowców, ponieważ
jeżeli w grę wchodzą duże stawki, to bardzo często moralność
i etyka odchodzi na drugi plan.

Polityka karna naszego państwa, bardzo mocno naciska
na ściganie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Szcze-
gólnie widać to na przykładzie sportu, gdzie obowiązuje
ustawa o sporcie, która zawiera przepisy karne, dotyczące
zjawisk niemoralnych jak i nieetycznych, z punktu widzenia
obywatela. Mają one na celu zmniejszenie relatywnych korzy-
ści podejmowania zachowań korupcyjnych, zwiększenie kon-
troli w celu podniesienia ryzyka przyłapania oraz podniesie-
nie wymiaru kary za udowodniony udział w procederze ko-
rupcyjnym w sporcie.

2. Łapownictwo w sporcie
Od 2010 r. obowiązuje w polskim ustawodawstwie,

ustawa o sporcie, która min. regulacje karne za przestępstwa
które dotyczą ogólnie sportu. W art. 46 niniejszej ustawy,
ustawodawca określa jasno: „Kto, w związku z zawodami
sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy
lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia,
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę
lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nie-
uczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub prze-
bieg tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach
określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści
majątkowej lub osobistej. W wypadku mniejszej wagi, spraw-
ca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 przyjmuje
korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub
udziela takiej korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści
albo jej obietnicy żąda, podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10)8. Komentowany przepis penalizuje dwa
podstawowe typy zachowania korupcyjnego w sporcie: prze-
stępstwo sprzedajności sportowej art 46 ust. 1 u.s.) oraz prze-
stępstwo przekupstwa sportowego (art. 46 ust. 2 u.s.).

Ustawodawca zdecydował również o określeniu w tej
samej jednostce redakcyjnej wypadku mniejszej wagi (art
43 ust. 3 u.s.) oraz typu kwalifikowanego zarówno w odnie-
sieniu do przestępstwa sprzedajności, jak i przekupstwa
sportowego (art 46. ust 4. u.s.)9. Celem wprowadzenia karno-
prawnych przepisów w ustawie o sporcie, było spenalizowa-
nie nasilających się zjawisk korupcyjnych w Polsce. Polskie
regulacje karne dotyczące przestępstw w sporcie obejmują
zatem zarówno kwestie korupcji czynnej jak i biernej, ujaw-
niania poufnych informacji; uwzględniają też ryzyko powią-
zania procederu manipulacji zawodami sportowymi i niele-
galnych machinacji na rynku bukmacherskim. Te zjawiska
nasilały się wraz z postępem technologicznym i społecznym w
związku z rozwojem globalnym od początku XXI wieku.

Po wprowadzeniu tej obowiązującej ustawy o sporcie,
nie powinno ulegać już jakimkolwiek wątpliwościom, że w
miejsce nawet specyficznie ujmowanego obrotu gospodarcze-
go w postaci profesjonalnych rozgrywek sportowych który
przedmiot ochrony przepisu inkryminującego korupcję w spo-
rcie wprowadzono zasady rywalizacji sportowej, w tym w
pierwszym rzędzie zasadę uczciwości w sporcie określaną
angielskim określeniem fair play. Jak wskazano powyżej,
świadczy o tym zarówno w odniesieniu do całej grupy przepi-

8 Art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie, Dz. U. 2018. 650.
9 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojeszczak, Ustawa o sporcie.

Komentarz, LEX 2011 nr 115054.
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sów korupcyjnych uzasadnienie projektu ustawy o sporcie.
Podstawowym przedmiotem ochrony przestępstw korupcyj-
nych w sporcie jest uczciwość rywalizacji sportowej10. Brzmie-
nie omawianego przepisu art. 46 ustawy [z 2010 r. o sporcie]
nawiązuje do brzmienia uchylonego art. 296b k.k., który
przewidywał odpowiedzialność karną za przestępstwo ko-
rupcji w sporcie profesjonalnym, znane również w piśmien-
nictwie pod nazwami łapownictwa w sporcie oraz przekup-
stwa sportowego. Porównanie obu typów przestępstw stano-
wi wyraźnie, że nowy rodzaj tego działania jest znacznie szer-
szy pod względem podmiotowym i przedmiotowym, ponie-
waż - co wynika z braku definicji w ustawie - dotyczy nie tyl-
ko profesjonalnych zawodów sportowych (organizatora i
uczestnika), ale ogólnie zawodów sportowych, czyli takich
gdzie są zasady, rywalizacja i współuczestnictwo.

Możliwość rozpoczęcia prawnej drogi do ukarania osób
które są zamieszane w korupcję w sporcie ustawodawca uza-
leżnił od zawiadomienia organu ścigania o fakcie dania korzy-
ści majątkowej. Zawiadomienie może ono być dokonane w
każdej formie, np. pisemnie lub ustnie do protokołu. Zawia-
domienie musi być koniecznie skierowane do organu ścigania.
Organami powołanym do ścigania przestępstw są organy
prowadzące śledztwa i dochodzenia – prokurator, policja,
Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
inne organy przewidziane w ustawach szczególnych. Warun-
ku tego nie spełnia więc zgłoszenie skierowane do innego or-
ganu państwowego np. sądu. dlatego że sąd nie jest organem
który jest odpowiedzialny za ściganie przestępstw. Zawiado-
mienie jest zasadne wyłącznie wtedy, gdy organ ścigania nie
wiedział o fakcie wręczenia korzyści majątkowej.. Warunek
ten nie jest spełniony w sytuacji, gdy sprawca przyznał się do
wręczenia korzyści majątkowej w trakcie przesłuchania w

10 M. Iwański, Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie, cz.
1 Teza 1, opubl. Palestra 2011/7-8/78-90.
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charakterze podejrzanego na etapie prowadzonego postępo-
wania przygotowawczego. Zarówno przestępstwo sprzedaj-
ności, jak i przekupstwa sportowego są przestępstwami, które
mogą być popełnione umyślnie, tak w zamiarze bezpośred-
nim, jak i ewentualnym oraz w różnych formach stadialnych.
Nie dotyczy to jednak przygotowania.

Sąd Najwyższy podkreślił iż „Złożenie obietnicy
udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej
funkcję publiczną za czynność stanowiącą naruszenie przepi-
su prawa stanowi dokonanie przestępstwa przekupstwa
czynnego, określonego w art. 241 § 3 k.k. w zw. z art. 239 § 3
k.k., a nie tylko jego usiłowanie, również wówczas gdy obiet-
nica udzielenia korzyści nie została przyjęta11. Jeżeli chodzi o
sposób przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, można tu
mówić o działaniu zarówno związków sportowych jak i poli-
tyki państwa. Związki sportowe powinny dążyć do demon-
strowania stanowczych postaw dotyczących przeciwdziałania
korupcji w ramach własnej organizacji oraz poprawy podsta-
wowych standardów uczciwości, przejrzystości i odpowie-
dzialności w sporcie. Wcielać politykę zerowej tolerancji( zero
tolerancji dla korupcji) w stosunku do każdego przejawu ko-
rupcji w sporcie. Oficjalnie i głośno wypowiadać się przeciw-
ko korupcji, wskazywać do odpowiedzialności osoby posiada-
jące władzę w ramach organizacji, które nadużywają jej dla
uzyskania własnej korzyści a także dopilnować, by nie docho-
dziło do rozwoju zjawisk o charakterze korupcyjnym. Związki
ponadto powinny działać edukacyjnie poprzez rozwijanie
świadomości wśród przywódców i administratorów, człon-
ków związków sportowych i federacji, trenerów, graczy i
sponsorów w kwestii korupcji i jej konsekwencji za pośrednic-
twem materiałów informacyjnych i szkoleń.

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1994 r., WR 186/94.,
OSNKW 1995/3-4/20.
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Ustawodawca powinien wydawać regulację, które będą
pociągać do odpowiedzialności tych urzędników, którzy po-
średnio lub bezpośrednio są odpowiedzialni za zjawiska ko-
rupcyjne w sporcie. Dla skutecznego zwalczania korupcji nie
powinno być żadnych ulg w postaci immunitetu lub bezkar-
ności dla praktyk korupcyjnych, Należało by pociągać do od-
powiedzialności osoby pełniące funkcje publiczne, którzy do-
puszczają, przez zaniedbanie lub współudział, by osoby od-
powiedzialne za administrowanie sportem dopuszczały się
jego korupcji. Należy ponadto zwiększać wysiłki na rzecz
współpracy z odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi
tych odpowiedzialnych zarówno za wykrywanie jak i ściganie
przestępstw, w celu zapewnienia, że wszystkie kraje wdrażają
międzynarodowe zobowiązania a także współpracować z sek-
torem sportowym na rzecz skutecznej implementacji krajo-
wych inicjatyw antykorupcyjnych. Należy jednak pamiętać iż
zgodnie z art. 49 ustawy o sporcie „Nie podlega karze
sprawca przestępstwa określonego w art. 46 ust. 2, art. 46 ust.
3 lub 4, w związku z ust. 2, lub w art. 48 ust. 2 lub 3, w związ-
ku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich
obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie
organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie
istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się
dowiedział12. Jest to jedyna okoliczność w której sprawca
przestępstwa korupcyjnego na przykładzie omawianego
przepisu nie poniesie odpowiedzialności karnej. Jest to oko-
liczność wyłączająca jego odpowiedzialność za dane przestęp-
stwo. Należy jednak mieć na uwadze iż zjawisko korupcji do-
tyczy nie tylko samych zawodników, ale także i osoby które
odpowiadają za zarządzanie w sporcie. Działania nie dotyczą-
ce bezpośrednio zawodów sportowych podejmowanie przez
działaczy sportowych i kierownictwo organizacji sportowych,

12 Art. 49 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie, Dz. U. 2018. 650.
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np. przyznawanie statusu miasta goszczącego, przyznawanie
kontraktów, zarządzanie polityką sportową13.

Okolicznością łagodzącą w korupcji sportowej może być
zwrócenie łapówki. Przyjęcie korzyści majątkowej, a następnie
– nawet w krótkim czasie – zwrócenie jej, oznacza, że prze-
stępstwo zostało dokonane i nie mogą zostać wobec takiego
sprawcy zastosowane przepisy o dobrowolnym odstąpieniu
od usiłowania (czynny żal). W takiej sytuacji możliwe jest je-
dynie zastosowanie wobec niego nadzwyczajnego złagodzenia
kary ze względu na jego postawę14. Podstawą owej nieuczci-
wości jest określona wiedza sprawcy. Nie jest wymagane by
informacja o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 46
ustawy o sporcie miała określony stopień prawdopodobień-
stwa, np. by była ona wiarygodna, pewna czy uprawdopo-
dobniona. Oznacza to, że chodzi o każdą wiadomość, która
świadczy o popełnieniu tego czynu, nawet w odczuciu subiek-
tywnym. Sankcję karne za przestępstwa korupcyjne na pod-
stawie ustawy o sporcie wynoszą za łapownictwo od 6 miesię-
cy do lat 8, w przypadku mniejszej wagi do 2 lat pozbawienia
wolności, a w przypadku większej wagi od roku do lat 10.
Natomiast jeżeli ktoś dysponuje wiedzą o korupcji w sporcie,
podlega karze od 3 miesięcy do lat 5.

3. Przestępstwo powoływania się na wpływy w sporcie.
Kolejnym przestępstwem który można zaliczyć do tych

o charakterze korupcyjnym, jest powoływanie się na wpływy.
Przestępstwo to polega na dwóch różnych zachowaniach. Po
pierwsze, sprawca przestępstwa albo powołuje się na wpływy
w instytucji państwowej, samorządowej, związku sportowym
bądź klubie albo wywołuje u innej osoby takie przekonanie,
albo utwierdza ją w tym przekonaniu że ma wpływy w da-

13 R. Włoch, KORUPCJA W ŚRODOWISKU SPORTOWYM, Przegląd lite-
ratury przedmiotu, badań empirycznych oraz dokumentów przygotowany na zlece-
nie Ministerstwa Sportu i Turystyki, s. 10.

14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1974 r. sygn. Rw 522/74.
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nym miejscu. Po drugie, sprawca podejmuje się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy w związku bądź klubie w zamian za
osiągnięcie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy bądź
innego przysporzenia, osobistą albo jej obietnicę. Dwa wska-
zane elementy aby doszło do znamion przestępstwa muszą
wystąpić łącznie.

Samo powoływanie się na wpływy może zostać ograni-
czone do samej informacji o posiadaniu znajomości w danej
instytucji. W sporcie jest to szczególnie wrażliwy temat, dlate-
go że od tego rodzaju zachowań, może zależeć niezwykle
istotny rezultat w postaci wyniku danych rozgrywek. Artykuł
48 ustawy o sporcie spełnia analogiczny warunek do przepisu
art. 230 kk. Komentowany przepis z ustawy o sporcie odnosi
się do sfery prywatnej, która dotyczy związków sportowych
lub innych podmiotów które mają zawarte umowy ze związ-
kiem, natomiast art. 230 kk. odnosi się bezpośrednio do sfery
publicznej. Przesłanki powoływania się na wpływy w związ-
ku sportowym jak i w instytucjach samorządowych czy pań-
stwowych są takie same. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w
Warszawie „Dla uznania, że zostały zrealizowane znamiona
przestępstwa określonego w art. 230 § 1 k.k., koniecznym i
wystarczającym jest - oprócz powoływania się na wpływy w
rozumieniu tego przepisu i podjęcia się pośrednictwa w
„załatwieniu” określonej sprawy - przyjęcie korzyści mająt-
kowej lub jej obietnicy od osoby zainteresowanej załatwieniem
sprawy, w zamian za jej załatwienie. Nie ma znaczenia, czy
korzyść majątkowa lub osobista jest dla osoby „pośredniczą-
cej” w załatwieniu sprawy (ma stanowić jej wynagrodzenie za
„pośrednictwo)”, czy też jest przeznaczona dla osoby bez-
pośrednio „załatwiającej” daną sprawę (rola sprawcy ograni-
cza się w takim przypadku tylko do przekazania korzyści lub
jej obietnicy). Nie ma również znaczenia, czy osoba powołu-
jąca się na swoje „wpływy” rzeczywiście takowe we wska-
zanych instytucjach posiada.
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Dla bytu przestępstwa określonego w art. 230 § 1 k.k. nie
jest koniecznym ustalenie, że sprawca działał "w celu" osią-
gnięcia korzyści majątkowej15. Co ważne nie ma znaczenia to,
czy sprawca ma rzeczywiście znajomości i dysponuje ww.
wpływami - znajomości, kontakty lub stosunki w tym zakresie
mogą być w zasadzie fikcją. Konieczne jest, że powołanie na-
stępuje w odniesieniu do wpływów w samym polskim związ-
ku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie
umowy z tym związkiem lub z jego upoważnienia. Powołanie
się na wpływy, bez względu na to, czy mają one rzeczywisty,
czy też fikcyjny charakter, w innym niż wskazanym podmio-
cie na gruncie art 48 ust. 1 u.s. pozostaje bezkarne. Dlatego że
ustawa ani kodeks nie wskazuje nam innych zachowań, które
były by zbieżne z tymi wskazanymi w ustawie o sporcie.

Podmiotem płatnej protekcji w sporcie, jak i przekupstwa
za taką protekcję może być każdy, co oznacza, że podobnie jak w
przypadku korupcji sportowej ustawodawca zdecydował się
skonstruować ich znamiona w taki sposób, aby były one prze-
stępstwami powszechnymi. Wydaje się to oczywiście zabiegiem
nad wyraz słusznym, skoro zachowania opisywane w ustawo-
wych typach mogą być udziałem kogokolwiek - nawet bez for-
malnego związku ze sportem, w tym ze strukturami związko-
wymi i organizatorem zawodów16. Przestępstwo powoływania
się na wpływy, może zostać popełnione umyślnie w sposób bez-
pośredni. Odpowiedzialności za przestępstwo określone w art.
230 § 1 k.k. podlega osoba powołująca się na wpływy także w
krajowej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami pu-
blicznymi, podejmująca się pośrednictwa w załatwieniu sprawy

15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017
r., II AKa 235/17, LEX nr 2412811.

16 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojeszczak, Ustawa o sporcie.
Komentarz, LEX 2011 nr 115054.
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w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę17.
Podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy po-
lega na zadeklarowaniu przez sprawcę tego rodzaju gotowości18.
Analiza literatury przedmiotu, przeprowadzonych badań i do-
brych praktyk prowadzi do wniosku, że ewaluacja skuteczności
działań antykorupcyjnych jest poważnie zagrożona z uwagi na
specyficzny niejawny i trudny do wykrycia charakter zjawiska i
niemożność oszacowania wyjściowej skali tego procederu. Naj-
częściej eksperci wskazują na konieczność połączenia rozwiązań
systemowych (uregulowania prawne i dyscyplinarne, współpra-
ca międzynarodowa i międzysektorowa) z działaniami kontrol-
nymi i edukacyjno-informacyjnymi. Podkreśla się, że skuteczna
walka z korupcją w sporcie, która gwałtownie nabiera charakteru
transnarodowego z uwagi na zainteresowanie ze strony między-
narodowej przestępczości zorganizowanej, wymaga skoordy-
nowanej współpracy ze strony poszczególnych państw przy
wsparciu merytorycznym organizacji eksperckich oraz między-
narodowych organizacji policyjnych19.

Zakończenie
Zwalczanie przestępstw o charakterze korupcyjnym w

sporcie jak i w innych dziedzinach życia, powinno być fun-
damentem polityki prawno karnej każdego demokratycznego
państwa prawa. Tego rodzaju przestępstwa ranią przede
wszystkim osoby które postępują zgodnie z zasadami uczci-
wej rywalizacji, i przestrzegają zasad fair play. Przestępstwa o
charakterze korupcyjnym, powinny być szczególnie piętno-

17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., IV KK
174/09., OSNKW 2010/1/5, Prok. i Pr.-wkł. 2010/3/5, Biul. PK 2009/9/13, Biul.
SN 2009/12/18.

18 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks
karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2018.

19 R. Włoch, KORUPCJA W ŚRODOWISKU SPORTOWYM Przegląd litera-
tury przedmiotu, badań empirycznych oraz dokumentów przygotowany na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki, s. 6.
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wane, przez organy nadzorujące a także przez sądownictwo.
Dla niemoralnych zachowań min. korupcji czy płatnej protek-
cji nie może być tolerancji, dlatego że pokrzywdzonym tego
rodzaju zachowaniem, może być nie tylko jedna osoba ale cza-
sem i cały klub, drużyna, a także sympatycy danego klubu.
Przy ocenie karnej danego przestępstwa, należy szczególnie
wziąć pod uwagę jaka jest skala oraz krąg osób pokrzywdzo-
nych, niemoralnym korupcyjnym działaniem. W sporcie jest to
szczególnie wrażliwa sfera.

Streszczenie:
Artykuł zawiera informację dotyczące korupcji w spo-

rcie, jak i poszczególnych przestępstw, umieszczonych w
ustawie o sporcie. Ponadto opisane zostały przesłanki, sposób
działania, strona przedmiotowa i podmiotowa danych prze-
stępstw. Ponadto powołane w niniejszym artykule zostały
orzeczenia Sądu Najwyższego jak i Przegląd literatury przygo-
towanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Summary:
The article contains information on corruption in sport

as well as individual offenses contained in the Sport Act. In
addition, the premises, the mode of operation, the subject and
subject-related aspects of the crimes are described. In addition,
the Supreme Court's verdicts as well as the Literature review
prepared for the Ministry of Sport and Tourism referred to in
this article have been referred to.
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Agnieszka Wencowska

Ochrona prawnoautorska a e-sport oraz gry komputerowe

E-sport, czyli sport elektronicznyto forma rywalizacji, w
której przedmiotem działań zawodników są gry
komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (czyli
graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na
turniejach gier komputerowych (tzw. „pro gaming”). Historia
rozwoju e-sportu wiąże się ze wzrastającą popularnością
sprzętu elektronicznego oraz rozgrywek sieciowych w grach
takich jak Star Craft czy Warcraft II: Tides of Darkness. Dzięki
nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, e-
sport stał się w Polsce prawdziwym sportem. Zgodnie z
przeprowadzanymi badaniami, gry mają pozytywny wpływ
na inteligencję, a także umiejętności dzieci. Rozwijają one nie
tylko spostrzegawczość, uczą myślenia przestrzennego i
strategicznego, ale także wpływają na rozwój mózgu,
sprawiając, że nawet mały gracz potrafi wykonywać kilka
zadań równocześnie.

Gry towarzyszą człowiekowi od stuleci. Już starożytni
grecy i rzymianie grywali towarzysko w kottabion1. Popularne
wówczas były także gry w kości, warcaby, szachy oraz
pseohoi2. Z biegiem czasu gry przybierały coraz bardziej
rozwinięte formy. Według dokonanych badań
archeologicznych, w Polsce szachy były znane już w IX wieku.
Świadczą o tym znalezione figurki szachowe wykonane z

1 Kottabion - gra polegająca na strąceniu jak największej liczby czarek wy-
pełnionych wodą, które uprzednio zostały zawieszone pod sufitem. Więcej na
ten temat: I. Matusiak, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer Polska S. A., Warszawa 2013, s.22.

2 Pseohoi – starożytna grecka gra polegająca na przesuwaniu pionków
po odpowiednio przygotowanej drewnianej planszy. Więcej na ten temat: L.
Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. II, War-
szawa 1983, s. 415.



364

takich materiałów jak drewno czy kości, które to odnaleziono
podczas prowadzonych wykopalisk między innymi w
Sandomierzu, Wolinie oraz Szczecinie.

W dobie renesansu wśród warstw społecznych tworzyła
się potrzeba nowych sposobów spędzania wolnego czasu.
Chętnie grywano wówczas w domino, pliszki oraz młynek.3
Wśród społeczeństwa popularne były także loterie traktowane
jako gry hazardowe. We Wrocławiu nazywane były one
listkiem szczęścia, a w Poznaniu fortuną. W baroku natomiast
chętnie spędzano czas grając w ślepą babkę, sitko4 czy bilard.
Wśród sfer wyższych popularne były natomiast gry
wymagające od uczestników wykazaniem się inteligencją oraz
obyciem kulturowym. Toteż chętnie oddawano się grze
choćby w ganiony polegającej na odnalezieniu dwuznacznych
słów (niekiedy nawet niecenzuralnych). Natomiast szachy i
warcaby uzyskały miano najszlachetniejszych z gier. W
warstwie mieszczańskiej wzięte były natomiast gry
towarzyskie wymagające od uczestników znacznej wiedzy
literackiej. Popularne były wszelkiego rodzaju zgadywanki i
łamigłówki językowe5. XIX i XX wiek to okres świetności gier
planszowych oraz tak zwanych jednorękich bandytów6.

Wraz z rozwojem techniki gry komputerowe(dalej także
jako wideogry) stały się nieodzownym elementem kultury
masowej XXI wieku, bowiem stanowią alternatywne źródło
rozrywki w stosunku do programów telewizyjnych i
kinematografii. Opierają się one na komunikacji
audiowizualnej i wizualnej wykorzystując jednocześnie

3 W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Warszawa 2006, s. 195.
4 Sitko – gra polegająca na szybkiej zamianie miejsc przez uczestników

tejże gry.
5 A. Mączek, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII

wieku, Warszawa 1980, s. 166.
6 Jednoręki bandyta – maszyna wyposażona w dźwignię aktywującą cały

mechanizm. Stworzona przez CharlsaFeya w 1896 roku w San Francisco. Do
chwili obecnej jest stałą i nieodłączną atrakcją kasyn na całym świecie.
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multimedialne środki elektroniczne. Są także spektakularnym
tworem intelektualnego społeczeństwa informacyjnego.
Stanowią swoiste odzwierciedlenie zmian zachodzących w
kulturze społecznej spowodowanych rozwojem techniki.
Umożliwiają człowiekowi, aby ten kreował w dowolny sposób
swój wirtualny świat, a nawet swe wirtualne „ja”.

Gry komputerowe, podobnie jak te tradycyjne,
podlegają stałemu i długofalowemu procesowi rozwoju.
Należy jednak podkreślić, iż udoskonalenia gier tradycyjnych
były dokonywane przez wiele pokoleń na przestrzeni wieków.
Natomiast rozwój tych drugich jest bardzo intensywny i
poniekąd uzależniony jedynie od dostępności nowych
technologii oraz parametrów sprzętowych. Obecnie przemysł
gier komputerowych jest jedną z najszybciej rozwijających się
branż na świecie. W ostatnim ćwierćwieczu wideogry stały się
preferowaną rozrywką i sposobem spędzania wolnego czasu.
Jednocześnie są platformą innowacyjnej sztuki wizualnej.
Także polskie gry są cenione na arenie międzynarodowej oraz
zdobywają prestiżowe nagrody w licznych konkursach i
festiwalach.

Nie ulega wątpliwości, iż wideogra jest utworem
kompleksowym łączącym ze sobą takie elementy jak: program
komputerowy, utwory audiowizualne, elementy graficzne i
dźwiękowe. Owe części składowe mogą zatem podlegać
różnym reżimom prawnoautorskim. Jednakże sam status
wideogier jako całości nie jest przesądzony w prawie
autorskim. Stąd też powstają rozbieżności w określeniu
podmiotu uprawnionego do gry jako całości. Istotną zmienną
jest określenie czy wideogry stanowią wynik współtwórczości
czy też należy je traktować jako pojedyncze i niezależne dzieła
połączone do wspólnej eksploatacji. W zależności od
odpowiedzi na owo pytanie, w inny sposób będzie
ukształtowany obrót prawami autorskimi do gier
komputerowych.
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Zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych7 (dalej jako pr. aut.)za
przedmiot prawa autorskiego uznaje się każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości,
przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. W szczególności
prawem tym objęte są utwory, które zostały wyrażone
słowem, symbolami matematycznymi bądź innymi znakami
graficznymi. Tym samym, do katalogu dzieł objętych ochroną
prawnoautorską zakwalifikujemy m.in. utwory o charakterze
literackim, publicystycznym, plastycznym, kartograficznym
oraz programy komputerowe. Natomiast wśród podmiotów
prawa autorskiego dokonuje się podziału na osoby, które
uzyskały przedmiotowe prawa w sposób pierwotny oraz
pochodny. Do pierwszej z grup kwalifikuje się twórców,
współtwórców oraz producentów i wydawców utworów
zbiorowych. Z kolei do drugiej kategorii należą podmioty,
które nabyły omawiane prawa na podstawie zawartej umowy
bądź w wyniku dziedziczenia. W przypadku gier
komputerowych nie jest oczywistym komu przysługuje
przymiot twórcy bądź współtwórcy. Jest to o tyle
skomplikowane, że niekiedy wykorzystuje się zarówno
elementy tworzone strictena potrzeby określonego dzieła, a
czasami także te, które istniały już uprzednio. Ponadto wśród
osób uczestniczących w przygotowaniach tego rodzaju dzieła
występuje bardzo duże zdywersyfikowanie zawodów8.

Na gruncie obecnie obowiązujących regulacji nie istnieje
ustawowa definicja gier komputerowych, a także brak jest
niezbędnych przepisów dotyczących problematyki
prawnoautorskiej ochrony wideogier. Niemniej bez wątpienia
gry komputerowe wypełniają przesłanki z art.1 ust.1 pr. aut.,

7 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz.U. 2016.666).

8 D. Flisak, Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008, s. 154.
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bowiem stanowią one przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci.
Tym samym stanowią one utwór w rozumieniu prawa
autorskiego. Niemniej, jak zostało już podniesione, trudnym
do określenia jest bezpośredni status wideogier na gruncie
analizowanych przepisów. W doktrynie podjęto próby
kwalifikacji owych utworów jakoprogram komputerowy,
elektroniczne bazy danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych9, jako
utwory audiowizualne itd.

Przepisy prawa autorskiego obowiązujące w
Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące zakresu prawnoautorskiej
ochrony programów komputerowych stanowią w znacznej
części implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 kwietnia 2009r. nr 2009/24/WE w sprawie
ochrony prawnej programów komputerowych. Ponadto w
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono regulacje wyłącznie
przeznaczone dla programów komputerowych w celu
pełniejszego dostosowania prawnoautorskiego modelu
ochrony programów komputerowych do potrzeb danego
rynku, a zwłaszcza do specyfiki owych utworów10. W celu
wersyfikacji czy dane dzieło winno być kwalifikowane jako
program komputerowy istotnym jest sięgnięcie do jego
definicji, zgodnie z którym za program uznawany jest zbiór
poleceń skierowanych przez użytkownika do komputera w
celu wywołania określonego efektu. Owe komendy mogą być

9 Art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych
(Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.): W rozumieniu ustawy baza danych
oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów
zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie
dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wy-
magający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu
sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

10 Art. 74-771 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. 2016.666).
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wyrażone w jakiejkolwiek formie oraz postaci.Tożsame cechy
są podkreślone w preambule dyrektywy 2009/24/WE oraz
wyjaśnieniach zawartych w uzasadnieniu do projektu
dyrektywy 91/250/WE. Należy jednak mieć na uwadze, iż
przedstawiona definicje oraz wstępne wytyczne nie stanowią
definicji legalnej, niemniej ma istotne znaczenie przy
dokonywania wykładni przedmiotowego pojęcia na gruncie
zarówno prawa europejskiego, jak i krajowego (w tym
przypadku polskiego).

Na gruncie przedstawionej pokrótce definicji nie jest
możliwym zakwalifikowanie gry jako programu
komputerowego. Albowiem ów program jest jedynie
zestawieniem poleceń skierowanych do komputera i nie
obejmuje żadnych innych elementów, takich jak pliki
graficzne, animacje czy pliki muzyczne. Dlatego też nie można
traktować gier komputerowych jak programów, o których
mowa w art. 74 ust. 2 pr. aut11. Takie też stanowisko zajął m.in.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia

11 Art. 74 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2016.666): 1.Programy komputerowe podlegają ochronie
jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią ina-
czej.2.Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszyst-
kie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek
elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają
ochronie.3.Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego
przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.4.Autorskie pra-
wa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów
art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:1)trwałego lub czasowego zwielokrot-
nienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymaga-
ją zgody uprawnionego, 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu
lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowa-
niem praw osoby, która tych zmian dokonała,3)rozpowszechniania, w tym
najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
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23 stycznia 2014 roku w sprawie o sygn. C-355/12 Nintendo
Co. Ltdi inni vs. PC Box Srl i inni. Tam też Trybunał w całości i
bez zastrzeżeń zaakceptował stanowisko mediolańskiego
sądu, zgodnie z którym gry komputerowe nie mogą być
uważane za programy komputerowe. Te bowiem stanowią
złożone dzieła multimedialne wyrażające autonomiczne
elementy narracyjne oraz graficzne. Dlatego też wideogry jako
utwory intelektualne winny być objęte odrębną ochroną
prawa autorskiego.

Zgodnie z art.1 ust. 2 pkt. 9 pr. aut. przedmiotem prawa
autorskiego są także dzieła audiowizualne. Niemniej, również
w tym przypadku zachodzi brak definicji ustawowej pojęcia
utworu audiowizualnego, która mogłaby przesądzać o tym,
jakie dzieła objęte są ochroną unormowaną w rozdziale 6 pr.
aut. W większości definicji doktrynalnych podkreśla się
niezbędność występowania sekwencji obrazów połączonych
ze sobą w określony sposób sprawiający wrażenie ruchu.
Według K. Góreckiej „utwór audiowizualny to utwór (a więc
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze)
wyrażony za pomocą serii następujących po sobie obrazów, z
dźwiękiem lub bez, utrwalony na jakimkolwiek nośniku
umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujący
wrażenie ruchu”12.

Niewątpliwie gry komputerowe będą zawierać w sobie
elementy audiowizualne. Niemniej nie można ich
zakwalifikować do tejże grupy utworów. Przesłanką, która to
wyklucza jest sposób odbioru danych dzieł, gdyż w
przypadku utworów audiowizualnych dochodzi jedynie do
ich biernego odbioru. Natomiast przy odbiorze utworów
multimedialnych (takich jak wideogry) występuje interaktywny
charakter uczestnictwa danego gracza. Tym samym
użytkownik ma bezpośredni wpływ na przebieg

12 K. Grójecka, Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, [w:] Przegląd Sądowy 1997, nr 7-8, s. 108.
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poszczególnych etapów gry. Z powyższych powodów gry
komputerowe jako spójna całość, nie mogą podlegać ochronie
prawnoautorskiej utworów audiowizualnych.

Podsumowując, gry komputerowe posiadają cechy
charakteryzujące zarówno programy komputerowe jak i
utwory audiowizualne. Niemniej za słuszne należy uznać
stanowisko włoskiego Sądu Najwyższego z dnia 03 września
2007 roku przedstawione w orzeczeniu wydanym w sprawie
nr 3376813. Sąd podniósł między innymi, że gry komputerowe
nie powinny być traktowane ani jako dzieła audiowizualne ani
jako programy komputerowe. Natomiast w jego opinii winno
się traktować wideogry jako kompleksowe utwory
multimedialne (ang. complex multimedia works)14.

Przedstawione po krótce rozważania wskazują na
pewną ewolucję stanowiska doktryny w przedmiocie
kwalifikacji prawnej gier komputerowych. Początkowo
starano się utożsamiać wideogry ze znanymi kategoriami
utworów. Jednak obecnie stwarza się możliwości utworzenia
nowej, odrębnej kategorii utworów.

Jak zostało już zasygnalizowane, ustawodawca w
rozdziale drugim ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych zawarł regulacje dotyczące podmiotu praw
autorskich. Istotną przesłanką wpływającą na powyższe
zagadnienie jest uznanie wideogier za dzieło zbiorowe bądź
dzieło współautorskie. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie
w przypadku dzieł rozbudowanych, które powstały w wyniku
współpracy wieloosobowych zespołów.

Ujęcie gry jako dzieło zbiorowe staje się kolejnym
zagadnieniem do opracowania przez prawników. Polska litera
prawa definiuje dzieło zbiorowe jako „utwór stworzony przez
większy zespół autorów, zgodnie z ustaloną przez wydawcę

13 Wyrok włoskiego Sądu Najwyższego z dnia 03 września 2007r. wyda-
ny w sprawie 33768 (ICC 2009, nr 1, s. 107-114).

14 I. Matusiak, Gra komputerowa …, s. 220.
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koncepcją całości; prawo do poszczególnych części dzieła
zbiorowego mających samodzielne znaczenie przysługuje ich
autorom; prawo do całości dzieła zbiorowego i do jego tytułu
przysługuje wydawcy”. Przyznać należy, iż przytoczona
definicja w doskonały sposób charakteryzuje grę
komputerową, ponadto uwzględnia również jej wydawcę.
Wielu jednak podważa tę koncepcję, chociażby Sebastian
Wiśniewski, który podnosi, iż pojawia się kilka problemów
związanych z pojęciem gry komputerowej jako dzieła
zbiorowego. Otóż w dziele zbiorowym jego twórcy nie muszą
znać końcowego kształtu tworu, dostarczają jedynie jego
elementów składowych. W przypadku gry komputerowej taka
ujęcie stanu rzeczy jest niemożliwe do przyjęcia. Gra
komputerowa stanowi jedno spójne dzieło, a jego twórcy na
każdym etapie jej powstawania są ze sobą w ścisłym
kontakcie, w szczególności odnośnie jej końcowego efektu. W
przypadku dzieła zbiorowego poszczególni współtwórcy
dostarczają jedynie jego elementów składowych, które w
żaden sposób nie muszą być ze sobą powiązane.

Natomiast za utwór współautorski uznawane jest dzieło,
które zostało wypracowane przez wielu twórców, których
działania doprowadziły do stworzenia gotowego utworu
stanowiącego jednolitą całość. W dziele współautorskim
wszystkie jego elementy składowe są ze sobą ściśle
powiązane, w odróżnieniu od dzieła zbiorowego (każdy
element składowy funkcjonuje oddzielnie). Zatem ta definicja
jest bardziej trafna w odniesieniu do gier komputerowych,
gdzie istnieje wiele elementów składowych, ściśle ze sobą
powiązanych i tworzących efekt końcowy. Usunięcie
chociażby jednej części składowej z utworu(jakim jest np. gra
komputerowa) w postaci np. elementu graficznego bądź muzyki
prowadzi do utraty jego pierwotnego, założonego kształtu.
Jednak tutaj pojawia się problem, komu i jakie prawa
autorskie przysługują. Jest to kwestia wielowątkowa i złożona,
bowiem trudno w sposób jednoznaczny i precyzyjny określić,
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który z autorów za które elementy gry odpowiada i w jakim
stopniu. Ponadto należy uwzględnić fakt, iż niektórzy autorzy
korzystają z gotowych już rozwiązań (programiści z reguły
korzystają z gotowych bibliotek), inni twórcy natomiast
tworzą elementy składowe dzieła (swój wkład) od podstaw.
Należy rozważyć również kwestię wydawcy lub producenta,
gdyż oni nie mają żadnego wkładu twórczego w powstanie
dzieła, a mimo to właśnie oni ponoszą największe ryzyko
dotyczące produkcji, w tym ryzyko biznesowe.

Istotną przesłanką jest sposób kwalifikacji gier, bowiem
będzie to bezpośrednio oddziaływać na krąg podmiotów
uprawnionych do posługiwania się wszelkimi prawami do
wideogier. Wśród uprawnionych mogą być twórcy,
współtwórcy oraz ich pracodawcy. Na podstawie art. 69 pr.
aut15. omawiane prawa przysługują współtwórcom utworów
audiowizualnych. Sytuację tę komplikuje wprowadzone na
podstawie art.70 pr. aut. domniemanie, że producent utworu
audiowizualnego nabywa na podstawie umowy o stworzenie
utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu
wyłączne prawamajątkowe do eksploatacji tych utworów w
ramach utworu audiowizualnego jako całości.

Z powyższego wynika, iż producenci gier są
zainteresowani jedynie wideogrami jako integralną częścią i
nie przywiązują istotnej wagi do tego, nad jaką częścią pracuje
dany projektant. Zatem preferują oni uznanie omawianych
utworów za programy komputerowe, by móc korzystać z
dobrodziejstwa art. 74 ust.3 pr. aut16. Przepis ten będzie im

15 Art. 69 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2016.666): Współtwórcami utworu audiowizualnego są
osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności:
reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stwo-
rzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-
muzycznych oraz twórca scenariusza.

16 Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. 2016.666): Prawa majątkowe do programu kompu-
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przyznawać prawa majątkowe do programu komputerowego
stworzonego przezpracownika. Niemniej, z prawnego punktu
widzenia twórcy elementów (np.) graficznych czy
dźwiękowych nie tworzą w istocie ciągu instrukcji (czyli
właśnie programu komputerowego). Tworzą oni określoną
warstwę wideogry, zatem należy ich uznać za współtwórców
utworu audiowizualnego. Z kolei osoby wykonujące prace
związane z programem komputerowym leżącym u podstaw
gry należy uznać za współtwórców programu
komputerowego. Oczywiście, nie jest wykluczone, że ta sama
osoba wniesie twórczy wkład zarówno w powstanie
programu komputerowego, jak i części audiowizualnej
wideogier. Konsekwencją wyodrębnienia ww. warstw (tj.
programistycznej i audiowizualnej) jest możliwość niezależnego
obrotu prawami do nich. Zatem powszechną może być
sytuacja, gdy program komputerowy będący podstawą
wideogry będzie własnością innego podmiotu, który to
udzielił jedynie licencji na stworzenie wideogry opartej na
danym programie. Podkreślenia wymaga także fakt, iż do
grona współtwórców utworu audiowizualnego winny być
zakwalifikowane zarówno osoby, które wniosły wkład
twórczy w postaci wyodrębnionego utworu (choćby kompozytor
muzyki), jak również osoby, których wkład nie ma
samoistnego charakteru, a wyraża się w całości dzieła
audiowizualnego(np. wkład reżysera).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono stosowane
dotychczas rozwiązania dotyczące klasyfikacji gier
komputerowych. Poruszona problematyka w zakresie
ochrony prawnej gier komputerowych jest konsekwencją
rozbudowanej formy oraz różnorodności gatunku. W artykule
dokonano stosownej analizy oraz podjęto działania

terowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obo-
wiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie sta-
nowi inaczej.
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zmierzające do dopasowania gier do znanych już kategorii.
Niewątpliwym jest, iż z biegiem czasu zostanie stworzona
osobna kategoria w prawie autorskim przeznaczona stricte dla
gier komputerowych (z uwagi na brak podobieństwa
przedmiotowej grupy utworów do innych dzieł autorskich). Celowo
w artykule zostały pominięte kwestie dotyczące ustalenia
momentu, od którego można zacząć uznawać grę za
ukończony, prawnie chroniony, produkt.

Streszczenie:
Celem artykułu jest omówienie wyzwań związanych z

ochroną gier komputerowych jako dziedzictwa kulturowego,
ze szczególnym uwzględnieniem polskiej perspektywy. Rynek
gier to dynamicznie rozwijający się sektor branży
rozrywkowej. Gry komputerowe są przeważnie postrzegane
jako nowe media, mimo że ich historia sięga zaledwie połowy
XX wieku. Niestety wideogry nie są zdefiniowane w ustawie
dotyczącej prawa autorskiego, co utrudnia jednoznaczne
przyporządkowanie ich do istniejących kategorii. W artykule
zaproponowano wprowadzenie nowej kategorii.

Słowa klucze: gry komputerowe, prawa autorskie,
utwór multimedialny

Summary:
The aim of the article is to discuss the challenges of

computer games preservation as a cultural heritage, focusing
on the polish perspective. The games market is dynamically
growing sector of entertainment industry. Computer games
are predominantly perceived as new media, despite the fact
that their history dates back to the mid-20th century. Unfortu-
nate tycomputer game sare not defined in an polis hact on
copyright. The article presents examples of conflicts on the
copyright of computer games and applied solutions.

Keywords: computer games, copyright, computer
science, multimedia track
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Aleksandra Strużyńska

Wpływ aktywności fizycznej na rozwój dzieci
w wieku przedszkolnym

"Ruch może zastąpić niemal każdy lek,
ale żaden lek nie zastąpi ruchu"

Wojciech Oczko

Wstęp
XXI wiek, obok ogromnego postępu nauki oraz zaspakaja-

nia stale rosnących potrzeb ludzi, niesie ze sobą również szereg
ujemnych skutków wpływających m.in. na ograniczenie i nisz-
czenie naturalnego środowiska człowieka, obniżanie jego aktyw-
ności 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 większe1.

Człowiek, by skuteczniej oprzeć się sile tychże (dość czę-
sto) 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 zapo-
biec jego fizycznej i psychicznej degradacji. W związku z tym
bardzo istotne jest to, aby zaznajamiać już dzieci od najmłod-
szych lat z ruchem, ćwiczeniami fizycznymi, zajęciami sporto-
wymi, które powinny być wykonywane systematycznie, bowiem
mają wszechstronny wpływ na rozwój organizmu młodego
człowieka2.

Wiek przedszkolny w wielkim stopniu rzutuje na rozwój
i przyszłe losy człowieka, dlatego na całym świcie temu okre-

1 Z. Cendrowski, Poradnik młodego organizatora sportu, Warszawa 1977, s. 7.
2 Tamże.
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sowi życia poświęca się bardzo wiele uwagi i nieustannie po-
głębiane są badania zapewniające możliwie najpełniejszy roz-
wój dzieci3. Wobec tego, niniejszy artykuł ma na celu ukazanie
wpływu aktywności fizycznej i jej znaczenia na rozwój dzieci
będących w okresie przedszkolnym.

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 po-
wszechny ma niewątpliwie inne cele do spełnienia. Powinien
być utożsamiany z różnymi formami aktywności fizycznej, w
przypadku którego współzawodnictwo nie stanowi celu4.

Sport jest jednym z działów szeroko pojmowanej kultury
fizycznej. Można zatem podejść do sportu jako ekstraktu kul-
tury fizycznej, ale należy to robić z dużą ostrożnością. Na
świecie w teoretycznych i empirycznych badaniach aktywność
fizyczna utożsamiana jest z pojęciem „physical activity”5. „Ak-
tywność 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”6. Aktywność fi-
zyczna jest istotnym czynnikiem kształtowania zdrowia, roz-

3 D. Chrzanowska, L. Dzieniszewska-Klepacka, R. Kurniewicz-Witczakowa, S.
Witkowska, Dziecko w wieku przedszkolnym. Rozwój fizyczny. Rozwój psychiczny i
wychowanie. Racjonalna opieka domowa nad zdrowiem dziecka. Żywienie, War-
szawa 1974, s. 5.

4 K. Zatoń, K. Zatoń, Aktywność fizyczna a zdrowie, [w:] Rozprawy Naukowe Aka-
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45, 2014, s. 35.

5 Tamże.
6 J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Część

II, AWF, Gdańsk 1996, s. 215.
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wijania nawyków i innych zachowań zdrowotnych, a także
wartościową formę spędzania wolnego czasu7.

W literaturze spotyka się termin minimalna dawka ak-
tywności fizycznej. Termin ten definiowany jest jako niezbęd-
na dawka ruchu w ciągu dnia bądź tygodnia, konieczna dla
utrzymania dobrego poziomu i dobrego stanu psychofizycz-
nego oraz optymalna dawka aktywności fizycznej do uzyska-
nia zakładanego efektu8.

Zalecana dawka ruchu może zależeć od wielu czynni-
ków, m.in. wieku osoby ćwiczącej, stanu jej zdrowia, wydol-
ności i sprawności fizycznej organizmu, stażu treningowego
czy warunków środowiskowych. Natomiast zbyt mała nie
przyniesie efektów fizjologicznych, a nadmierny, niedostoso-
wany do wieku, stanu zdrowia i możliwości trening może być
szkodliwy. Niektórzy badacze najczęściej w treningu zdro-
wotnym zalecają angażujące duże grupy mięśni ćwiczenia
wytrzymałościowe, o charakterze ciągłym, czyli trwające nie-
przerwanie przez co najmniej kilka czy kilkanaście minut.
Określa się je jako ćwiczenia aerobowe. Do najbardziej popu-
larnych 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 ustroju9.

Warto podkreślić, że oprócz ćwiczeń wytrzymałościowych
należy stosować ćwiczenia siłowe i ćwiczenia kształtujące gib-

7 A. Leszczyńska, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, [w:]
Acta Universitatis Londziensis, Folia Sociologica 45, 2013, s. 181.

8 W. Siwiński, R. Rasińska, Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i
zdrowia człowieka, [w:] Pielęgniarstwo polskie, nr 2 (56) 2013, s. 181.

9 Tamże, s. 181 – 182.
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kość. Warto również pamiętać, że główna część treningu powin-
na być poprzedzona rozgrzewką (trwającą od 3 do 5 minut) oraz
zakończona ćwiczeniami wyciszającymi, o niewielkiej intensyw-
ności. 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 sta-
nie 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 po-
dobnej intensywności. Jednakże przy krótkim czasie trwania
jednostki treningowej intensywność powinna być wyższa. Z ko-
lei dzieci i młodzież w wieku szkolnym powinni wykazywać się
codzienną aktywnością fizyczną na umiarkowanym do inten-
sywnego poziomie przez 60 minut lub dłużej, w formach dosto-
sowanych do ich wieku10.

Aktywność fizyczna stanowi jeden z najskuteczniejszych
sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Dowie-
dziono także, iż aktywność fizyczna wydłuża życie, zapobiega
przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom. Zmiany, jakie
zachodzą w organizmie pod wpływem systematycznych ćwi-
czeń są wszechstronne, bowiem aktywność ruchowa wpływa
m.in. na poprawę podstawowych cech motorycznych, takich
jak: siła, szybkość i wytrzymałość. Korzystne zmiany zacho-
dzą również w tkankach organizmu11.

Systematyczna aktywność ruchowa sprawia, że układ
krążenia staje się bardziej sprawny i wydolny. Ćwiczenia fi-
zyczne wpływają na ekonomizację czynności serca, a często-
tliwość skurczów serca zarówno w spoczynku, jak i podczas
wysiłku, jest niższa u człowieka wytrenowanego od częstotli-

10 Tamże, s. 182.
11 https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/fizjologia/wplyw-cwiczen-fizycznych-na-

organizm.html (08.06.2018 r.)
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wości skurczów serca człowieka niewytrenowanego. Umiar-
kowany 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 fi-
zyczne mogą być elementem wspomagającym w leczeniu nie-
których form padaczki. Ruch wpływa korzystnie na działanie
tak zwanej pompy mięśniowo-naczyniowej, dzięki czemu
usprawnia się krążenie krwi na obwodzie i odpływ limfy na-
czyniami chłonnymi. Poza tym rozwijają zdolności reagowa-
nia mięśni na bodźce układu nerwowego oraz utrzymują pra-
widłową długość i elastyczność mięśni12.

Powyżej opisane w telegraficznym skrócie zalety ak-
tywności fizycznej obrazują jak wielkie znaczenie ma ruch dla
organizmu człowieka. Dlatego jeszcze raz należy podkreślić, iż
wysiłek fizyczny jest niezbędnym elementem prawidłowego
rozwoju, a niewystarczająca ilość aktywności może spowodo-
wać znaczne pogorszenie stanu zdrowia.

Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym
Wiek przedszkolny charakteryzuje się na tle innym eta-

pów rozwojowych tym, że dziecko w tym okresie przechodzi
ze środowiska domowego do życia w środowisku nowym,
przedszkolnym, w którym przygotuje się ono do podjęcia na-
uki w szkole. Wiek przedszkolny to wyróżniona przez psy-
chologów trzecia faza rozwoju człowieka, tzw. „późne dzie-
ciństwo”. Okres między 3 a 6 rokiem życia, wiąże się dla
większości dzieci i ich rodzin z kolejnymi dużymi zmianami.
Dziecko trzyletnie wkracza w samodzielność, będąc jeszcze
dość nieporadne i niezręczne. W ciągu dwóch, trzech kolej-
nych lat zmienia się w sprawnego fizycznie, zwinnego i w
dużej mierze samodzielnego człowieka. Jest to okres, w któ-

12 Tamże.
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rym część dzieci po raz pierwszy dłużej przebywa pod opieką
innych dorosłych, aniżeli swoich rodziców. Jednak przede
wszystkim jest to czas, w którym dzieci rozpoczynają swoją
przygodę z nowym miejscem - przedszkolem. Przedszkole
staje się dla nich drugim po rodzinnym domu ważnym miej-
scem. Podczas wielu godzin spędzonych w przedszkolu dzieci
zawierają pierwsze dłuższe znajomości z innymi dziećmi –
rówieśnikami, a także starszymi oraz młodszymi. Nabywają
także doświadczeń związanych z byciem w grupie i kontak-
tami z innymi dorosłymi, np. nauczycielami czy opiekunami.
Poznają również wiele nowych miejsc i sytuacji, z którymi nie
zetknęłyby się w domu13. Dziecko wchodzi w okres przed-
szkolny sprawne i ciekawe świata, jeśli w poprzednich dwóch
okresach rozwoju doświadczyło prawidłowej opieki i jego
podstawowe potrzeby były zaspokajane14.

Powinno się również wykazać gotowością do opuszcze-
nia domu rodzinnego oraz chęć radzenia sobie z sytuacjami z
życia szkoły. Jeżeli dziecko ma się bez większych trudności
uczyć w szkole, musi być gotowe (pod względem fizycznym,
społecznym i emocjonalnym) do nowej sytuacji, dotyczącej
spędzenia kilku godzin poza domem w otoczeniu obcych lu-
dzi, nieznanych przestrzeni i przedmiotów. Wymaga to od
niego niemałej samodzielności oraz potrzeby otwarcia na no-
we doświadczenia15. Wiek przedszkolny zatem jest okresem,
w którym młody człowiek z jednej strony chce kontynuować
osiągnięcia z wczesnego dzieciństwa, a z drugiej czasem przy-
gotowuje się do podjęcia zadań specyficznych dla wieku
szkolnego16.

13 A. I. Brzezińska, M. Czub, R. Kaczan, Dziecko przedszkolne: Jakie jest? Jego
rozwój Jak możemy wspierać?, Warszawa 2013, s. 8.

14 Tamże., s. 5.
15 B. Smykowski, Wiek przedszkolny, [w:] Psychologiczne portrety człowieka,

A. J. Brzezińska (red.), Gdańsk 2005, s.165.
16 J. Matejczuk, Rozwój dziecka wiek przedszkolny, [w:] „Niezbędnik Dobrego

Nauczyciela” Seria I, Tom I, Warszawa 2014, s. 5.
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Aktywność fizyczna a wszechstronny rozwój przed-
szkolaków

Zachodzące w wieku przedszkolnym zmiany w sferze
fizycznej można określić jako: „stopniowy przyrost ciała i do-
skonalenie wcześniejszych osiągnięć dotyczących poruszania
się i używania przedmiotów”17. Zarówno poruszanie się, tak
jak i używanie przedmiotów stają się w tym czasie coraz bar-
dziej precyzyjne, a także świadome i poddane woli dziecka. W
okresie tym trwa nadal stopniowy przyrost ciała (około 8 cm
wzrostu i około 3 kg masy ciała rocznie). Systematycznie po-
jawiają się nowe połączenia synaptyczne, których powstawa-
nie jest efektem intensywnego poznawania świata przez
dziecko, doświadczania i aktywnego działania w nim. Ozna-
cza to, że zróżnicowane środowisko rozwoju, dostarczające
dziecku wielu różnych ofert i podtrzymujące jego naturalną
ciekawość poznawczą, pozwalające na bezpieczną eksplorację
świata wszystkimi zmysłami oraz eksperymentowanie i swo-
bodną zabawę, sprzyja pojawianiu się nowych połączeń sy-
naptycznych. Trwa też rozpoczęta we wcześniejszym etapie
stopniowa mielinizacja włókien nerwowych, czyli zmiany w
tym obszarze sprawiają, że dziecko może myśleć szybciej i
sprawniej, a myślenie i idące za nim działanie może stawać się
coraz bardziej złożone a także precyzyjne18.

Dziecko w wieku przedszkolnym staje się coraz bardziej
sprawne fizycznie. „Dotyczy to motoryki dużej i małej, czyli:

• gotowości do poruszania się w przestrzeni (motoryka
duża, lokomocja) – dotyczy pojawienia się i specjalizacji ta-
kich czynności, jak: bieganie, skakanie, wspinanie się, jazda na
rowerze, hulajnodze, robienie pajacyków, tańczenie, odgry-
wanie czegoś całym ciałem;

• gotowości do posługiwania się przedmiotami, naj-
pierw dużymi, a stopniowo coraz mniejszymi i wymagającymi

17 Tamże, s. 16.
18 Tamże.
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większej precyzji (motoryka mała, manipulacja) związanej ze
sprawnością dłoni (rzucanie, łapanie piłeczki, zbieranie ma-
łych przedmiotów, nawlekanie koralików, układanie klocków,
puzzli, rysowanie, malowanie, wycinanie)19.

Dziecko w tym wieku wydaje się być ciągle w ruchu, a
jego zapotrzebowanie na aktywność fizyczną jest wręcz nie-
ograniczone. Dzieci opanowują różne nowe umiejętności i
wykonywają je jednocześnie. W zachowaniu dziecka można
zaobserwować większa płynność, precyzję i grację w jego za-
chowaniach. Osiągnięcia te nie pojawiają się z dnia na dzień,
natomiast pojawiają się powoli, krok po kroku. Dzieci w okre-
sie przedszkolny, potrafią już sprawnie podskakiwać, wspinać
się, chwytać różne przedmioty zarówno większe, jak i mniej-
sze. Większość dzieci pod koniec przed przekroczeniem progu
szkoły opanowuje jazdę na rowerze, hulajnodze czy rolkach.
Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwój sprawności moto-
rycznej zarówno związanej z przemieszczaniem się i wyko-
nywaniem dużych ruchów jak i motoryki małej, związanej z
ruchami dłoni nie przebiega u wszystkich dzieci w takim sa-
mym tempie. To, jak szybko dziecko nabywa pewnych spraw-
ności, może zależeć od wielu czynników, m.in. wrodzonych
predyspozycji, temperamentu czy wyposażenia otaczającego
je środowiska20.

Wraz ze zwiększającymi się możliwościami ruchowymi
dziecka wzrasta precyzja działania jego zmysłów. Dzieci w
tym wieku coraz lepiej sobie radzą z koordynacją wzorkowo-
słuchowo-ruchową. Dziecko nabywa zdolności precyzyjnego
śledzenia ruchów przedmiotów i chwytania ich, np. podczas
gry w piłkę. Zmysły pozwalają dziecku w coraz większym
zakresie poznawać i rozumieć otaczający świat. Dzięki cieka-
wości rozwija ono spostrzegawczość i zdolność do skupiania
uwagi na danym przedmiocie bądź zjawisku. Coraz lepiej

19 Tamże, s. 18.
20 A. I. Brzezińska, M. Czub, R. Kaczan, dz. cyt., s. 10.
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przedszkolak potrafi dostrzec wiele szczegółów i przedstawić
je opisując lub rysując. Dzięki coraz bogatszym doświadcze-
niom może już rozpoznać dotykiem różne przedmioty i opisać
smak potraw. Bardzo ważne jest, aby wspierać rozwój zmy-
słów dziecka i dostarczać mu wielu okazji do ich ćwiczenia21.

Należy pamiętać, iż dzieci w wieku przedszkolnym
znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i
doskonalenia oraz pojawia się u nich tzw. "głód ruchu", który
jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby
zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój.
Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłod-
szych lat. Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowa-
nie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.

Aktywność ruchowa pełni cztery funkcje:
Funkcja stymulacyjna
a) Poprzez ruch mięśnie wykonujące pracę zwiększają

swój przekrój, objętość, siłę i sprężystość.
b) Ruch sprzyja mineralizacji kości zwiększając ich ma-

sę, twardość i sztywność.
c) Wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo - na-

czyniowy. Występujące przy pracy mięśni większe zapotrze-
bowanie na transportowane przez krew środki odżywcze i
tlen powoduje szybsze krążenie krwi i wzmożoną akcję serca.

d) Ruch uaktywnia układ oddechowy, gdyż płuca mu-
szą wykonać zwiększoną pracę. Dzięki temu wzrasta pojem-
ność życiowa płuc, a także ilość przyswajanego tlenu - więcej
go dociera do rozwijających się narządów.

e) Aktywność fizyczna pobudza dojrzewanie układu
nerwowego. Przyspiesza to rozwój motoryczności dziecka.

f) Dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający je świat,
wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę.
Rozwija swoją samodzielność. Zabawy i ćwiczenia w grupie

21 Tamże.



385

uczą zachowań prospołecznych - dziecko podporządkowuje
się obowiązującym normom i zasadom.

Funkcja adaptacyjna
a) Przystosowanie organizmu dziecka do zmieniających

się warunków życia.
b) Ruch ma hartować organizm, czyli zwiększyć granicę

tolerancji na bodźce czy czynniki ze strony środowiska.
Funkcja kompensacyjna (wyrównawcza)
a) Ruch ma zrównoważyć bilans bodźców działających

na młody organizm. Wpływając na ożywienie organizmu ak-
tywność fizyczna ma za zadanie przywrócić niezbędną dla
prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czyn-
ników korzystnych i szkodliwych.

Funkcja korekcyjna
a) Działania korekcyjne stosuje się najczęściej u dzieci z

wadami postawy, u dzieci z otyłością, astmą czy niektórymi
zaburzeniami układu krążenia22.

Warto podkreślić również, że dziecko w okresie stop-
niowo przedszkolnym staje się coraz bardziej biegłe w czyn-
nościach samoobsługowych, związanych z ubieraniem się,
samodzielną higieną, przygotowanie sobie wody, gdy jest się
spragnionym etc. Przedszkolak potrafi również opanować
wiele czynności związanych z pracą w domu np. jest chętny
przy pomocy podczas nakrywanie do stołu, sprzątanie pokoju,
pomoc przy pieczeniu ciasta. Całe ciało staje się gotowe, żeby
poznawać i opanowywać świat wokół go otaczający23.

Wiek przedszkolny, często zwany wiekiem zabawy, to
okres, w którym głównym procesem i motorem rozwoju jest
inicjatywa. Dziecko musi się przekonać, czy jego zdanie się liczy,
czy potrafi samo czegoś dokonać, czy jego pomysły i sposób wy-
konania są dobre i doceniane. Daje mu to podstawę do później-

22 http://www.krainabobasa24.edu.pl/index.php/2014-04-20-08-35-
15/porady/item/315-znaczenie-ruchu-dla-rozwoju-dziecka (08.06.2018 r.)

23 J. Matejczuk, dz. cyt., s. 18.

http://www.krainabobasa24.edu.pl/index.php/
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szego podejmowania nowych, zdefiniowanych przez innych,
wyzwań oraz ryzyka. Dziecko, którego inicjatywa jest wspierana,
jest aktywne, konsekwentnie dąży do celu, samodzielnie realizu-
je swoje cele, potrafi odróżnić dobro od zła, współpracować z
innymi i przyjmować w efektywny sposób kierowniczą rolę.
Dziecko, u którego przeważa poczucie winy charakteryzuje się
niskim poziomem energii, nie lubi zmian, z trudnością realizuje
swoje cele, większą wagę przykłada do niepowodzeń i negatyw-
nych aspektów życia, ma trudności w kontaktach z rówieśnika-
mi, a realizację swoich zamierzeń odwleka w czasie, przekłada.
Rola dorosłego w tym okresie życia dziecka jest trudna i wymaga
pozornie sprzecznych ze sobą działań. Z jednej strony rodzin
powinien wspierać inicjatywę i nieograniczoną wyobraźnię
dziecka, a z drugiej jego zadaniem jest stawianie dziecku granic i
wdrażanie zasad.

W związku z tym w wieku przedszkolnym niezwykle
ważną aktywnością zarówno dziecka, jak i dorosłego jest zaba-
wa. Daje ona okazję do ćwiczenia wszystkich opisanych wyżej
umiejętności, będąc równocześnie polem bezgranicznej fantazji
oraz poligonem do wdrażania i ćwiczenia granic. Warto pamię-
tać, że dla przedszkolaka zabawa jest najbardziej poważną i
przynoszącą najwięcej korzyści nauką na dalszy okres życia24.

Formy aktywności dziecka w wieku przedszkolnym
Coraz większa sprawność fizyczna w wieku przedszkol-

nym w połączeniu z dziecięcą ciekawością świata i motorem,
jakim jest rodząca się inicjatywa, sprawiają, że dziecko w tym
etapie swego życia ma pragnienie, by poznawać świat, innych
ludzi i siebie, zadawać pytania, dążyć do zasmakowania każde-
go kawałka świata wokół niego25. W wieku przedszkolnym za-
bawa jest dominującą formą aktywności dziecka. Zabawa jest
przede wszystkim pretekstem do poznawania świata, siebie i

24 A. I. Brzezińska, M. Czub, R. Kaczan, dz. cyt., s. 22.
25 J. Matejczuk, dz. cyt., s. 17.
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innych ludzi, a także do ćwiczenia reguł społecznych i zasad
współ-pracy z innymi ludźmi. To również okazja do nabywania
nowych kompetencji związanych z podejmowanymi działaniami
i organizowaniem własnej aktywności. W wieku przedszkolnym
obserwujemy ewolucję zabawy, którą możemy opisać jako przej-
ście: od zabawy „na serio” przez zabawę „na niby” do zabawy z
regułami. W efekcie dzięki doświadczeniom wyniesionym z za-
bawy dziecko staje się bardziej gotowe do podjęcia zadań w wie-
lu obszarach życia26.

Pierwszy etap rozwoju zabawy to zabawy „na serio”.
Istotą tych zabaw jest przyjemność z samego manipulowania,
doświadczania, poznawania własnego ciała, przedmiotów i
przestrzeni. Aktywność fizyczna podczas zabaw wspomaga
do oddzielenia dziecka od świata zewnętrznego oraz budo-
wanie pierwszych wyobrażeń na temat przedmiotów i siebie
jako sprawcy działań w świecie zewnętrznym. Dzięki tej za-
bawie dziecko poznaje świat przez aktywne manipulowanie
przedmiotami w przestrzeni, wzbogaca nie tylko swoją wie-
dzę, ale uczy się również używać przedmiotów do osiągania
celów. Doświadczenia te powstają w dużej mierze z używania
przedmiotów i zabawek oraz poznawania świata za pomocą
wielu zmysłów. Zabawy „na serio” reprezentowane są przez
takie zabawy jak: zabawy manipulacyjne, takie jak: toczenie,
pchanie, potrząsanie, wrzucanie różnych przedmiotów do
pojemników oraz zabawy konstrukcyjne, takie jak: układanie,
składanie, budowanie, konstruowanie, lepienie według wzoru
lub własnego pomysłu27.

Drugi rodzaj zabaw to zabawy „na niby”. Ich specyfiką
jest stwarzanie wymyślonych sytuacji, przyjmowanie i od-
grywanie ról, a także wprowadzanie do zabawy na gorąco
wymyślonych przedmiotów i postaci. Istotą tych zabaw jest
gotowość do tworzenia i przeżywania świata w wyobraźni,

26 Tamże, s. 20.
27 Tamże.
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manipulowania wyobrażeniami, poruszania się między świa-
tem rzeczywistym a wyobrażeniowym oraz między światem
pragnień a światem zasad kierujących zabawą. Dziecko samo
prowokuje sytuację zabawy, tak aby przeżywać napięcie z
kolei to napięcie staje się dla dziecka wyzwaniem, sprawia, że
będąc uczestnikiem zabawy, stara się na różne sposoby radzić
sobie z sytuacją i samym sobą. Niepewności, napięcia jest nie-
odzownym elementem zabawy „na niby” i to on prowokuje
dziecko do mobilizacji i uruchamiania zasobów, które są w
realnej sytuacji dopiero w zalążku, które dopiero pojawiają się
w sytuacji realnej. W zabawie, mimo że w życiu realnym jest
to jeszcze bardzo trudne, dziecko może na przykład spojrzeć
na problem z różnych punktów widzenia. Ponadto zabawa
„na niby” przyczynia się do stopniowego odchodzenia od
działań kierowanych przez sytuację zewnętrzną – dziecko
przestaje być zniewolone fizycznymi właściwościami przed-
miotów i przestrzeni. Dziecko tworzy świat w umyśle, dzięki
czemu jego działania mogą być kierowane przez myśli, wy-
obrażenia, pragnienia, potrzeby i motywy wewnętrzne. Może
tworzyć świat niezależny od sytuacji zewnętrznej i działać w
tej sytuacji, a także samo może stawać się kimkolwiek chce. To
niezwykle ważny krok w rozwoju myślenia abstrakcyjnego,
które pojawi się w dalszych etapach rozwoju, a także pozna-
waniu siebie i budowaniu obrazu samego siebie28.

Z kolei trzeci etap zabaw to gra z regułami. Zabawa ta
staje się dostępna dla dziecka w drugiej połowie wieku przed-
szkolnego. Przykładem może być grę w dwa ognie, w gumę,
piłkę nożną, a także gry planszowe. Cechą zabaw z regułami i
gier jest gotowość i chęć dziecka do podporządkowania się
regułom danej gry oraz jej celowi. Dziecko w coraz większym
stopniu potrafi podporządkować się regułom, ale i wymaga
podporządkowania się nim od innych uczestników zabawy.

28 Tamże, s. 22 – 23.
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Ważna staje się funkcja społeczna i intelektualna, co oznacza,
że dziecko rozumie reguły29.

Na podstawie badań Jean Piaget wyodrębnił cztery fazy
poznawania reguł gry i brania udziału w zabawie z regułami i
w grach:

1. „faza ruchowa – dziecko nie jest świadome reguł, ak-
tywność nie ma społecznego charakteru, celem jest poznanie,
badanie przedmiotów i sytuacji, doświadczanie

2. faza egocentryczna – stopniowo pojawia się dostrze-
ganie reguł, dziecko naśladuje starszych graczy, nie gra jednak
z nimi, ale raczej obok nich, celem jest „pobawienie się” i każ-
dy w tej zabawie może wygrać Gra z regułami Forma zabawy
pojawiająca się w drugiej połowie wieku przedszkolnego, po-
lega na tworzeniu sytuacji zabawowej, w której pojawiają się
reguły oraz wyraźny cel (wygrana). Jest to forma aktywności,
która posiada strukturę (plan zabawy, podział ról, określony
cel). Pojawia się rywalizacja i kooperacja.

3. faza współpracy – dziecko zaczyna rozumieć lepiej
istniejące reguły gry, a jako cel gry zaczyna dostrzegać zwy-
cięstwo, pojawia się wspólne z innymi granie, rywalizowanie,
współpracowanie

4. faza kodyfikacji reguł – pojawia się rozumienie, że regu-
ły są wprowadzane i mogą być modyfikowane ze względu na
okoliczności, reguły nie istnieją dla samych siebie, ale spełniają
ważne funkcje (regulują zabawę, zapewniają uczciwość gry)”30.

Podsumowując, każda z form zabawy pełni określoną,
niezwykle ważną dla rozwoju dziecka funkcję. Zabawy i gry
pozwalają dziecku zaspokajać podstawowe potrzeby oraz ma-
ją ogromny wpływ na rozwój motoryczny, poznawczy, spo-
łeczny, emocjonalny oraz kształtowanie się samoregulacji.

29 Tamże, s. 23.
30 Tamże, s. 23 – 24.
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Podsumowanie
Przejawem aktywności wśród dzieci w wieku przed-

szkolnym jest zabawa, a prawie każdej zabawie towarzyszy
ruch. Aktywność fizyczna odpręża, sprzyja zdrowiu, kształtu-
je charakter oraz dodaje pewności siebie. Ponadto ruch ubar-
wia, wzbogaca życie człowieka, czyni je radosnym i pogod-
nym. W związku z tym ta naturalna potrzeba ruchu u dzieci
jest wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, których zadaniem
jest wdrażanie u młodego pokolenia rozwijania i utrwalania
ruchu na dalszy etap ich życia31.

Streszczenie:
Aktywność fizyczna człowieka może przybierać różne

formy aktywności ruchowej w zależności od intensywności
działań i wieku osobniczego. U dzieci w wieku przedszkol-
nym ruch ma ogromne znaczenie, bowiem zapotrzebowanie
dzieci w wieku od 3 do 6 lat na aktywność fizyczną jest wręcz
nieograniczone. Dzieci w tym okresie opanowują różne nowe
umiejętności, a w ich działaniu można zaobserwować większa
płynność, precyzję i grację w jego zachowaniach. Ponadto
kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych u
przedszkolaków zaspokoi ich podstawowe potrzeby oraz
wdroży zdrowy tryb życia na dalszy okres edukacji.

Słowa klucz: aktywność fizyczna, wiek przedszkolny, ruch

Summary:
The impact of physical activity on the development of pre-

school children
The physical activity of a person can take various forms

of physical activity depending on the intensity of activities and
individual ages. In pre-school children, the movement is of
great importance, because the demand of children from 3 to 6
years of age for physical activity is almost unlimited. During

31 U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja, Kra-
ków 2012, s. 7.
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this period, children learn different new skills, and in their
operation one can observe greater fluidity, precision and grace
in his behavior. In addition, shaping and promoting pro-
health attitudes among preschoolers will satisfy their basic
needs and implement a healthy lifestyle for further education.

Key words: physical activity, pre-school age, movement
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Aleksandra Sobczyk-Kubiak

Rozwój osobisty poprzez sport na przykładzie
biegania amatorskiego

Wstęp
Rozwój osobisty to pojęcie, które nie doczekało się jesz-

cze do tej pory jednoznacznej definicji. Zawody takie jak co-
ach, trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny czy
wreszcie psycholog często odwołują się do tego pojęcia, defi-
niując je w zależności od oferowanych usług. Jedna z definicji,
prezentowana na blogu rozwojowym brzmi: „Rozwój osobisty
to działania prowadzące do rozwoju siebie jako jednostki –
stania się lepszym w konkretnym temacie. Jest połączony z
celami, marzeniami, problemami i obecną sytuacją osoby, któ-
ra się rozwija”1. Dalej Autor tej definicji wymienia 5 istotnych
według niego składowych takiego rozwoju:

• pozyskiwanie nowej wiedzy
• stosowanie tej nabytej wiedzy w życiu
• stawianie sobie nowych celów
• samodzielne wyciąganie wniosków
• świadomość sytuacji2.
Jest wiele płaszczyzn na których można zmienić swoje

życie na lepsze za pomocą ćwiczenia nowych umiejętności,
zarówno konkretnych, jak np. sztuka asertywnego odmawia-
nia, jak i tych typowo fenomenologicznych, jak odczuwanie
wdzięczności, transgresja, refleksyjność. Przyjmuje się, że po-
jęcie „rozwój osobisty wywodzi się z nurtu psychologii pozy-
twnej, w którym nacisk kładziony jest na rozwijanie i wzmac-

1 Autor Libetias, źródło: http://grzegorzdeuter.pl/czym-jest-rozwoj-osobisty-
sukces/

2 Ibidem, dostęp na dzień 06.06.2018

http://grzegorzdeuter.pl/czym-jest-rozwoj-osobisty-
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nianie zasobów jednostki tak, aby osiągnęła ona szczęście i
dobrostan3.

Psychologia pozytywna ma zadanie zająć się człowiekiem
jako całością, jak zauważył Seligman: „najlepsi terapeuci nie ograni-
czają się do leczenia urazów, pomagają ludziom rozpoznać i umacniać
ich zalety i cnoty”4. Jej zadaniem jest pomagać w trudnościach w
taki sposób, aby znaleźć i wzmacniać zasoby, które umożliwią
nie tylko stawienie czoła przeszkodom, ale także przejście ponad
nimi i wzrost5. Wszak każda pozytywnie przebyta trudność czy
trauma wzbogaca człowieka o nowe kompetencje i umiejętności6.
Człowiek nie jest w stanie żyć do końca szczęśliwie, odczuwa
braki i nie wykorzystuje swoich umiejętności7. Ma potrzebę
transgresji, poszukuje sensu życia, sposobów radzenia sobie w
sytuacjach trudnych. Doskonałym narzędziem do tych poszuki-
wań jest rozwój osobisty – lub sport.

Rola sportu w kształtowaniu charakteru i cnót jednostki
nie budzi wątpliwości badaczy.. Poprzez sport następuje kształ-
towanie osobowości i formowanie odpowiednich prospołecz-
nych postaw, takich jak szacunek do autorytetów8 (nawet w spo-
rcie amatorskim wystepuje instytucja trenera, korzystanie z rad
bardziej doświadczonych zawodników odnośnie techniki wyko-
nywania treningów lub poprawiania własnej wydolności), chęć
podporządkowania się regułom opartym na wartościach, np.
regule fair play, poszanowanie dla innych uczestników9. Podej-

3 M. Seligman, Prawdziwe szczęście, Psychologia pozytywna a urzeczywistnie-
nie naszych możliwości trwałego spełnienia, Poznań 2005

4 Ibidem, s. 7
5 Ibidem
6 N. Ogińska-Bulik, Potraumatyczny wzrost – zróżnicowanie ze względu na ro-

dzaj doświadczanego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych osób, Folia Psychologica,
nr 17, 2013

7 B. Gulla, K. Tucholska, Psychologia pozytywna: cele naukowo – badawcze i
aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, Studia z Psychologi w KUL, tom 14, 2007

8 J. Czechowski, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, Society and Eco-
nomics 1(1), 2014

9 Ibidem
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mując sportową aktywność, jednostka, oprócz siły mięśni wy-
kształcają również odpowiednie predyspozycje osobowe, jak
wytrwałość, sumienność, samodyscyplina, systematyczność,
odpowiedzialność za stan i kondycję organizmu wynikającą z
podejmowanego stylu życia np. odżywiania, odpowiedniej ilości
snu, nie stosowania używek10. Sport pozwala budować relacje
międzyludzkie na zadawalającym poziomie, przydaje się w pro-
cesie komunikacji, uczy wzajemnego szacunku, wspierania się i
zdrowej rywalizacji. Znaczenie sportu dla życia i budowania
pozytywnej strony osobowości oparte jest na zaspokajaniu fun-
damentalnych dla człowieka potrzeb: zabawy, aktywności i wy-
poczynku, dowartościowania się, zaistnienia w grupie społecz-
nej, stymulacji i przeżywania pozytywnych emocji, integracji z
innymi czy poczucia wspólnoty11. Ponadto ułatwia adaptację do
zmiennych i czasem trudnych warunków życia, rozwija uzdol-
nienia, buduje zdolność pokonywania trudności, radzenia sobie z
przeszkodami. Umożliwia doświadczanie akceptacji społecznej a
co za tym idzie - buduje pozytywne emocje i dobre samopoczu-
cie, zwiększając poczucie własnej sprawczości12.

Rozwój osobisty to w dzisiejszych czasach temat modny
i intensywnie pojawiający się w przestrzeni publicznej oraz w
mediach społecznościowych. Blogi poruszające tematy rozwo-
jowe często zawierają odniesienia do uprawiania biegania
amatorskiego jako metody ułatwiającej lub umożliwiającej
rozwój osobisty.

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w jaki
sposób autorzy publikujący swoje wypowiedzi na blogach
rozwojowych lub w portalach społecznościowych widzą rolę
biegania amatorskiego w swoim życiu i własnym rozwoju
oraz jakie zmiany spowodowało podjęcie tej aktywności.

10 Ibidem
11 R. Winiarski, Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej [w:] Sport dla

wszystkich cz. 2, H. Piotrowska (red.) Warszawa 1995
12 J. Czechowski, Sport w perspektywie procesu wychowawczego - dostęp w re-

pozytorium.uwk.edu.pl, na dzień 3.06.2018 r.
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Zastosowana metoda
W powyższym opracowaniu zastosowano analizę me-

diów społecznościowych oraz analizę treści, pod uwagę wzię-
te zostały komunikaty, posty, artykuły, wypowiedzi i komen-
tarze dotyczące biegania amatorskiego. Badania zostały prze-
prowadzone na ogólnodostępnych profilach publicznych za-
łożonych na portalu Facebook i poruszających tematykę bie-
gania, oraz na trzech popularnych blogach rozwojowych i
dotyczących biegania.

Oto przykładowe wypowiedzi:
„Kluczem do życia jest bieganie i czytanie. Kiedy biegasz jest

taki mały człowieczek, który do Ciebie mówi: jestem zmęczony, zaraz
wypluję swoje wnętrzności, jestem tak bardzo zmęczony, nie dam
rady biec dalej. I masz ochotę się poddać. Kiedy nauczysz się poko-
nywać tego małego człowieczka, gdy biegasz, nauczysz się, jak się nie
poddawać, gdy rzeczy w Twoim życiu staną się naprawdę trudne.
Bieganie to pierwszy klucz do życia”13. Bieganie zostało w tej wy-
powiedzi przedstawione jako nauczyciel życia, fundamentalna
wartość pozwalająca na naukę przezwyciężania własnych sła-
bości oraz własnych ograniczeń.

„Bieganie jest kluczem do sukcesu, bieganie jest kluczem do
sukcesu”. Dla wypowiadającej się w ten sposób osoby bieganie
stanowi sposób na osiągnięcie sukcesu, chociaż nie jest spre-
cyzowane, co ma ten sukces oznaczać. Można założyć, kierując
się kontekstem tej wypowiedzi, że chodzi o osiąganie swoich
celów.

„Przy lekkich objawach depresji regularne bieganie u wielu
osób szybko wzmacnia psychikę i podnosi poczucie własnej warto-
ści”14. Ta wypowiedź podkreśla rolę biegania dla zachowania
higieny psychicznej, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz

13 Will Smith, źródło: https://treningbiegacza.pl/bieganie-i-czytanie-to-klucz-do-
zycia-will-smith

14 https://www.runners-world.pl/zdrowie/Bieganie-i-depresja-wybiec-z-
cienia,5321,2

www.runners-world.pl/zdrowie/Bieganie-i-depresja-wybiec-z-
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obniżonym nastrojem. Bieganie jest przedstawione jako spo-
sób na wzmocnienie obrazu siebie.

"Udało mi się w końcu pozbierać do kupy. Wzięłam się za sie-
bie. Znalazłam lepszą pracę, zaczęłam powoli wychodzić z długów. A
zawdzięczam to bieganiu"15. Autorka tej wypowiedzi upatruje
przyczynę swojej siły do dokonania życiowej przemiany w
bieganiu. Chociaż zdumiewające może się wydawać przypi-
sywanie aktywności fizycznej tak dużej roli w wyjściu z kłopo-
tów finansowych, wydaje się że chodzi tu o hart ducha, jaki
autorka zdołała w sobie dzięki bieganiu wypracować.

"Mimo wiedzy teoretycznej, a jestem psychologiem, nie byłam
w stanie zapanować początkowo nad depresją i otyłością. Ogarnął
mnie bezbrzeżny smutek i pustka po stracie mamy, którą wypełniłam
ciągłym jedzeniem. Dziś moje doświadczenia pomagają mi wciągać w
bieganie innych, ponieważ wiele osób, z którymi pracowałam i pracu-
ję do dziś, widziały na własne oczy zmiany, jakie we mnie zaszły: jak
schudłam, jak zaczęłam cieszyć się życiem”16.. Kolejne świadectwo
metamorfozy, jakiej dokonała jej autorka dzięki bieganiu, a nie
umiała jej zrobić za pomocą innych zasobów takich jak wiedza
psychologiczna. Teraz autorka wypowiedzi namawia innych
do pójścia tą sama drogą co ona, gdyż według niej taka strate-
gia gwarantuje sukces.

"Wiele przypadków depresji spowodowanych jest przewlekłym
stresem. Szaleństwem naszych czasów jest to, że ludzie praktycznie
tylko pracują, a jeśli znajdują chwilę na relaks, idą do pubów i piją alko-
hol. Bieganie i inne sporty, w których rozładujemy stres, ma znaczenie
profilaktyczne i pomaga przeciwdziałać depresji"17 - jest to wypo-
wiedź osoby przekonanej o antydepresyjnym i profilaktycznym
działaniu biegania oraz przeciwstawiającej bieganiu inne, de-
strukcyjne sposoby takie jak spożywanie alkoholu w pubach.

"Chyba jestem i już zawsze będę uzależniona! Każdy dzień bez
biegania jest ciężki. Potrzebuję tego wysiłku regularnie, aby czuć się

15 Ibidem
16 Ibidem
17 Ibidem
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lekko - mówi. - Zawsze, kiedy biegam, czuję się szczęśliwa, ale w te
dni, kiedy długo trenuję, przeradza się to w prawdziwą euforię"18 - w
tej wypowiedzi autorka wspomina wprawdzie o uzależnieniu
od biegania, ale robi to w sposób sugerujący żartobliwy ton i
pozytywny wymiar tej wypowiedzi. Autorka, mimo używania
słowa „uzależnienie” nie wydaje się być zaniepokojona, a ra-
czej zachwycona.

„Nie wiem, jakbym radził sobie w trudnych momentach swo-
jego życia, gdyby nie bieganie. Może popadłbym w alkoholizm? Za-
przyjaźnił się z dystrybutorem jamajskiej trawy i w chwilach zwąt-
pienia PALIŁ gniew? A może dołączyłbym do okolicznego gangu i
kradł radia? To jest jedna wielka niewiadoma. Często się zastana-
wiam jak potoczyłoby się moje życie bez sportu, gdzie wyładowywał-
bym nadwyżki złej energii... W każdym razie lekkoatletyka ukształ-
towała mój charakter, bieganie nauczyło cierpliwości, a sport stał się
najlepszą pigułką antydepresyjną. I choć aktualnie biegam niemal
codziennie, to rzadko wychodzę na trening, żeby trenować. Czasami
w bieganiu chodzi o coś zupełnie innego”19.

Autor tej wypowiedzi sięga dosyć głęboko w poszuki-
waniu sensu biegania w swoim życiu, uważa, że bieganie
uchroniło go od podejmowania złych życiowych decyzji oraz
uchroniło przed uzależnieniem i patologiami. Uważa, że dzię-
ki tej aktywności poradził sobie z uczuciem gniewu w kon-
struktywny sposób, ukształtował charakter. Za pomocą biega-
nia nauczył się zaspokajać swoje inne, istotne potrzeby.

„Biegnij po zdrowie. Brzmi trochę jak klisza, ale to święta
prawda. Biegając, chronisz swój organizm nie tylko przed zwykłym
przeziębieniem, ale także niektórymi rodzajami raka (rak piersi, jelita
grubego). Bieganie jest jednym z najlepszych ćwiczeń aerobowych,
pomaga utrzymać w dobrej kondycji serce i płuca. Dzięki bieganiu
spada również ryzyko zawału serca”20. W tej wypowiedzi poru-
szony jest temat sprawności fizycznej i ochrony zdrowia –

18 Ibidem
19 https://treningbiegacza.pl/korzysci-plynace-z-biegania
20 ibidem
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dzięki aktywnemu bieganiu. Znaczenie biegania dla zdrowia
sięga daleko poza zwykłą odporność i poprawę kondycji,
obejmuje również profilaktykę antynowotworową.

A oto 10 powodów, dla których warto biegać sformuło-
wanych przez autora dla kobiet:

• „Bieganie to doskonały sposób na zredukowanie stresu.
Wielu biegaczy po długim biegu doświadcza tzw. euforii
biegacza. Wszystko za sprawą hormonów szczęścia – endorfin,
które wydzielają się podczas wysiłku fizycznego. Osoby
biegające regularnie są szczęśliwsze od tych, które tego nie robią.
Chcesz być bardziej kreatywna i pełna energii? Biegaj! Wiele
naprawdę błyskotliwych pomysłów powstało podczas biegania.

• Utrata niechcianych kilogramów jest jedną z
najczęstszych motywacji dla osób zaczynających przygodę z
bieganiem. Słusznie, bieganie jest niezwykle skuteczne. Pozwala
spalić dodatkowe kalorie, a tym samym pożegnać się z
nadprogramowymi kilogramami. Bieganie pozwala zbudować
także masę mięśniową, dzięki czemu wzrasta metabolizm
spoczynkowy, to z kolei oznacza, że spalamy więcej kalorii
nawet, kiedy nie ćwiczymy. Połączenie zdrowej diety i
regularnych biegów spowoduje poprawę wyglądu i
samopoczucia.

• Bieganie jest jednym z najtańszych sportów. Aby zacząć,
potrzebujesz jedynie parę dobrych butów przeznaczonych do
biegania, T-shirt oraz spodenki.

• Bieganie jest wyzwaniem, które motywuje i daje wiele
satysfakcji.

• Bieganie poprawia koncentrację.
• Bieganie jest doskonałym sposobem na poznanie

nowych osób, w szczególności gdy jesteś członkiem klubu lub
uczestniczysz w imprezach biegowych.

• Bieganie łagodzi napięcie przedmiesiączkowe.
• Bieganie efektywnie wzmacnia poczucie własnej

wartości.
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• Możesz zacząć biegać bez względu na wiek czy
kondycję. Nigdy nie jest za późno. Kto wie, może już niebawem
dołączysz do grona maratończyków 21”.

Podkreślone są korzyści w wielu wymiarach, zdrowot-
nym, osobowościowym, poprawiającym funkcje poznawcze a
nawet wzmagającym kreatywność. Bieganie daje – według
autora – satysfakcję. Jest tanie i odchudza, a także wywołuje
uczucia szczęścia.

Wnioski
Osoby uprawiające bieganie amatorskie widzą jego rolę

na wielu płaszczyznach szeroko pojętego rozwoju osobistego.
Odnosząc się do przytoczonej definicji rozwoju wydaje się, że
bieganie amatorskie spełnia wszystkie jego warunki. Jest nową
umiejętnością, wiedzą nabytą i stosowaną w życiu, należy
odnosić się do konkretnej sytuacji osoby zaczynającej upra-
wiać ten rodzaj sportu. Odczuwane korzyści i zmiany można
pogrupować na kilka kategorii:

1. Korzyści dla ciała – tu najczęściej wymieniane jest
wzmocnienie układu odpornościowego, krwionośnego i
oddechowego, serca, płuc, mięśni szkieletowych, kości i
stawów. W wypowiedziach przywoływany jest autorytet
„naukowców” (np. „naukowcy twierdzą”, „według badań”), lecz
nie padają żadne konkretne liczby ani nazwiska. Według osób
wypowiadających się poprawia się jakość snu, poprawia się
sylwetka, muskulatura, następuje chudnięcie i poprawia się
ogólna wydolność i kondycja organizmu. Odczuwany jest
lepszy nastrój i większa odporność na stres, zwiększa się
świadomość własnego ciała. Wyrzut endorfin powoduje wręcz
uczucia euforyczne. Ponadto, według osób wypowiadających
się, podwyższa się metabolizm spoczynkowy a u kobiet
zmniejszają się bóle miesiączkowe.

21 Ibidem
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2. Korzyści dla rozwoju – tu najczęściej wymiene były:
nauka stawiania i osiągania celów, projektowania treningów,
odpowiedniego nawadniania, modyfikowania treningów aby
uniknąć kontuzji. Ponadto wymieniane były korzyści
związane z relacjami międzyludzkimi takie jak poszukiwanie
grup wsparcia, budowanie sieci wsparcia społecznego,
korzystanie z doświadczenia innych ale też dzielenie się
swoimi przeżyciami, nabywanie nowej wiedzy. Ważne dla
osób wypowiadających się były także wartości związane z
rekreacją i pozytywną rywalizacją, w której szukali sposobów
motywowania się. Bieganie było przedstawiane jako „klucz do
życia”, sposób na wygrywanie z własnym dialogiem
wewnętrznym, pokonywanie własnych ograniczeń fizycznych
i psychicznych, sposób na sukces. Podkreślone zostało
znaczenie biegania dla profilaktyki uzależnień oraz roli, jaką
w życiu odegrało w ukształtowaniu charakteru.

3. Korzyści dla osobowości - w tej kategorii
najistotniejsze okazały się: poprawa poczucia własnej
wartości, wzrost samodyscypliny, poprawa swojej
sprawczości własnej, siły, poczucia efektywności.
Doświadczanie rozwoju, doświadczanie siebie jako człowieka
rozwijającego się, nabywającego nową wiedzę i
przekonującego się o własnej mocy sprawczej spowodowało
przemianę tożsamości, osoby tak bardzo utożsamiły się z
bieganiem, że zamiast imienia i nazwiska posługują się
przydomkami związanymi z bieganiem, jak „Biegalinka”, „O-
bieg-tywnie”, „BigRunner”, tak jakby to bieganie było
najważniejszą cechą definiującą ich i taką, którą chcą pokazać
innym. Ponadto podkreślany był rozwój wartości, poczucie
wspólnoty, możliwość uczestniczenia wraz z innymi w
imprezach, poznawanie nowych ludzi i otwartość na innych.
Wypowiadający się podkreślają dostępność biegania i jego
stosunkowo niskie koszty finansowe.

4. Korzyści dla samospełnienia i samorealizacji, jakie
najczęściej wymieniali uczestnicy dyskusji o bieganiu to
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samozadowolenie, pasja, udział w biegach charytatywnych,
akcjach społecznych i związane z tym poczucie bycia
użytecznym i pomocnym – udzielanie się na czatach, dzielenie
się swoim doświadczeniem z mniej doświadczonymi
użytkownikami. Narracja ja-biegacz prowadzona jest w
sposób podkreślający wyjątkowość biegania, możliwość
zniany na lepsze jaka zaszła w życiu biegacza, oraz to, że „nie
wiadomo kim bym był” albo jak potoczyłoby się życie, gdyby nie
bieganie. Ponadto osoby biegające zaczynają korzystać z
mediów społecznościowych, zdobywać popularność i uznanie,
stają się obiektem podziwu innych uczestników tych portali.
Podkreślany jest transgresyjny charakter biegania, możliwość
przekraczania samego siebie i własnych granic i słabości,
szansa na stworzenie nowej jakości życia, „nowego siebie”.

5. Oprócz wymienianych korzyści, jakie osoby
uprawiające biegi amatorskie odczuli na przestrzeni własnego
życia wymieniane były również zagrożenia. W tej kategorii
znalazły się wypowiedzi dotyczące zagrożenia uzależnieniem
(tak zwany „kop endorfinowy”), kontuzje w wyniku
nieumiejętnego treningu lub przeforsowania się (w efekcie
zatem jest to wynik nie słuchania własnego organizmu i
lekceważenia własnej wydolności), nadmierne definiowanie
siebie poprzez bieganie. Problem zaczyna się, gdy osoba nie
widzi w sobie innych zalet oprócz umiejętności biegania, a z
jakiegoś powodu nie może nadal podejmować tej aktywności.
Zagrożenie widzą też osoby wypowiadające się o nadmiernej
ambicji, niezdrowej rywalizacji i chęci nieustannego
porównywania się do innych biegaczy oraz w tendencjach
perfekcjonistycznych. Podkreślić jednak należy, że
wypowiedzi dotyczące zagrożeń były w przeważającej
mniejszości i utrzymane były w tonie żartobliwym, lub
przedstawiane jako ewentualne przeszkody możliwe do
uniknięcia.

Bieganie amatorskie niesie osobom preferującym taką
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aktywność wiele korzyści i taka opinia promowana jest na
portalach społecznościowych oraz na licznych blogach
poświęconych nie tylko samemu bieganiu, ale także
rozwojowi osobistemu. Większość wypowiedzi na
analizowanych stronach charakteryzuje afirmatywne
podejście do biegania jako wszechstronnej metody rozwoju a
nawet transgresji, a biegacz jest przedstawiany jako człowiek
wielkiego charakteru, z pasją i siłą, pełen życzliwości i
altruizmu, chętny do dzielenia się swoimi doświadczeniami
oraz otwarty na innych ludzi. Jednym słowem człowiek
godzien podziwu. Zagrożenia związane z bieganiem
wymieniane są w kontekście tego, jak sobie poradzić z
pojawiającymi się problemami albo im zapobiec. Wypowiedzi
często miały charakter prezentowania osiągnięć lub doradczy
a osoby biegające występowały w roli eksperta lub w roli
człowieka sukcesu. Wiele osób podkreślało, jakiej
metamorfozy udało im się dokonać dzięki bieganiu. Zachęcały
również osoby niezdecydowane na podjęcie takiej aktywności
do uczestniczenia w imprezach masowych lub
charytatywnych.

Streszczenie:
Rozwój osobisty może przebiegać na wielu płaszczy-

znach: zawodowej, duchowej, emocjonalnej. Jest to zjawisko
niejednorodne, nie zdefiniowane do tej pory w jednoznaczny
sposób. Wywodzi się z psychologii pozytywnej nakierowanej
na wzmacnianie zasobów człowieka. Dla optymalnego wyko-
rzystania możliwości jednostki istotne jest rozpoznanie za-
równo zdolności jak i ograniczeń. Uprawianie sportu ma duże
znaczenie w budowaniu odpowiedzialności za własne życie,
wpływa na ciało, osobowość i psychikę. Kształtuje ważne dla
życia umiejętności, takie jak wyznaczanie i osiąganie celów.
Szczególną rolę wydaje się mieć bieganie amatorskie, gdyż
odniesienia do tej aktywności pojawiają się w kontekście roz-
woju osobistego. Celem artykułu jest analiza wypowiedzi do-
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tyczących biegania amatorskiego, jakie pojawiają się w me-
diach społecznościowych, pod kątem subiektywnej wartości
biegania oraz roli, jaką odgrywa w rozwoju osobistym.

Słowa klucze: rozwój osobisty, sport, bieganie amator-
skie psychologia pozytywna, zasoby

Summary:
Personal development can take place on many profes-

sional, spiritual and emotional levels. This is a heterogeneous
phenomenon, which has not been defined so far in an unam-
biguous way. It derives from positive psychology aimed at
strengthening human resources. For the optimal use of the
individual's capabilities, it is important to recognize both the
ability and the limitations. Playing sports is of great impor-
tance in building responsibility for one's own life, affecting the
body, personality and psyche, shaping important life skills
such as setting and achieving goals. Amateur running seems
to be particularly important because references to this activity
appear in the context of personal development. The aim of the
article is to analyze statements about amateur running, which
appear in social media in terms of the subjective value of run-
ning and the role it plays in personal development.

Words keys: personal development, sport, amateur run-
ning, positive psychology, resources
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Mariusz Filipak

Aspekt prawny przestępstwa korupcji w sporcie

„Korupcja nie jest już kwestią lokalną lecz zjawiskiem międzynarodowym,
które dotyka wszystkie społeczeństwa i gospodarki,

pociąga za sobą konieczność międzynarodowej współpracy
w celu jego zapobiegania i kontroli”1

Prolegomena
Korupcja stanowi niewątpliwie jedno z najstarszych i

najgroźniejszych nadużyć, z jakim można się spotkać w życiu
codziennym. Korupcję można śmiało określić mianem patolo-
gii społecznej. Z punktu widzenia moralnego jest zjawiskiem
tak skrajnie negatywnym, że stanowi jaskrawe naruszenie
wszelkich norm uczciwości. W efekcie potrafi wywołać uczu-
cie bezsilność jednostki względem zawiązanych układów.
Wobec powyższego podważa zaufanie społeczeństwa do sys-
temu demokratycznego. Korupcja zagraża nie tylko prawo-
rządności oraz prawom człowieka, ale narusza także zasady
uczciwości i sprawiedliwości społecznej. Spowalnia przy tym
rozwój gospodarczy zagrażając w ten sposób stabilności insty-
tucji demokratycznych, a także stwarzając niebezpieczeństwo
dla moralnych podstaw funkcjonowania społeczeństwa2.

Po raz pierwszy aspekt przestępstwa korupcji (w znaczeniu
ogólnym) został poruszony jeszcze w Biblii, gdzie w Starym Te-
stamencie znajduje się zapis mówiący o tym, że (cyt): „nie bę-
dziesz ulegał przekupstwu, bo ono zaślepia mędrca i fałszuje

1 Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z dnia 31
października 2003 r. (Dz. U. 2007 Nr 84, poz. 563).

2 Preambuła do Prawnokarnej Konwencji o Korupcji z dnia 27 stycznia
1999 roku (Dz. U. 2005 Nr 29 poz. 249). Konwencja ta została przyjęta przez
Radę Europy w dniu 27 stycznia 1999 roku, natomiast wobec Rzeczypospoli-
tej Polskiej zaczęła obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2003r.



406

słowa sprawiedliwego3. Niestety zjawisko korupcji nie pozostało
domeną jedynie państw starożytnych. Wraz z biegiem czasu
zakres omawianych nadużyć stale się poszerzał. Przykładem
może być okres średniowiecza, gdzie pomimo ustalonej, za-
mkniętej i hierarchicznej struktury zależności, upowszechnił się
handel urzędami świeckimi i duchownymi4. Wszechobecność
omawianego zjawiska uwidoczniona była także w kolejnych
nadchodzących po sobie epokach. Jednocześnie wypada zauwa-
żyć, że sytuacja ta powtarzała się niezależnie od formy ustrojo-
wej państwa. Na przestrzeni wieków korupcja przejawiała się w
różnych formach i pod różnymi postaciami. Zawsze odpowied-
nio zmieniała swe kształty i rozmiary dostosowując się do obo-
wiązujących układów społecznych5.

Definicja korupcji.
Zgodnie z ogólną definicją korupcji (łac. corruptio – ze-

psucie) jest to nadużycie stanowiska publicznego w celu uzy-
skania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce po-
wstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może
być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania
wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub odda-
nia przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzu-
cone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości6.

Jak wynika z badań, w opinii większości Polaków zjawisko
korupcji jest poważnym i dużym problemem. W 2004 roku prze-
prowadzono sondaż w ramach programu „Postrzeganie korupcji
w Polsce”. Wyniki wskazały na to, że prawie wszyscy (tj. 95%)
respondentów była przekonana, że korupcja w Polsce jest po-
ważnym problemem. Następnie trzy czwarte ankietowanych

3 Stary Testament, V Księga Mojżeszowa, rozdział XVI, wiersz 19.
4 R. Żurowska, Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010, s.14.
5 Ibidem, str.15.
6 Wikipedia, Definicja korupcji, Źródło online:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Korupcja, [dostęp:28.05.2018]
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(75%) wskazało, że korupcja w Polsce jest bardzo dużym pro-
blemem, a jedna piąta uznała ten problem jako „raczej duży”7.

Mając na uwadze powyższe badania, a także wskazując,
że zdecydowana większość ludzi postrzega sport jako ideę,
która rozwija i integruje społeczeństwo, to niestety działania
korupcyjne i przestępcze zawsze rzucały (i prawdopodobnie
zawsze będą rzucać) cień na jego szlachetność. Owe bezprawne
działania niewątpliwe wypaczają podstawowe założenia spor-
tu. W tym stanie rzeczy sport zamiast łączyć społeczeństwa,
może prowadzić do ich podziału. Zgodnie ze stworzoną przez
brytyjskich badaczy Samanthe Gorse i Simona Chadwicka za
korupcję w sporcie uznaje się „każde nielegalne, niemoralne
lub nieetyczne działanie, które skutkuje intencjonalnym znie-
kształceniem rezultatu rywalizacji sportowej w celu osiągnię-
cia korzyści materialnej przez jedną lub więcej stron biorących
udział w tych działaniach”8.

Na zlecenie Komisji Europejskiej w 27 krajach państw Unii
Europejskiej przeprowadzono przegląd regulacji prawnych do-
tyczących procederu „ustawiania meczów”. Rzeczona analiza
wykazała, że choć poruszona problematyka dotyczy wszystkich
krajów, to dotychczas nie udało się wypracować wspólnej poli-
tyk legislacyjnej. Polska jako nieliczna znalazła się w grupie
trzech krajów, gdzie kwestie przestępstw związanych z korupcją
w sporcie są regulowane odrębną ustawą9.

Nadmienić należy, iż Rzeczpospolita Polska była rów-
nież jednym z pierwszych krajów europejskich, które wpro-
wadziły konkretne uregulowania dotyczące kwestii korupcji

7 Por. komunikaty z badań i zamieszczane na stronach internetowych
Centrum Badania Opinii Społecznej Źródło online: www.cbos.pl [dostęp:
20.05.2018]

8 R. Włoch, Korupcja w środowisku sportowym. Przegląd literatury przedmio-
tu, badań empirycznych oraz dokumentów przygotowanych na zlecenie Minister-
stwa Sportu i Turystyki Źródło online:
https://www.msit.gov.pl/download.php?s=1&id=11953[dostęp:28.05.2018

9 Ibidem.

www.cbos.pl
www.msit.gov.pl/download.php
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w sporcie. Przed 2003 rokiem zagadnienie to podlegało ogól-
nym przepisom dotyczącym korupcji. Niemniej owe rozwią-
zanie było krytykowane z uwagi na trudności w wykazaniu, iż
osoby sprawcze pełnią funkcję publiczną. W związku z tym,
ustawodawca dążąc do usprawnienia przepisów prawa sys-
tematycznie dokonywał ich nowelizacji. W polskim porządku
prawnym przestępstwo korupcji w sporcie penalizowane jest
dopiero od 200 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 13
czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz o
zmianie niektórych innych ustaw10. Rzeczona ustawa wpro-
wadziła do Kodeksu karnego artykuł 296b, który to był zupeł-
nie nowym zapisem. Zawierał on w szczególności regulacje
odnoszące się do sprzedajności i przekupstwa w sporcie11.
Następnie Ustawodawca dokonał radykalnych zmian na sku-
tek wprowadzenia ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.12

Ustawa ta miała na celu kompleksowe uregulowanie kwestii
związanych z polskim sportem, w tym kwestii dotyczących
bezpośrednio przestępstwa korupcji. Rzeczony akt prawny ze
zmianami obowiązuje, aż do chwili obecnej.

W tym stanie rzeczy przestępstwa o charakterze korup-
cyjnym w sporcie są aktualnie uregulowane w art. 46–
48ustawy o sporcie. W rzeczonej ustawie analizie prawno-
karnej poddano m.in. występki sprzedajności oraz przekup-
stwa w sporcie. Przedstawiono w niej także zachowania pole-
gające na nieuczciwości w ramach zakładów wzajemnych i
płatnej protekcji w sporcie. Ponadto odnosi się ona do zagad-
nień ujawniania poufnych informacji uwzględniając przy tym
prawdopodobieństwo manipulacji zawodami sportowymi.

10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. 2003 nr 111 poz.1061).

11 A. Marek, Kodeks Karny. Komentarz, (Teza 1 do art.228), Warszawa
2007, s.429.

12 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857).
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Ustawa swoim zakresem obejmuje, tak kwestie korupcji czyn-
nej jak i biernej13.

Wobec powyższego w ustawie unormowano m.in. zasa-
dy ustrojowo-organizacyjne, na podstawie których działają
kluby sportowe(w tym również uczniowskie kluby sportowe),
związki sportowe i polskie związki sportowe)14. Normuje ona
także zasady nadzoru jaki sprawuje właściwy Minister do
spraw kultury fizycznej nad działalnością polskich związków
sportowych oraz kwestie związane z narodowym ruchem
olimpijskimi paraolimpijskim. Ponadto ustawa reguluje zasa-
dy wspierania sportu przez organy władzy publicznej, jak np.
kwestie przyznawania dotacji, stypendiów czy partycypowa-
nia w kosztach utrzymania obiektów sportowych. Jednocze-
śnie akt ten wskazuje na konieczność posiadania odpowied-
nich kwalifikacji zawodowych przez trenerów i instruktorów,
a także odnosi się do zwalczania dopingu w sporcie. Jak już
zostało to wcześniej wskazane, problematyka związana ze
zjawiskiem korupcji uregulowana została w rozdziale 10, w
artykułach od 46 do 4815.

Definicja sportu
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust.1ustawy o spo-

rcie, za sport należy uznać „wszelkie formy aktywności fi-
zycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane,
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycz-
nej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnię-
cie wyników sportowych na wszelkich poziomach”16.

13 Ibidem
14 M. Iwański, Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie

(cz.1), [w:] Palestra: Organ Naczelnej Rady Adwokackiej, R.56, nr 7-8, War-
szawa 2011, s.78.

15 Ibidem,s.79.
16 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr

127 poz. 857).
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Odpowiedzialność karna za przestępstwo korupcji w
ustawie o sporcie.

Odnosząc się do odpowiedzialności karnej, jaka grozi za
popełnienie przestępstwa korupcji w sporcie, wypada zauwa-
żyć, że zmiany wprowadzone w 2010 roku obejmowały trzy
zasadnicze kwestie: Po pierwsze uchylono artykuł296b kodek-
su karnego, a na jego miejsce wprowadzono art. 46 ustawy o
sporcie. Przepis ten wskazywał na przesłanki odpowiedzial-
ności karnej za przyjmowanie lub żądanie otrzymania korzy-
ści majątkowej albo obietnicy jej otrzymania w zamian za nie-
uczciwe zachowanie, które mogło mieć wpływ na wynik lub
przebieg zawodów sportowych. Podstawowy wymiar kary w
przypadku takiego przestępstwa wynosił od 6 miesięcy do 8
lat pozbawienia wolności. W wypadku popełnienia czynów o
mniejszej wadze, sprawca mógł liczyć na nadzwyczajne zła-
godzenie kary poprzez orzeczenie w stosunku do niego kary
grzywny, kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia
wolności do lat 2. Jeżeli natomiast sprawca przyjął korzyść
majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, wówczas pod-
legał karze pozbawienia wolności od jednego roku do dziesię-
ciu lat. Takiej samej karze podlegał ten, kto udzielił korzyści
albo ją obiecał lub ewentualnie ten kto żądał takiej korzyści
albo jej obietnicy.

Z kolei w art. 47 ustawy o sporcie, Ustawodawca wpro-
wadził nowy typ czynu zabronionego polegający na wykorzy-
staniu w zakładach wzajemnych wiedzy o popełnieniu prze-
stępstwa sprzedajności lub przekupstwa w sporcie. W takim
przypadku ten kto bierze udział w zakładach wzajemnych
dotyczących zawodów sportowych, co do których wyniku
powziął wcześniej wiadomość, lub ujawnił tą wiedzę innej
osobie w celu wzięcia przez nią udziału w zakładach, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;

W artykule 48 ustawy o sporcie wprowadzono nato-
miast odpowiedzialność karną za powoływanie się na wpływy
w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na
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podstawie umowy zawartej z tym związkiem. W tym stanie
rzeczy ustawodawca wprowadził kolejny nowy typ czynu
zabronionego. Zasadniczo polegał on na zakazie płatnej pro-
tekcji w sporcie (tak czynnej, jak i biernej). Sprawca, który dopu-
ści się złamania tego przepisu podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W wypadku popełnienia czy-
nu mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nadmienić trzeba, że Ustawodawca w art. 49 ustawy o
sporcie zawarł szczególną klauzulę, która zapewnia tzw.
„bezkarność” dla sprawcy czynnego przestępstwa wręczania
korzyści majątkowej lub obietnicy udzielenia takiej korzyści,
jeżeli zawiadomił on o tym fakcie odpowiedni organ i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności popełnienia przestępstwa za-
nim organ ten sam się o tym dowiedział. Analogiczna bezkar-
ność dotyczy podmiotów, które popełniły przestępstwo płat-
nej protekcji w formie czynnej, a nadto dotyczy sprawców,
których czyny wypełniły przesłanki z art. 46 i 48 ustawy o
sporcie, tj. popełnili czyny mniejszej wagi i zawiadomili o tej
okoliczności odpowiedni organ - zanim ten sam się o tym do-
wiedział.

Mając na uwadze przywołane przepisy, należy wyjaśnić,
że aby postawić danej osobie zarzut popełnienia przestępstwa
korupcji w sporcie, wpierw trzeba będzie rozważyć, czy jej
czyn rzeczywiście wypełniał znamiona wymienione w art. 46-
48 ustawy o sporcie. Jak wiadomo każdy przypadek jest z goła
odmienny i indywidualny. Ocena taka będzie więc dokony-
wana a casu ad casum (od przypadku do przypadku) i trudno
w tej kwestii przyjąć jednoznaczne jej kryteria. Na gruncie
praktycznym może więc powstać pytanie o to, czy można
uznać za czyn nieuczciwy takie zachowanie, które będzie po-
legało na wzmożeniu starań w celu odniesienia zwycięstwa w
zawodach sportowych? Praktyka oparta na przykładzie tzw.
afery korupcyjnej w piłce nożnej pokazuje, że zachodzą sytu-
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acje, kiedy przed ważnymi meczami zawodnikom obiecywane
są np. „specjalne premie” za odniesienie zwycięstwa17. Ustale-
nie tego, czy jest to czyn zabroniony pozostaje kwestią sporną
i jest indywidualnie oceniane na gruncie każdej jednej sprawy.
Wypada przy tym zauważyć, że pojęcie takie jak: „nieuczciwe
zachowanie mogące mieć wpływ na wynik zawodów” wystę-
powało jeszcze przed 2010 rokiem na gruncie art. 296b §1 Ko-
deksu karnego. Wyraża ono specyficzny ekwiwalent korzyści
majątkowej, którą można było otrzymać w formie obietnicy
albo bezpośrednio18. Tym niemniej na gruncie art. 296b §1 k.k.
odpowiedzialności karnej podlegał ten kto organizował profe-
sjonalne zawody sportowe lub uczestniczył w takich zawo-
dach. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (art. 46
ust.1 ustawy o sporcie) za analogiczne przestępstwo odpo-
wiada podmiot, który działa w związku z zawodami sporto-
wymi organizowanymi przez Polski Związek Sportowy lub na
podstawie umowy zawartej z tym związkiem, a także podmiot
działający z upoważnienia tego Związku19. Rozszerzenie za-
kresu podmiotowego czynu zabronionego również na osoby,
które formalnie nie są związane z podmiotami organizującymi
zawody sportowe, przyczynia się do większej efektywności
podczas walki z korupcją w świecie sportu.

Zmiany ustawodawcze w aspekcie historycznym.
Przestępstwo „korupcji w sporcie” wymienione uprzed-

nio w art.296b §1 i §2 kodeksu karnego zagrożone było w tam-
tym czasie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
W aktualnej formie i w świetle art.46 ustawy o sporcie jest ono
zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Tym samym nastąpiło znaczące podniesienie odpowiedzial-

17 P. Kardas, [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Kodeks kar-
ny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363 k.k., t. 3, red. A. Zoll, wyd. 3,
Warszawa 2008, tezy 8–20 do art. 296b,s.593.

18 Ibidem,
19 M. Iwański, op.cit, s.84.



413

ności karnej tak w zakresie dolnej granicy jak i górnej granicy.
Jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy,
projektodawcy wskazali, że „problem korupcji w sporcie jest
zjawiskiem o takim samym stopniu społecznej szkodliwości,
jak przestępstwa korupcyjne wśród funkcjonariuszy publicz-
nych, czy osób pełniących funkcje publiczne”20. W tym stanie
rzeczy ustawa musiała przyjąć nowe realia karalności.

Kolejną zmianą, która rozszerzała zakres korupcji biernej
w sporcie było wprowadzenie obok znamienia ”przyjmuje”
(występującego na gruncie art. 296b §1 k.k.) dodatkowej formy
polegającej na „żądaniu korzyści majątkowej lub korzyści oso-
bistej albo jej obietnicy”21. Zmianę taką wprowadził art. 46
ust.1 ustawy o sporcie. Pojęcie „żądania” należy przy tym in-
terpretować podobnie, jak na gruncie pozostałych typów ko-
rupcji biernej. Mając na uwadze powyższe należy podzielić
pogląd p.Agnieszki Barczak-Oplusttil, zgodnie z którym żą-
danie korzyści wskazuje na pewna stanowczość, zdecydowa-
nie, którymi musi się charakteryzować zachowanie sprawcy22.

Następną zmianą dotyczącą korupcji w sporcie było doda-
nie do art. 46 ustawy o sporcie typu kwalifikowanego korupcji
biernej, jak i czynnej. Znamieniem kwalifikującym jest tutaj poję-
cie „znaczna wartość” (przyjętej, żądanej lub obiecanej)korzyści
majątkowej. Również i ta zmiana wzorowana była na regulacjach
dotyczących korupcji w sektorze publicznym, gdzie występują
typy kwalifikowane (art.228 §5 i art.229 §4 k.k.)23. Z kolei prze-
stępstwo tak biernej jak i czynnej płatnej protekcji w sporcie ure-
gulowano w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie. Zasadniczo usta-
wa o sporcie przewiduje dwa nowe typy czynów zabronionych.
Są one wzorowane na przepisach art. 230 i 230a kodeksu karne-
go. Można je określić mianem czynnej i biernej płatnej protekcji

20 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o sporcie .
21 M. Iwański, op.cit, s.87-88.
22 A. Barczak-Oplustił, [w:] Kodeks, teza43 do art.228, s.977.
23 M. Iwański, op. cit., s.88.
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w sporcie24. Za popełnienie przestępstwa biernej i czynnej płatnej
protekcji w sporcie podlega osoba, która powołując się na wpły-
wy w Polskim Związku Sportowym lub podmiocie działającym
na podstawie umowy z tym związkiem, lub upoważnienia po-
dejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku za-
wodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub korzyść
osobistą albo jej obietnicę. Analogicznie odpowiada osoba, która
wywołuje przekonanie u innej osoby lub utwierdza ją w przeko-
naniu o istnieniu ww. wpływów. Wskazane przestępstwo zagro-
żone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy
do 8 lat. Jak wskazuje Mikołaj Iwański, dla odpowiedzialności
sprawcy z art.48 ust.1 konieczne jest podjęcie dwóch osobnych
zachowań (tzw. przestępstwo dwuaktowe).

Pierwszy akt polega na tym, że sprawca powołuje się na
wpływy w Polskim Związku Sportowym lub podmiotach po-
wiązanych z tym Związkiem, albo też stwarza takie przekonanie
(ewentualnie utwierdza w przekonaniu inną osobę) o istnieniu
takich wpływów25. Drugi akt polega na podjęciu się pośrednic-
twa w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych w
zamian za otrzymanie korzyści majątkowej lub korzyści osobistej
albo jej obietnicy26. Przestępstwo z art. 48 ustawy o sporcie moż-
na popełnić więc tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim.
Sprawca działa tutaj bowiem ze szczególną motywacją uzyska-
nia korzyści majątkowej lub osobistej27.

Z kolei za przestępstwo czynnej płatnej korupcji w spo-
rcie (regulowane przez art. 48 ust.2ustawy o spo-
rcie)odpowiada ten, kto udziela lub obiecuje udzielić korzyść
majątkową lub korzyść osobistą w zamian za pośrednictwo w
ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych. Prze-
stępstwo to polega więc na bezprawnym wywarciu wpływu

24 M. Iwański, op. cit., s.61.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 A. Barczak-Oplustił, [w:] Kodeks, teza 23 do art.230, s.1002-1003.
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na zachowanie osoby, która pełni funkcję w Polskim Związku
Sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy
z tym Związkiem lub podmiocie działającym z upoważnienia
Związku.

Mając na uwadze przywołane okoliczności w ocenie au-
tora, przeniesienie przepisów dotyczących korupcji w sporcie
z Kodeksu karnego do nowej ustawy o sporcie jest zasadniczo
zabiegiem słusznym i udanym. Niewątpliwie, wolą ustawo-
dawcy było kompleksowe uregulowanie kwestii sportu, w
tym również czynów zabronionych dotyczących korupcji w
sporcie w jednym akcie normatywnym, który odnosiłby się do
tej szczególnej dziedziny życia. Wobec powyższego ustawo-
dawca wyraźne zasygnalizował, że podstawowym, choć za-
sadniczo nie jedynym przedmiotem ochrony przestępstw ko-
rupcyjnych w sporcie jest uczciwość rywalizacji sportowej28.
Niemniej po głębszej analizie wykładni poszczególnych czy-
nów zabronionych, odbiorca może również dojść do wniosku,
że w pewnym zakresie ustawodawca chroni także interesy
podmiotów gospodarczych, które organizują zawody sporto-
we oraz zakłady wzajemne. Jest to niewątpliwie zjawisko po-
zytywne, gdyż wszelkie działania Ustawodawcy, które mają
na celu ochronę praworządności zasługują na aprobatę. Z per-
spektywy obywatela nie jest w ogóle istotne, czy dane prze-
stępstwo jest penalizowane z punktu widzenia podmiotowe-
go, czy przedmiotowego.

Tak w jednym jak i w drugim przypadku najważniejszy
wydaje się być zamierzony skutek, czyli przeciwdziałanie ko-
rupcji w sporcie i ochrona wyznawanych przez obywateli
wartości takich jak np. uczciwa rywalizacja, „duch sportu” czy
zasady „fair-play”, Wskazane zasady wydają się być bowiem
ponadczasowe i wielowymiarowe. Przede wszystkim jednak
wyznaczają one etyczne granice sportu, tak aby mógł on być

28 M. Iwański, op. cit. s.80.
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uprawiania w sposób uczciwy i prawy, gdyż za zachowanie
nieuczciwe należy uznać nawet takie, które narusza po-
wszechnie akceptowalne zasady etyki29.

Wyjaśniając genezę i znaczenie zasady „fair-play”,
wskazać należy, że pojęcie to odnosi się do takich wartości jak:
przestrzeganie reguł gry, szacunek dla przeciwnika, zachowa-
nie równych szans w walce, niewykorzystywanie przewagi
losowej, minimalizacja cierpień przeciwnika, rezygnacja z
praktycznych korzyści itp.30. W historii polskiego futbolu dzia-
łań korupcyjnych oraz zasad uczciwości można się doszuki-
wać przy okazji afery, jaka miała miejsce w 1937 roku. Wów-
czas układ korupcyjny zawarły dwa kluby, tj. Śląsk Święto-
chłowice i Dębno Katowice. Na wieść o tej aferze, PZPN zare-
agował dość zdecydowanie i usunął z ligi drużynę Dębu31. Był
to przykład radykalnego i skutecznego działania. Fair-play”
jest bowiem międzynarodowym symbolem, który łączy ludzi
na całym świecie. Tym niemniej, aby Ci ludzie mogli popraw-
nie interpretować wskazany symbol, konieczne są bezwzględ-
ne działania, które będą przeciwdziałały korupcji w sporcie.
Tylko w sytuacji, kiedy sport będzie posiadał wartości altru-
istyczne, ponad czasowe i międzynarodowe będzie on inte-
grował społeczeństwa. W sytuacji natomiast, gdy pierwszeń-
stwo będą miały pieniądze (a co za tym idzie także korupcja),
wówczas będzie on tylko kolejną przyczyną niezgody.

Konkluzja
Biorąc pod rozwagę całość niniejszej publikacji, w tym

odnosząc się do przepisów prawa oraz do argumentacji, jaka
przyświecała ustawodawcy w trakcie nowelizacji kolejnych
ustaw, trudno nie zgodzić się z poglądem p. Renaty Żurow-
skiej, która wskazała, że korupcja w sporcie jest rakiem korup-

29 R. A. Stefański, Przestępstwo, s.62.
30 J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, Warszawa

2000, s.171.
31 J. Atlas, Sprzedana Liga: szmal, gangsterzy i futbol, Warszawa 1993, s.20
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cji ogólnej. Dzieje się tak dlatego, że korupcja ujawnia swoje
coraz to nowsze i coraz to gorsze oblicza. Atakuje przy tym w
nowe dyscypliny sportowe32. Zjawisko to wydaje się stale po-
większać swoje wpływy, przez co jego zahamowanie bez uży-
cia radykalnych środków może być bardzo trudne. W ocenie
autora ochrona ze strony Państwa wymaga zinstytucjonalizo-
wanego systemu środków prawnych, które będą pociągać
sprawców do gruntownej odpowiedzialności, w tym nawet do
konfiskaty majątków, które pozyskano z czynów przestęp-
czych. Powoływanie różnego rodzaju komisji do zwalczania
korupcji, choć z założenia słuszne, to jednak wydaje się nie-
adekwatne względem skali problemu.

Konieczne są zatem bardziej stanowcze środki, które bę-
dą odstraszały od popełnienia tego typu przestępstwa. Pod-
sumowując, nieuchronność kary za przestępstwo korupcji w
sporcie, winno być niezwykle istotnym elementem, gdyż daje
obywatelom poczucie sprawiedliwości i przekonanie, że za
nieuczciwe zachowania w sporcie sankcje karne będą nie-
uchronne.

Podsumowanie:
W artykule zostały nakreślone podstawowe kwestie

związane z przestępstwem korupcji w sporcie oraz to, jak
zmieniało się polskie prawodawstwo w tym zakresie. Autor
odniósł się także do aspektów społecznych korupcji oraz tego
jak zjawisko korupcji wpływa na jednostkę. Istotnym elemen-
tem publikacji jest również nawiązanie do zasad fair – play i
ogólnej uczciwości w sporcie, tak aby sport integrował społe-
czeństwa i przeciwdziałał podziałom.

Słowa kluczowe: korupcja, sport, przestępstwo, ustawa
o sporcie, nieuczciwe zachowanie w sporcie, zakłady sporto-
we, płatna protekcja, sprzedajność w sporcie, przekupstwo w
sporcie.

32 R. Żurowska, op. cit., s.50.
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Summary:
The article presents basic issues related to corruption

crime in sport and changes in Polish law in this area. The au-
thor also referred to the social aspects of corruption and how
the corruption affects at the citizens. An important element of
the publication is also a reference to the principles of fair-play
and general integrity in sport, so that sport integrates societies
and prevents divisions.

Key words: corruption, sport, crime, sport act, unfair
behavior in sport, sports betting, paid protection, selling in
sport, bribery in sport
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