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Sprawozdanie z VIII Sejmiku Szkolnej Kultury 
Fizycznej  Dolny Śląsk 2012 

W dniach 29-30.10.2012 r. we Wrocławiu odbył się  VIII Se-
mik Szkolnej Kultury Fizycznej – Dolny Śląsk 2012 pod tytu-
łem „SZKOŁA – ZDROWIE – SPORT”. Było to ósme już spotkaniu 
osób, dla których kultura fizyczna i edukacja zdrowotna mło-
dych Polaków są najważniejszym zadaniem.

Poprzednie Sejmiki, które odbywały się w Warszawie za-
wsze były miejscem spotkań i wymiany doświadczeń pomię-
dzy inspiratorami zmian w polskiej oświacie i kulturze fizycz-
nej i bezpośrednimi realizatorami: nauczycielami, trenerami 
i innych osóbami działającymi w obszarze szeroko rozumiane-
go sportu szkolnego. Tak było również we Wrocławiu

Od dłuższego czasu staraliśmy się żeby Sejmik mógł odbyć 
się w województwie dolnośląskim, po to choćby, żeby poka-
zać inne, niż centralne, inicjatywy i doświadczenia we wpro-
wadzania programów służących zdrowiu i wychowaniu fizycz-
nemu młodych Polaków. Cieszymy się, że nasza, Szkolnego 
Związku Sportowego i Województwa Dolnośląskiego, inicja-
tywa mogła się spełnić i mieliśmy przyjemność goszczenia na 
Dolnym Śląsku ekspertów i praktyków kultury fizycznej.

 Że był to pomysł trafiony świadczą choćby patronaty których 
Sejmikowi udzielili:
Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha
Minister Edukacji Krystyna Szumilas
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 
Polskiej Akademii Nauk
Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Ju-
liusz Migasiewicz

O wadze Sejmiku świadczą także jego uczestnicy. Na Sejmiku 
gościliśmy 120 osób, a wśród nich:
Przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
Panią poseł Monikę Wielichowską
Pana senatora Stanisława Jurcewicza
Pana posła Grzegorza Schetynę
Pana posła Wojciecha Ziemniaka
Przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki
Podsekretarza Stanu pana Jacka Foksa
Dyrektora Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu pana 
Wojciecha Kudlika 
Panią Alicję Steć
Przedstawicielkę Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor 
Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania panią Be-
atę Pawłowską
Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Rafała Jur-
kowlańca

Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
pana Andrzeja Rokitę

Naszych wspaniałych wykładowców:
Panią profesor Barbarę Woynarowską z Uniwersytetu War-
szawskiego
Pana profesora Tomasza Frołowicza z Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Pana profesora Jerzego Pośpiecha reprezentującego dwie 
uczelnie: Politechnikę Opolską i Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową w Raciborzu
Przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu: 
profesora Marka Woźniewskiego, który przewodniczy także 
Komitetowi Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spo-
łecznej Polskiej Akademii Nauk, 
profesora Lesława Kulmatyckiego, 
profesora Andrzeja Pawłuckiego 
i doktora Ryszarda Jezierskiego.

Przedstawicieli nauk związanych z kulturą fizyczną i edukacją 
zdrowotną.
Przedstawicieli Samorządów Wojewódzkich, Powiatowych 
i Gminnych.
Przedstawicieli Kuratoriów Oświaty z Dolnośląskim Kuratorem 
Oświaty i jednocześnie Przewodniczącą SZS Beatą Pawłowicz 
na czele.
Realizatorów działań skierowanych do dzieci i młodzieży, 
a wśród gości Sejmiku byli przedstawiciele bez mała wszyst-
kich instytucji i stowarzyszeń zajmujących się tą dziedziną;

Nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej 
i edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół.

Przedstawiciele międzyszkolnych ośrodków sportowych 
i młodzieżowych domów kultury, klubów i federacji sportu.

Szefowie, pracownicy i działacze Zarządu Głównego, Woje-
wódzkich i Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych.

Mecenasami Sejmiku byli Ministerstwo Sportu i Turystyki 
i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz 
dwie firmy, które pomogły nam finansowo i organizacyjnie, 
których przedstawiciele gościli na Sejmiku, byli to:
Pan Jakub Kalinowski reprezentujący Fundację Volunteers 
for Sport
Pani Anna Solarek reprezentująca organizatora konkursu 
Animator Lider
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Sejmik otworzyli Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Rafał Jurkowlaniec i Poseł na Sejm RP Prezes Szkolnego Związ-
ku Sportowego Wojciech Ziemniak.

Po oficjalnych wystąpieniach posłów i przedstawicieli Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki obrady 
trwały wg ustalonego wcześniej planu:

Jako pierwszy głos zabrał prof. Marek Woźniewski, Przewod-
niczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 
Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który przedstawił stanowi-
sko Komitetu w sprawie reformy programowej i systemu kształ-
cenia nauczycieli

Drugi wykład p.t. „ Prawo naturalne a czystość i zdrowie 
w kreacji osoby „ wygłosił prof. Andrzej Pawłucki z AWF we Wro-
cławiu

Pierwszym panelem Sejmiku był panel EDUKACJA, który roz-
począł swoim wykładem, a następnie prowadził prof. Tomasz 
Frołowicz z AWFiS Gdańsk, jeden z głównych konstruktorów 
nowej podstawy programowej

Drugi panel ZDROWIE prowadzili rozpoczynając go swoimi 
wykładami prof. Barbara Woynarowska z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz prof. Lesław Kulmatycki z AWF we Wrocławiu

Tematem trzeciego panelu prowadzonego przez prof. Jerze-
go Pośpiecha z Politechniki Opolskiej był SPORT SZKOLNY

W trakcie Sejmiku zostały również przedstawione programy 
wspomagające kulturę fizyczną: program Muuvit realizowany 
przez Fundację Volunteers for Sport, Animator Lider realizowa-

ny przez Coca Colę oraz dolnośląskie programy: Trener Osiedlo-
wy, Trener Gminny, Sprawny Dolnoślązaczek i program Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu.

W trakcie wszystkich paneli trwała ożywiona dyskusja, któ-
ra pozwoliła na opracowanie Stanowiska VIII Sejmiku Szkolnej 
Kultury Fizycznej. Stanowisko Sejmiku opracowywane przez 
ekspertów, mamy nadzieję, ze względu na wagę poruszanych 
w nich spraw, posłuży do rozmów z Zespołem Sportu Szkolne-
go polskiego Sejmu i Senatu, oraz Ministerstwami: Sportu i Tu-
rystyki, Edukacji Narodowej i Zdrowia. Stało się ono już ważnym 
dokumentem strategicznym, gdyż obradujący na początku 
grudnia XV Krajowy Zjazd SZS włączył Stanowisko do uchwały 
zjazdowej wytyczającej kierunki działania SZS i całej szkolnej 
kultury fizycznej na najbliższe lata. 

W wydawnictwie posejmikowym przedstawiamy prezen-
tacje wykładów i wystąpień wygłoszonych podczas Sejmiku. 
Oczywiście nie oddają one w pełni treści, które przedstawili 
wykładowcy i dyskutanci, ale pomogą w zapoznaniu się z naj-
ważniejszymi tezami wystąpień, a gościom Sejmiku przypomną 
ciekawą debatę podczas dwóch dni obrad.

W imieniu organizatorów VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycz-
nej serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do zaplanowania i przeprowadzenia tego wydarzenia na 
Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że przesłanie Sejmiku będzie 
ważnym głosem w dyskusji o przyszłości kultury fizycznej i edu-
kacji zdrowotnej młodych Polaków.

Stanowisko uczestników VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej

Istnieje pilna potrzeba promocji i uznania wychowania fizycznego za ważny i nieodzowny przedmiot programów szkolnych, 
przygotowujący wszystkich uczniów do całożyciowej aktywności fizycznej oraz samodzielnej i odpowiedzialnej troski o swoje 

ciało, jego zdrowie, sprawność i piękno. 
 Założenia zreformowanej podstawy programowej wychowania fizycznego dają możliwość całościowego i harmonijnego roz-

woju ucznia wyrażającego się wzmacnianiem jego zdrowia, nabywaniem sprawności ruchowych, dojrzewaniem społecznym, 
moralnym i intelektualnym. Według opinii uczestników Sejmiku te możliwości nie są dotychczas w pełni wykorzystywane. 

W opinii uczestników VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej        

„ Nie ma wychowania i edukacji 
zdrowotnej bez wychowania fizycznego”

i dlatego koniecznym jest pilne podjęcie przez władze państwowe i inne instytucje prac nad rozwiązaniem ważnych dla edu-
kacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego problemów:
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  1. Zapewnienie uczniom na wszystkich etapach szkolnej edukacji udziału w lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez 
nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym. Największy niepokój budzi jakość wycho-
wania fizycznego na pierwszym etapie edukacji. Należy pilnie podjąć działania zapewniające adekwatne kompetencje zawo-
dowe prowadzącym zajęcia z dziećmi w tym ważnym okresie rozwojowym..

  2. Podjęcie w trybie pilnym działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących nowej podstawy programowej wychowania 
fizycznego, uwzględniających szczególnie: 

a/ pomoc nauczycielom w opracowywaniu szkolnych programów wychowania fizycznego,
b/ zwiększenie powszechności zajęć wychowania fizycznego wybranych przez uczniów (tzw. fakultetów), tak, aby każdy 

uczeń mógł znaleźć odpowiadającą jego możliwościom i oczekiwaniom formę zajęć:
- sportowych
-sprawnościowo-zdrowotnych 
- tanecznych
-aktywnej turystyki
c/ realizację treści edukacji zdrowotnej.

  3. Niezwykle ważnym zadaniem władz oświatowych jest dotarcie z przesłaniem pedagogicznym reformy programowej do polity-
ków, władz samorządowych, dyrektorów szkół, lekarzy oraz rodziców.

  4. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia reformy programowej jest utworzenie i dobre funkcjonowanie systemu doradztwa 
metodycznego, zapewniające wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego możliwość bieżącej aktualizacji wiedzy oraz 
doskonalenia umiejętności warsztatowych.

  5. Stworzenie nauczycielom wychowania fizycznego możliwości zdobywania kwalifikacji instruktorskich i trenerskich w intere-
sujących dzieci i młodzież formach aktywności rekreacyjnej i sportowej, oraz zdobywania kwalifikacji dotyczących realizacji 
edukacji zdrowotnej, które mogą być ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oferty programowej wychowania 
fizycznego i sportu szkolnego.

  6. Poprzez system finansowego wsparcia, umożliwić nauczycielom wychowania fizycznego udział w warsztatach i konferencjach 
metodycznych oraz wakacyjnych kursach dla nauczycieli organizowanych w kraju i za granicą.

  7. Należy poprawić skuteczność wdrażania reformy programowej poprzez:
 a/ doskonalenie systemu ewaluacji programów opracowywanych nauczycieli wychowania fizycznego zarówno w wewnętrz-

nym i zewnętrznym zakresie,   
 b/ doskonalenie procedur monitorowania przez MEN wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, w większym 

stopniu uwzględniającej cele i specyfikę wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 c/ w kryteriach oceny, jakości pracy szkół należy uwzględnić zakres zmian, uwzględniających nową podstawę programową, 

wprowadzonych w szkołach, w tym zwłaszcza ilość i jakość zajęć do wyboru przez uczniów(tzw. fakultetów).
  8.  Niezwykle ważnym zadaniem, które powinno być wsparte przez władze oświatowe i sportowe jest utworzenie Internetowego 

Forum Dobrych Praktyk, którego celem będzie upowszechnienie funkcjonujących lokalnie przykładów nowatorskich rozwią-
zań metodycznych i organizacyjnych w obszarze wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Pozwoli to na opracowanie Kata-
logu Dobrych Praktyk w Szkolnej Kulturze Fizycznej.

   9. Wielkim problemem jest wzrastająca na kolejnych etapach edukacji liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego. 
Poza działaniami szkoły mającymi na celu uatrakcyjnienie oferty programowej zgodnie z oczekiwaniami uczniów, istniej pilna 
potrzeba uregulowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, procedur zwolnień 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego. Biorąc pod uwagę szeroki zakres treści edukacji zdrowotnej oraz możliwości zajęć do 
wyboru w zreformowanej podstawie programowej wychowania fizycznego, problem zwolnień z tego przedmiotu wymaga 
ponownego rozważenia.

 10. Ze względu na znaczną i wzrastającą liczbę uczniów z odchyleniami od norm w rozwoju fizycznym, należy w drodze rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej uregulować problem zajęć gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach.

 11. Rozważyć należy powrót do współzawodnictwa ( na wzór Konkursu 5 Milionów) angażującego całą społeczność szkolną, ro-
dziców, samorządy oraz szkolne i pozaszkolne kluby sportowe. Mogłyby być to imprezy skupiające całą lokalną społeczność, 
stanowiące być może przełom np. w dostępie do samorządowej i klubowej bazy sportowej, w tej chwili w dużej części niedo-
stępnej dla sportu szkolnego

12. Współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów prowadzone przez Szkolny Związek Sportowy jest ważnym czynnikiem aktywi-
zującym nauczycieli wychowania fizycznego i szkoły do pracy z uczniami uzdolnionymi ruchowo. Równie ważnym zadaniem 
szkolnej kultury fizycznej jest stworzenie oferty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych adresowanej do uczniów mniej 
uzdolnionych sportowo. 

13. W drodze porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Zdro-
wia oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, należy uregulować zasady uczestnictwa uczniów w systemie zawodów szkolnych 
i międzyszkolnych. Aktualnie obowiązujące przepisy są nieprecyzyjne, a ich bardzo różna interpretacja powoduje trudności 
z udziałem we współzawodnictwie sportowym i nauczycieli i uczniów

14. W szerszym zakresie podjąć należy badania naukowe poświęcone problematyce szkolnej kultury fizycznej. Naukowa diagnoza 
celowości i wykonalności nowej podstawy programowej, oczekiwań różnych środowisk społecznych (m.in. uczniów, rodziców, 
władz samorządowych) wobec nauczycieli i przedmiotu wychowania fizycznego oraz sportu szkolnego, powinna stanowić 
podstawę dla decyzji służących podnoszeniu jakości szkolnej kultury fizycznej. 
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Zapis wykładów  i wystąpień podczas 
VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej

– Dolny Śląsk 2012
 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski
Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury 
Fizycznej i Integracji Społecznej PAN 

Stanowisko w sprawie reformy 
programowej  i systemu kształcenia 
nauczycieli

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 
PAN, Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN 
Komitet Rozwoju Człowieka PAN, Rada Programowa ds. Promo-
cji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży

Do Rektorów i Dziekanów szkół wyższych prowadzących 
studia na kierunku wychowanie fizyczne
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o dostosowanie  programów studiów 
na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań wynikających 
z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkół, zawartej w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009, Nr 4, 
poz. 17). Podstawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany w kon-
cepcji, treściach i sposobach realizacji wychowania fizycznego 
w szkole. Jej wdrażanie rozpoczęto we wrześniu 2009 r. w kla-
sach pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, a zakończy się 
ono w 2016 r.

Polski system edukacji oczekuje przygotowania nauczyciela 
wychowania fizycznego zorientowanego na wspieranie ucznia 
w jego samodzielnych poszukiwaniach, związanych z dbałością o 
ciało i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Przyjęto, że wy-
chowanie fizyczne pełnić będzie w szkole wiodącą rolę w realizacji 
edukacji zdrowotnej. Równocześnie poprzez wyróżnienie ocze-
kiwanych kompetencji ucznia dostrzeżono potencjalne związki 
wychowania fizycznego z kształtowaniem umiejętności psycho-
społecznych ważnych dla procesu kształcenia ogólnego oraz dla 
zdrowia  dzieci i młodzieży. 

Podstawa programowa wyznaczyła całkowicie nowe zadania 
dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwłaszcza w zakresie edu-
kacji zdrowotnej. Nie były one uwzględniane w dotychczasowym 
ich kształceniu. Dlatego skuteczne wdrożenie do praktyki szkolnej 
nowej podstawy programowej wychowania fizycznego wymaga 
uruchomienia intensywnego procesu dostosowawczego, zarów-
no w odniesieniu do pracujących nauczycieli, jak i studiów na kie-
runku wychowanie fizyczne. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to 
wymagać wielu nowych, działań organizacyjnych, a także pilnego 
uruchomienia procesu dokształcania nauczycieli akademickich do 
podjęcia nowych zadań. 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski, Przewodniczący Komitetu Reha-
bilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN                                                      
Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec, Przewodnicząca Komitetu 
Rozwoju Człowieka PAN              
Prof. dr hab. med. Jan Zejda, Przewodniczący Komitetu Epide-
miologii i Zdrowia Publicznego PAN 
Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, Przewodnicząca Rady 
Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów 
Dzieci i Młodzieży                              

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Praktyka zdrowia publicznego 
w systemach politycznych konserwatyzmu, 
autorytaryzmu i liberalizmu w Europie1

Historycy kultury fizycznej odkryli istnienie wielu osobliwych 
wzorów kreacji cielesnych. Pokazali, że nie istnieje jeden dla 
wszystkich system wartości ciała. W każdej grupie społecznej 
cielesność znaczy co innego; jeśli nawet znaczy to samo – naj-
częściej żywotność i zdrowotność – to działania służące dosko-
naleniu biotycznej czy witalnej sprawności fitness są historycznie 
zmienne, nowe zastępują stare; nadto różnią się „figurą motorycz-
ną” oraz ulokowanym w nich ładunkiem poznawczej, praktycznej 
i normatywnej racjonalności. Wzory gimnazjonu Ateńczyków 
służyły rozwiązywaniu zadań kulturowych społeczeństw, które 

1 Fragment przygotowywanej do druku książki: Nauki o kulturze fizycznej w opo-
wieści pedagogicznej. Wersja skrócona, patrz: Kultura fizyczna a socjalizacja, (red. 
K. Jankowski, Z. Dziubiński), Warszawa 2012, SALOS, AWF.

je wytworzyły. Mimo iż służyły potrzebom zdrowotnym, agoni-
stycznym i militarnym, nie miałyby zastosowania współcześnie 
w żadnym społeczeństwie europejskim. A i szwedzkie wzory 
zdrowotnego doskonalenia ciała, tak chętnie naśladowane przez 
Europejczyków jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, nie mają 
już zastosowania nawet w społeczeństwie, w którym powstały. 
Nie mówiąc o ich upolitycznieniu przez lewicowych czyścicieli 
rasy, którzy w praktyce zdrowia publicznego, uzasadnianej ofi-
cjalnie troską o sprawiedliwą redystrybucję dobra społecznego, 
posunęli się za przyzwoleniem protestanckich pastorów do ste-
rylizacyjnego okaleczenia ciała ubogich najczęściej kobiet. W 
związku z tą zależnością: praktyki zdrowia publicznego od po-
litycznej ideologii, nie można rozpatrywać rozłącznie zalecanej 
przez polityków obowiązkowej troski o zdrowie fizyczne i promo-
wanego ruchu gimnastycznego o przeznaczeniu zdrowotnym od 
nieludzkiej w swej istocie eugenicznej higienizacji rasy Szwedów 
[Zaremba-Bielawski, 2011].2 Eugeniczne urabianie typu fizyczne-
go też należy do praktyki społecznej kultury cielesnej.

W latach 50. byłem uczniem szkoły państwa autorytarnego. 
Z pierwszej lekcji kultury fizycznej wyniosłem po latach, kiedy 

2  Kiedy powiedziałem latem tego roku (2012) moim przyjaciołom ze Szwecji o nie-
chlubnym prymacie higienistów rasowych z ich kraju, wspieranych przez lewaków 
i pastorów, przyznali, że nic nie wiedzieli o ustawowej legalizacji prawa o steryli-
zacji; byli zdumieni i wstrząśnięci. Poleciłem im lekturę kilku tekstów, a zwłaszcza 
szwedzką wersję zbioru tekstów M. Zaremby Bielawskiego De Rena och de andra: 
om tvangssteriliseringar, rashygien och arvsynd.
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sam zostałem pedagogiem, że najwyższym uzasadnieniem ide-
ologicznym formacji cielesnej był dla zrzeszenia społecznego, 
w obrębie, którego zostały one wymyślone, zrzeszenia państwa 
autorytarnego, ideał wcielonego w upaństwowione ciało rewo-
lucyjnego komunisty. Kiedy zostałem pedagogiem akademickim 
odnosiłem się do jego świata z jawną niechęcią, a jemu samemu 
przeciwstawiałem ideał człowieka jako osoby dla osoby. Od wcze-
snych lat zostałem włączony w świat, w którym kultura społeczna 
osoby była źródłem mojej tożsamości. W pedagogice mówiłem 
o ideale wziętym z mojego życia, jakim go poznawałem na sobie 
w rodzinie. Jednocześnie, jako pedagog pozostający w niezgo-
dzie z uzasadnieniem ideologicznym formatowania cielesnego 
według jedynie słusznego szablonu dla wszystkich, uniformizu-
jącego mężczyzn i kobiety w szyku bojowym – poświęcających 
wszelkie dobro osobiste, z ciałem i życiem włącznie (rewolucja 
żądała przecież ofiary z siebie od każdego) bezosobistej utopii 
komunizmu jako dobra najwyższego – zacząłem tworzyć deduk-
cyjny układ aksjologiczny, w którym fundowałem ciału pozycję 
wartości niższego rzędu w relacji do wartości człowieczeństwa 
osoby. Zdecydowanie na przekór, czy wbrew tej ideologii ciała 
rewolucjonisty zacząłem pokazywać ideał człowieka doskona-
lącego się cieleśnie (wcielającego się w doskonalszą wersję swej 
naturalnej fizis) w perspektywie zadań społecznych osoby dla 
osoby na drodze dedukowania sądów normatywnych z meta-
fizycznych zasad pierwszych. Życie społeczne jest wysiłkiem 
fizycznym. Kto przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dobro 
drugiego, w bezinteresownej afirmacji jego godności jako osoby, 
powinien uwłaszczać swoje ciało kreacyjnie i rekreacyjnie.

Metafizyka wartości ciała
W metafizycznym zaś ujęciu tej relacji, abstrahującym od ja-

kiegokolwiek procesu politycznego, zauważyłem, kiedy pisałem 
rzecz o wychowaniu do wartości ciała, że wartość ciała zawsze 
łączy się z wartością od siebie wyższą, a zatem że system ure-
gulowanych czynności urzeczywistniania danej wartości ciała 
(system kultury fizycznej po prostu) służy potrzebom systemu 
kulturowego wyższego od systemu wartości ciała.  Co prowadzi 
do wniosku, że wartość ciała istnieje nie inaczej, jak w łączności 
z inną wartością i że zawsze jest wobec tej innej wartością niż-
szego rzędu. Kiedy zaś ciało staje się wartością dla siebie na 
wyłączność, człowiek zaprzecza sobie godnościowo, prze-
staje być osobą.  Przekreśla siebie jako podmiot istniejący 
w aktach społecznych ku osobie drugiego, jako osoba dla 
osoby [Pawłucki, 1992, 2007].

Metafizyczne istnienie wartości ciała w łączności z dowolną 
inną wartością potwierdza oczywistość rozumienia, że bytowa-
nie osoby polega na jej istnieniu przez ciało, istnieniu dla wartości 
ważniejszej niż ono samo jest, a nigdy dla ciała wyłącznie. Istnie-
nie osoby dla ciała prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności. 
Gdyby osoba istniała swymi czynami dla wartości ciała wyłącznie, 
gdyby niczego innego nie czyniła – wyobraźmy sobie – jak tylko 
zajmowała się przydawaniem ciału naturalnych doskonałości, by-
łaby metafizycznie fałszywa. Człowiek jako osoba nie jest możliwy 
w istnieniu dla natury swej cielesności. Fałszu metafizycznego o 
człowieku jako osobie żyjącej dla ciała wyłącznie po prostu nie ma. 
Nie ma człowieka-osoby, który byłby ciałem w sobie wyłącznie. 
Osoba istnieje przez czyny dla swej moralnej doskonałości – mówi 
metafizyk – zaś wartość ciała urzeczywistnia po to, też przez czyny, 
by umożliwić sobie osiągnięcie wartości najwyższej (będąc swoim 
celem i sensem) oraz – przy okazji – zaznaczyć swoją przychylność 
ciału – rozpoznanemu jako znak sacrum (chodzi oczywiście o ciało 
jako świątynię ducha osoby).

Gdyby jednak w praktyce, człowiek z własnej woli postanowił 
by żyć wyłącznie dla ciała – racjonalizując swoje życie dla wartości 
ciała jakąś myślą światopoglądową (co koniec końców też byłoby 

nawiązaniem łączności z jakąś wartością wyższą) – to przez „uto-
pienie siebie” w naturze swej przyrodzoności (na podobnej zasa-
dzie, jak pijak topi swe życie w alkoholu) unicestwiłby swoje życie 
jako wartość. Istnienie człowieka w naturalnej strukturze jego 
bytowania jest teoretycznie możliwe. Filozof czeski Jan Patočka 
pisze w Esejach heretyckich, że człowiek naturalny, którego nazy-
wa „nieproblematycznym”, a który nie wytworzył jeszcze intelek-
tualnie swojej historii, „[…] przywiązuje życie do siebie samego”, 
istnieje tak, „że życie poświęca samo siebie zaspokajaniu potrzeb 
życiowych – służbie życiu”; człowiek nieproblematyczny żyje po 
prostu dla życia fizycznego [1998, s.23].

Absurd hathajoginimzu  
Nie jest natomiast możliwe, by w naturalnym bytowaniu czło-

wiek mógł stać się osobą. I nic, co kulturowe nie jest możliwe, kie-
dy człowiek zawiązuje sytuację aksjologiczną dla pojedynczej war-
tości ciała. Gdzie szukać takiego człowieka aksjologicznego absur-
du?  Myślę, że w wyobraźni filozoficznej znaleźć można go łatwo, 
jako zbuntowanego wobec cywilizacji obywatela powracającego 
do natury, kosmicznego podróżnika, poszukującego spocznienia 
w energii natury, czy panteistycznego hedonisty nowej ery, żądne-
go taplania się naturalnej seksualności. W życiu codziennym, zbli-
żonym do mojego kręgu obserwacji, widzę jego namiastkę jako 
obscenicznego naturystę, czy witalistę popadającego w obsesję 
zdrowotnej fitness. 

Na drugim zaś biegunie absurdu (absurdem jest rezygnacja 
z życia społecznego, bynajmniej nie życia fizycznego) odkrycia hi-
storyków kultury fizycznej pozwalają zobaczyć (nie mówię zrozu-
mieć, czego metafizycznie pojąć nie można) buntowników wobec 
życia społecznego profana, którzy po to wytworzyli systemy czyn-
ności kultywowania ciała, (czego z gimnastyką w europejskim zna-
czeniu mylić nie można), by z pomocą osiągniętej nad nim władzy 
wewnętrznej, „oderwać się” od świata rodzinnego i społecznego, 
i „udać się” z czystym i zdrowym ciałem ku bytowaniu nieuwarun-
kowanemu kondycją ludzką, „do innego sposobu bytowania” [Elia-
de, 1997, s.21-22].

Oto nieznany na Zachodzie wzór kultury cielesnej, wymyślony 
po to, by od ziemskiej kulturowości oderwać hathajogina i skiero-
wać go następnie na drogę „zjednoczenia jego duszy z Bogiem” 
[tamże, s.21]. Jednakże, dopóki mistyk żyje, mimo iż nie pragnie 
dla siebie życia profana, problemy ziemskie nie przestają mu cią-
żyć. Z lewitacji musi przejść w stan grawitacji. Nawet mistrz guru 
nauczający innych odsuwania się od świata musi „wejść” bynaj-
mniej nie na chwilę w świadomość profana, by kierować wojną 
[Coplestone, 1986] i zawiadywać interesami; jak ów guru na nie-
miecką część Europy, który materializuje we własnej stajni luksu-
sowe Mercedesy, a od naiwnych wyznawców, przeświadczonych o 
nicości materii, przyjmuje datki pochodzące z wyprzedaży materii 
własnego majątku.3

Oczywiście, wiadomo też, że jogin przybiera różne postaci, od 
maga, fakira aż do ascety, mistyka, czarownika czy kanibala. Nie-
zależnie jednak od popełnianych przez „niedoświadczone umysły” 
błędów w ich rozpoznawaniu – jak pisze Eliade – „[…] dla myśli 
indyjskiej „zwykła” kondycja ludzka jest równoważna niewoli, nie-
wiedzy i cierpieniu; wolność, poznanie, szczęśliwość są nieosią-
galne dopóty, dopóki owa „normalność nie zostanie zniszczona”. 
A więc usunięcie kondycji ludzkiej, to dla jogina warunek ontycz-
ny wejścia na drogę do właściwego, jedynie możliwego sposobu 
bytowania. Niestety, dla „szumowin” marginesu też – usprawiedli-
wiających swe orgiastyczne czy kanibalistyczne praktyki tą samą 
przesłanką metafizyczną [tamże, ss.305-306].  

3 Z uwagi na  dobro osoby poddanej indoktrynacji muszę pominąć szczegóły. Dopo-
wiem, że w mojej wsi zawrzało, kiedy Ona, sąsiadka, wróciła z Hamburga, od guru 
oczywiście, i oznajmiła, jak na własne oczy widziała „materializację” Mercedesa 
luksusowego w garażu swego mistrza.
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Natomiast problematyczność europejskiego buntownika wo-
bec życia wyraża się w pytaniu czy człowiek musi trwać w kondycji 
zadanej mu przez naturę przyrodzenia. Wypowiadając stanow-
cze nie, popada w sprzeczność metafizyczną; popada w fałsz 
wmawiając sobie, że niebyt jest lepszy od bytu. A więc człowiek 
problematyczny, to tyle co byt samoniszczący. Kiedy już wszedł 
w swoim czasie historycznym „[…] w atmosferę niepewności, nie 
zaznał już spokoju, prowadził wojnę z bytem”. W najlepszym ra-
zie wymyślał dla siebie kulturę nihilizmu egzystencjalnego (życie 
nie ma celu, znaczenia i wartości), w najgorszym zaś – kulturę 
„umierania dla wszystkiego, co ludzkie”. Zaczął powstrzymać się 
przed prokreacją i wyrzekać seksualności, pozostawał niechętny 
materialności kosmosu, a z anty-somatyzmu uczynił normę „ze-
rwania z kondycją ludzką”. Postępował więc zgoła odwrotnie niż 
dojrzalszy w samorozumieniu swego przeznaczenia „za życia” 
człowiek Zachodu, uspołeczniony ramami wspólnoty i moderni-
zujący siebie walorami moralnymi, któremu wzory kultury ciele-
snej zaczęły służyć do nawiązania dialogu z wyższą doczesnością 
kondycji, a nawet – mimo śmiertelnego człowieczeństwa – łaską 
wiecznego zbawienia.

Przykłady tych relacji człowieka do społeczeństwa: a) natural-
nego, b) kolektywistycznego, c) komunitarnego i konserwatyw-
nego (wolnemu dla osoby), d) indywidualistycznie wyzwolone-
go ku sobie, e) wyzwolonemu „z nędzy ziemskiej” ku bytowaniu 
nieuwarunkowanemu społecznie (tantryzm, hatha joga), oraz f ) 
zbuntowanemu przeciwko cielesnej doczesności (gnostycyzm, 
manicheizm) – pokazują, że istnieje zależność między przyjmo-
waną postawą człowieka wobec struktury bytowej życia, społecz-
nej egzystencji (conditio humana) a wzorami kultury cielesnej. 
Wzory kultywowania ciała, wyrażające czynne dążenie do zmia-
ny ciała, są pochodną stosunku negacji bądź afirmacji cielesno-
ści, który z kolei jest pochodną stosunku człowieka do struktury 
bytowej jego istnienia naturalnego (życia jako życia) oraz życia 
społecznie uwarunkowanego: jaki stosunek do życia fizycznego, 
życia społecznie uwarunkowanego, taki stosunek do ciała fizyczne-
go i taka też kultura fizyczności.

Określony metafizycznie stosunek człowieka do życia jako 
życia oraz życia społecznie uwarunkowanego, pociąga więc za 
sobą wyrażenie jego stosunku do ciała (materii życia); podpo-
wiada, jak ma myśleć o cielesności oraz co czynić z ciałem, by 
– konsekwentnie – dany stosunek do życia wyrażać.  Nie ozna-
cza to jednak, że zależność ta rozgrywa się alternatywnie: jeśli 
życie TAK, to i ciało TAK, a jeśli życie NIE, to i ciało NIE. Kultura 
tantryzmu i hathajogizmu mówi zgoła o negacji egzystowania 
społecznego, zakładając śmierć profana, lecz zarazem – wpra-
wiając w zdumienie metafizyka wspólnoty czy ontologa społecz-
nego Zachodu, zakładającego społeczność jako warunek trans-
gresji człowieka ku człowieczeństwu osoby – nadaje „żywemu” 
ciału „niespotykane znaczenie w historii duchowości indyjskiej”. 
Hathajogin postanawia umrzeć dla wszystkiego, co ludzkie, lecz 
bynajmniej umierać po ludzku nie zamierza. Wyrzeka się społecz-
nego egzystowania, ale nie żywego istnienia. Nie jest samobójcą 
w europejskim znaczeniu samozniszczenia struktury bytowej ży-
cia, lecz – jak zwał, tak zwał – popełnia samobójstwo społeczne 
(wyzbywając się swego conatus essendi – wysiłku bycia-w świe-
cie) po to, by „odrodzić się do sposobu bytowania nieuwarun-
kowanego” w zjednoczeniu („za życia”) duszy ludzkiej z Bogiem. 
Od świata uwarunkowanego oderwać się trzeba (co oznacza, że 
umiera się dla wszystkiego, co ludzkie), lecz przy substancjalnym 
bytowaniu cielesnym bezwzględnie pozostać należy, by zacząć 
jego przetwarzanie ku boskiej wersji – jako czystej i zdrowej oraz 
bardzo długowiecznej. „A ponieważ można uzyskać wyzwolenie 
już w tym życiu, ciało musi być zachowane, jak długo się da i w 
doskonałym stanie – jak pisze Eliade – właśnie dla ułatwienia 
medytacji”. Widzimy, więc, że droga do bytowania w absolucie 

zaczyna się od negacji bycia w świecie społecznym, a kulminuje 
w afirmacji cielesności na drodze praktykowania ćwiczeń prze-
kształcających elementy somatyczne ciała ludzkiego w ciało mi-
styczne jako ciało człowieka-boga [tamże, s. 306]. 

Oto wzór kultury cielesnej zintegrowany z kulturą ducho-
wą człowieka wyspołecznionego z życia jako bytowania; znany 
Europejczykom jako wzór zdrowotnej kultywacji ciała i zgoła 
nieznany kontekstualnie – jako wzór duchowości indyjskiej. 
Europejczykowi trudno zrozumieć, że można zapewniać sobie 
długie życie w zdrowiu – na drodze wytrwałej pracy nad boską 
wersją ciała – by wykreować w sobie złudzenie boskości. Droga 
do Boga, powie europejski personalista, wiedzie przez miłość do 
człowieka, a tej potrzebne jest społeczne uwarunkowanie. Dopo-
wie jeszcze, że actus miłości, jeśli w czynie ma się dokonać, musi 
mieć umocowanie w zdrowotnej przypadłości ciała osoby. A za-
tem osoba – podmiot odpowiedzialny za swe czyny – zdrowotną 
habilitacją cielesności potwierdza swoją moralną godność. Tylko 
wtedy kultywacja zdrowotności cielesnej ma sens pełny, kiedy 
jej racją jest doskonalenie się człowieka w godności osoby. Jogin 
klasycznej kultury indyjskiej postępuje więc zgoła odwrotnie niż 
problematyczny człowiek Zachodu, któremu wzory kultury cie-
lesnej służą do nawiązania dialogu z wyższą doczesnością życia 
społecznego, a nawet – mimo śmiertelnego człowieczeństwa – 
łaską wiecznego zbawienia[, Pawłucki, 2007].

Doprawdy, można z wartości ciała wynieść wiele korzyści, 
jednakże ani politycy społeczeństw autorytarnych, ani ideolo-
gowie wolnościowych demokracji bez państwa, ani też ducho-
wi przywódcy sekt religijnych nie wytworzyli wzorów czynno-
ści formacji cielesnej (systemów kultury fizycznej), które byłyby 
pożyteczne docześnie człowiekowi wspólnoty, doskonalącemu 
się w człowieczeństwie osoby. To, co dla myśli indyjskiej jest 
niewolą: kondycja ludzka jako uspołecznienie, dla zachodniej 
myśli filozoficznej, uzasadnianej humanizmem personalistycz-
nym ontologii społecznej, jest wyzwoleniem ku wspólnocie 
jako metafizycznej zasadzie osiągania przez człowieka ideału 
moralnej godności. Trzeba było obecności sióstr miłosierdzia 
Zachodu w indyjskiej społeczności pogardy dla cierpienia, by 
dostrzec wyższość osoby – osiągającej świętość przez miłość – 
nad postacią samotworzącego się cudotwórcy – „dokarmiają-
cego się resztkami własnego ciała” w złudzeniu boskości. 

Czy są możliwe systemy kultury fizycznej, potrzebne osobie 
uczestniczącej w kulturze wyższego rzędu dla jej wyłącznego 
dobra – niesprowadzalnego do żadnego ideału bezosobo-
wego? – Odpowiem dalej, po przedstawieniu wniosków z ko-
lejnych lekcji kultury fizycznej. Wniosek wyciągnięty z mojej 
pierwszej lekcji kultury fizycznej – wyjaśniający zależność mię-
dzy upolitycznioną cielesnością komunisty a przebiegiem pro-
cesu rewolucyjnego – stał się dla mnie ważny dopiero, kiedy 
poznanie Homo Physicus odniosłem do alternatywnych aksjo-
logicznie przypadków organizacji jego życia w społeczeństwie, 
zwłaszcza indywidualistyczno-liberalistycznego (zwanego po-
nowoczesnym) oraz wspólnotowego (zwanego personalistycz-
nym i konserwatywnym).

Zdrowie publiczne a systemy polityczne
Spróbujemy przybliżyć tę zależność: między władzą społeczną 

a dominującym postulatem uczestnictwa kulturze fizycznej, na 
przykładzie wzoru sprawności zdrowotnej fitness. Okaże się, że 
władzę społeczną, lokującą się w dogodnym dla jej ideologii 
systemie politycznym, łatwo można rozpoznać aksjologicznie 
poprzez to, w jakiej mierze afirmuje ona dobro wspólne osoby, 
a w jakiej sprzeniewierza się temu dobru w dyskursie zdrowia 
publicznego, działając za pośrednictwem bio-władzy, jako swej 
agendy. Odpowiem najpierw na pytanie: - Co to jest zdrowie 
publiczne?
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Zdrowie publiczne to hipostaza, to pojęcie abstrakcyjne. Nie 
ma zdrowia publicznego ani tym bardziej zdrowia ludzkości. 
Zdrowie przypada wyłącznie konkretnemu człowiekowi jako 
jego substancjalna właściwość, nadająca podmiotowi władzę 
nad sobą. Choć zazwyczaj zdrowie samo „tryska” z substancji ta-
jemniczo, to podmiot utrzymujący władzę nad sobą, może dodać 
sobie doskonałości w zdrowiu, zapobiec higienicznie zuboże-
niu zdrowia, oraz przeciwdziałać w postępowaniu naprawczym 
(medycznym) jego wyniszczeniu. Rozumny podmiot poznaje, że 
z naturalnej przypadłości zdrowotnej może wyprowadzać życio-
we powodzenie (wyrazem tego rozumienia są toasty wznoszo-
ne nieustająco na zdrowia cześć), zaś z fitness udoskonalonej – 
spełnienie marzeń; podmiot zdrowszy poznaje, że może i więcej, 
i dłużej żyć od człowieka tylko zdrowego. Rzadko jednak słyszę, 
by ktoś wznosił toast za zdrowsze zdrowie. Widać niewielu wie, że 
pomnażanie zdrowia cielesnego leży w mocy człowieka rozum-
nego. 

Gdyby człowiek do siebie wyłącznie należał nikt by się my-
śleniem o jego przypadłości zdrowotnej nie zajmował. Człowiek 
należy do drugiego człowieka i dla swego rozwoju potrzebuje 
społeczeństwa. Kiedy więc wchodzi w związki towarzyskie (J. 
Śniadecki) – rozpoznaje społeczeństwo jako trwałą rzeczywi-
stość relacyjną, zawiadywaną przez podmiot władzy ku dobru 
wspólnemu. Na ogół nie wie, dopóki sam na oczy nie przejrzy, 
czy świat zapośredniczenia nie urąga jego godnościowej wy-
kładni osobowego rozwoju. Kiedy odkrywa, że jest inaczej, nie 
ustaje w wysiłkach tworzenia społeczeństwa osób. Nie zawsze 
ma jednak na to wpływ. Zazwyczaj pozostaje w społeczeństwie, 
jakie zastaje. Choć nie ma pewności, czy będzie miał udział w do-
bru wspólnym, dzięki któremu wzbudzi w sobie twórcze przeja-
wy życia osobowego, musi – chciał nie chciał – podołać spraw-
dzianom zdrowotnej fitness oraz biotycznej wellness oraz innym 
wzorom cielesnej doskonałości. Tego oczekuje od niego władza 
społeczna grupy, do której należy. Za sprawą bio-władzy (M. Fo-
ucault) zdrowie – osobisty składnik struktury jednostkowej czło-
wieka – zostaje wyniesione do rangi dobra publicznego, a nawet 
państwowego – w aktach wcielenia militarnego. I od kiedy pod-
miot władzy rozpoznaje, że zdrowie indywidualne waży na zada-
niu społecznym, sam inicjuje działania upowszechniające ideał 
zdrowotnej fitness (promuje zdrowie i wychowuje zdrowotnie) 
oraz przeciwdziała obniżeniu publicznej kondycji zdrowotnej. 

Istotnie, zdrowie publiczne to sztuka zawiadywania zdro-
wiem jednostki. Kto ją posiadł, jako roztropną władzę nad kon-
dycją fizyczną jednostki – jakby kondycji ludzkiej przydał gwa-
rancji spełnienia w ideałach najwyższych. 

Czym jest dobro wspólne? 
W trosce o godność człowieka, którego wartość jest wyższa od 

społeczeństwa – niezależnie od hierarchii wartości przyjmowa-
nej przez podmiot władzy – etycy i pedagodzy przypominają, że 
racją bytu każdej ludzkiej osoby jest urzeczywistnianie „[…] aspi-
racji w zakresie poznania, miłowania i wolnej autodeterminacji” 
[Krapiec, 2005]. Kiedy człowiek czynnie dąży do tych wartości – 
konstytuujących jego dobro jako osoby – sam usprawiedliwia 
siebie: że jest i celem, i sensem swego bytowania. Oczywiście, 
człowiek może wyzwalać w sobie swą potencjalność osoby pod 
warunkiem wejścia przez czyn w relacyjny związek z drugim, czy 
też każdą jednostką z jego środowiska bytowania. Każda jed-
nostka wspołeczniona, a więc relacyjnie uwarunkowana, może 
pożądać dla siebie tego samego dobra. Sama bowiem otwiera 
sobie rozdziały samotworzenia człowieczeństwa (w księdze życia 
społecznego) w aktach afirmacji drugiego człowieka dla niego 
samego – niezależenie od kulturowego łącznika. Każdy łącznik 
jest dobry, gdyż w każdym kulturowym przedsięwzięciu czło-
wiek „trafia” na drugiego, równego sobie potencjalnie w człowie-

czeństwie osoby. Poznaje wtedy, że podmiot – subiectum jego 
relacji – jest ważniejszy od przedmiotowego łącznika, a także 
ważniejszy od samej władzy. Kiedy obydwa podmioty relacji po-
znają tak samo dobro dla nich pożądane, to znaczy – odkrywają 
iż podmiot czynów jest ważniejszy od kulturowego przedmiotu 
– konstytuują myślowo w aksjosferze takie samo upodobanie do-
bra pożądanego; ustanawiają trwały, choć niewidzialny ślad swe-
go bytowania – kulturę społeczną osoby. Dzięki temu odkryciu 
myśli refleksyjnej dobro pożądane dla każdego z osobna może 
stać się – jako cel jednostkowego działania – dobrem wspólnym 
wszystkich uczestników życia w kulturze.

Jednakże, kiedy jednostka nie jest wyróżnianym podmiotem – 
jako osoba dla niej samej – przez drugi podmiot relacji, a zwłasz-
cza przez podmiot władzy, kiedy jej dobro osobowe zostaje za-
stąpione jakimś dobrem przedmiotowym, materialnym, a w każ-
dym razie – pozaosobowym (nie-ludzkim), wówczas przestaje być 
najwyższą formą bytowania. Tymczasem, jak pisze Krąpiec, „[…] 
nie ma już form bytowania samoistnych bardziej „zupełnych” niż 
osoba ludzka”. Zatem, kiedy mimo to władza społeczna wywyższa 
ideologicznie dobro dla niej pożądane ponad dobro osoby – spro-
wadza człowieka do postaci jednostki. W uzależnieniu od władzy 
społecznej jednostka ludzka pozbawiona władzy nad sobą jako 
osobą zostaje uprzedmiotowiona, zniewolona i ostatecznie „ujed-
nostkowiona”, bądź uwolniona ku pełnej niezależności indywidu-
alistycznego samostanowienia. W pierwszym, kolektywistycznym 
i autorytarnym układzie zostaje pozbawiona prawa do samosta-
nowienia w godności osoby (musi zresztą przyjąć zobowiązanie 
kolektywisty oraz zaniechać dążeń ku ideałowi w osobie i wspól-
nocie), w drugim zaś – liberalno-indywidualistycznym – jest zachę-
cana do dowolnego jednostkowienia W konsekwencji pozbawia 
się sama godności osoby, kiedy ”popada w niewolę konsumizmu, 
nieuporządkowanego życia seksualnego i przemocy, a na koniec 
w próżnię samotności i wypchnięta na bezdroża kultury śmierci”.4

Dobro wspólne jest zatem analogicznie tym samym dobrem, 
jakiego jednostka pożąda dla doskonalenia siebie w człowieczeń-
stwie osoby, kiedy łączy się relacyjnie na planie życia społeczne-
go z każdym jego uczestnikiem w duchu okazywanej mu bezin-
teresownie czci, życzliwości, przyjaźni i miłości. Inne ujęcie dobra 
wspólnego, niebędącego dobrem dla osoby, jest więc dobrem 
fałszywym logicznie. Nie istnieje bowiem inna całość ontyczna wo-
bec bytu samorozumnego i samowładnego, jakim jest człowiek – 
bytu dla siebie i przez siebie – którą jakakolwiek władza społeczna 
mogłaby wywyższyć ponad osobę ludzką. Kiedy do takiego wy-
wyższenia dochodzi w praktyce politycznej, „to taka personifikacja 
tworu społecznego staje się właśnie – jak uzasadnia Krąpiec – to-
talizmem, przekreślającym naturę ludzkiej osobowości w jej pod-
stawowych uprawnieniach” [tamże, s. 341]. Narzucone jednostce 
dobro jedynie słuszne – wykluczające jej osobowe istnienie – spro-
wadza zarazem materialną cielesność, a więc i fizyczną zdrowot-
ność do uprzedmiotowionego jestestwa. Z kolei rozwinięte przez 
władzę praktyki publiczne około cielesności, żywotności i zdrowotno-
ści jednostki są racjonalizowane dobrem ideologicznie słusznym, 
a nie dobrem wspólnym – uzasadnianym racją godności osoby 
ludzkiej. Nie dla osoby władza doskonali jej zdrowie – rozwijając 
własną sieć praktyk publicznych potęgowania fizyczności („tęży-
zny fizycznej”) – lecz dla siebie, by na drodze upaństwowienia cie-
lesnego wszystkich jednostek – kolektywnie scalonych – osiągnąć 
bezwzględnie dobro przez nią upragnione: kosztem dobra osoby 
i dobra wspólnoty osób. Zdrowie publiczne jako praktyka władzy 
zostaje zideologizowane (stosownie do uznanej za jedynie słusz-
ną rację dobra bezosobowego), zaś zmuszona do posłuszeństwa 
jednostka – „odarta” z godności osoby – zdepersonalizowana. 

4  Piszą o tym autorzy dokumentu Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu 
Polski W trosce o człowieka i dobro wspólne, Warszawa 2012, Biblos, s.35.
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Władza a zdrowie publiczne

Mamy więc taką zależność. Uwłaszczone zdrowie jednost-
ki przydaje społeczeństwu władzy nad sobą w osiąganiu dobra 
ogółu, bio-władza – świadoma wagi sprawy – umacnia jednostkę 
w działaniach doskonalących jej zdrowotną fitness. Umocowana 
zdrowotnie jednostka (na drodze edukacyjnej i innej – promocyj-
nej) – będąc już w sobie przyczyną własnego dobra cielesnego, 
czyli zdolna do umiejętnego kierowania własnym zdrowiem – 
może przenosić doskonałość w zdrowotnym istnieniu na dosko-
nałość w społecznym działaniu. Rozumny podmiot bio-władzy wie, 
co czyni. Upubliczniając zdrowie jednostki osiąga dwa w jednym: 
społeczeństwu przysparza kulturowego powodzenia w osiąganiu 
ideału, jednostce zaś udziału w osobistym samostanowieniu. Kie-
dy jedno dobro pokrywa się z drugim: społeczne z osobistym, to 
znaczy kiedy porządek aksjo-normatywny społeczeństwa umoż-
liwia jednostce działania uczestniczące w godności jej osoby, 
wówczas humanista jako etyk, pedagog, filozof kultury, czy filozof 
społeczny – stający na gruncie humanistycznej ontologii społecz-
nej – może potwierdzić, że życie społeczne osiąga ideał wspólno-
towej relacji; że organizacja społeczna, zawiadywana przez pod-
miot władzy i bio-władzy jest dla człowieka, gdyż to „ […] nie dobro 
w ogóle, tylko najwyższy możliwy rozwój jednostki jest dobrem 
najwyższym” [Znaniecki, 1973, s.23 t.2]. A zatem, kiedy społecz-
ność legitymizowana władzą afirmuje godność osoby jako dobro 
najwyższe, to i zdrowie publiczne jako praktyka bio-władzy uczest-
niczy w humanistycznym ideale. 

Jednakże ideałem byłby taki ideał: zdrowia publicznego jako 
praktyki władzy, pozostającej w służbie wspólnoty dla osoby. 
Historia nie potwierdza raczej, by organizacja społeczna, „ustro-
jona” zawsze w jakiś ideał polityczności, nie niweczyła godno-
ściowych aspiracji w człowieczeństwie osoby (w liberalistycz-
nych postulatach wolnościowych) lub nawet wymuszała na 
jednostce uczestniczenie w działaniach degradotwórczych (w 
autorytarnych utopiach bezosobowych).  Nie mówiąc o żarłocz-
nych grupach ideologicznych uzurpatorów, religijnych sekciarzy, 
samozwańczych przywódców, czy niewidzialnych przywódców 
postkolonialnej władzy – czyhających na duszę i ciało, zdrowie 
i życie swej indywidualnie i zbiorowo wyszukanej ofiary. 

W zależności od modelu upolitycznienia społeczeństwa 
przez podmiot państwa można wyróżnić (idealizując ustrojowe 
byty tych społeczeństw europejskich) trzy modele zdrowia pu-
blicznego, przyjmowane przez podmiot bio-władzy: A) kolekty-
wistyczny – państwa autorytarnego, B) komunitarny i konser-
watywny – państwa subsydiarnego C) neoliberalny – państwa 
bezideowo pragmatycznego.  

A) Zdrowie publiczne państwa kolektywnego 
Nikt nie powinien pobierać lekcji zdrowia publicznego, do-

kładniej – zdrowia upaństwowionego u kolektywistów władzy 
autorytarnej, władzy nieludzkiej – kontrolującej, jak wiadomo, 
każdą przypadłość jednostki: od duchowej, wolicjonalnej, myślo-
wej, emocjonalnej po substancjalną, fizyczną, zmysłową, cielesną 
i zdrowotną. Nie ma takiej przypadłości jednostki, nad którą wła-
dza autorytarna nie chciałaby sprawować kontroli. Przypadłości 
jest wiele, stąd władza autorytarna rozkłada swe obowiązki na 
podległe sobie aparaty kontroli i przemocy; aparat bio-władzy 
– kontroluje udział jednostki w praktykach urabiania cielesności 
podług narzuconego jej wzoru – najczęściej fizyczno-utylitarnego 
(w kontekście sprawowania obowiązków pracowniczych i militar-
nych), geneonomicznego (w aspekcie ochrony „czystości krwi”)5 

5 Mam na myśli higienę rasy i ruch eugeniczny. Ideologia czystości rasy była 
szczególnie bliska nacjonalistom władzy autorytarnej w Niemczech czy Japonii, 
a także lewakom socjaldemokratycznych systemów politycznych tych państw, 
w których władza kościoła luterańskiego i kalwińskiego przejmowała funkcje 

i zdrowotnego (w kontekście sprawowania ról społecznych w sfe-
rze publicznej).

W społeczeństwie polskim – zarządzanym autorytarnie na 
wzór komunizmu bolszewickiego – bio-władza upubliczniła, 
a dokładniej - upaństwowiła zdrowie fizyczne jednostki (w sfe-
rze służby medycznej), a w szczególny sposób wyróżniła wzór 
utylitarny ciała kolektywisty (robotniczy i militarny). Upaństwo-
wiła także wzór agoniczny cielesności, kontrolując procedury 
scentralizowanego i etatystycznego szkolenia sportowego.

Jak pokazuje historia, bio-władza społeczeństw autorytar-
nych wykazuje zawsze wzmożone zainteresowanie zdrowotną, 
a zwłaszcza utylitarną fitness indywidualnych kolektywistów, 
co tylko pozornie świadczyć może o jej humanistycznym uspo-
sobieniu. W istocie bio-władza, reprezentująca podmiot pań-
stwa monopartyjnego, musi sprawować wzmożoną kontrolę 
nad ciałami i umysłami kolektywistów w ramach zbiorowego, 
rewolucyjnego zadania, którego wynik końcowy – wyrażony 
urojonym oczywiście wyobrażeniem powszechnej utopii szczę-
ścia – uzależnia od potęgi fizycznej bojowników. Cyniczny an-
tyhumanizm bio-władzy objawia się w strategii poświęcenia 
bezwarunkowego nie tylko zdrowia, ale i życia jako życia, na 
wypadek, gdyby ojczyzna potrzebowała ofiary fizycznej kolek-
tywisty. Zdrowie publiczne osiąga więc swój zmistyfikowany 
pozór humanizmu w autorytarnej organizacji społecznej ko-
lektywistów. Zdrowemu kolektywiście nie jest dany ani zadany 
udział w czynnościach godności osoby; bynajmniej nie w mi-
łości kolektywista odkrywa swe powołanie. W zaplanowanej 
pragmatyce zdrowotnej kolektywista wytresowuje w sobie „tę-
żyznę”, by dzięki nadzwyczajnej mocy wykazać się niezłomno-
ścią w czynach rewolucyjnych. Za młodu, kiedy jest uczniem, 
nabywa mocy fizycznej, doskonali się w sprawnościach utyli-
tarnych w organizacjach młodzieżowych, a kiedy dorośleje, 
zostaje „wcielony” do służby cywilnej i wojskowej. Przechodzi 
z organizacji do organizacji, od jednego „wcielenia” w następne 
– dojrzalsze. Nie musi myśleć, co ma czynić z ciałem, zdrowot-
nością, żywotnością, a nawet życiem jako życiem. Podmiot bio-
władzy myśli za niego. Nie wszczyna więc procedur promocyj-
nych, zakładających upodmiotowienie jednostki ku samodziel-
nej formacji zdrowotnej fitness jednostki, albowiem z założenia 
antropologicznego „dobry” kolektywista musi być posłusznym 
wykonawcą zleconych mu działań. Podmiotowość nie jest przy-
padłością kolektywisty, podobnie jak to, że nie ma on prawa 
wykonywać czynności, które uczestniczyłyby w jego godności 
osoby. Kolektywista osobą nie jest, a gdyby miał odkryć w sobie 
powołanie do udziału w moralnej godności osoby – na zasa-
dzie miłości okazywanej drugiemu we wspólnocie małżeńskiej 
czy rodzinnej – prawo do siebie zostałoby mu odebrane.6 Nad 
ubezwłasnowolnieniem kolektywisty, jako potencjalnej osoby, 
„pracują” służby partyjne indoktrynacji ideologicznej. W razie 
potrzeby izolują opozycjonistę na drodze rozpoznania w nim 
przypadłości choroby psychicznej.  Pieczę nad zdrowotną fit-
ness kolektywisty sprawuje jej agenda partyjna. I choć wszyscy 
przydatni do służby kolektywiści potężnieją i zdrowieją – nie 
jest im dany udział w godności osoby „na podłożu” wytworzo-

kontrolną nad społecznościami lokalnymi (jako państwo w państwie). Przykła-
dem   jest państwo szwedzkie, w którym socjaldemokraci w imię sprawiedliwej 
redystrybucji dobra ogółu sprawowali kontrolę nad „pośledzonymi”, przy udziale 
pastorów, dokonując czystki rasowej pod hasłami postępowej eugeniki [Zarem-
ba-Bielawski, 2011]. W społeczeństwach katolickiego miłosierdzia ruch eugenicz-
ny nigdy nie został prawnie (ustawowo) ustanowiony.
6  W  amerykańskiej ekranizacji Doktora Żywago (Borysa Pasternaka)  rewolucjo-
niści „odzierają” siebie ze złudzeń.  Miłość  narzeczeńską, małżeńska i rodzinną 
„poświęcają” partii: Muszę Panu coś powiedzieć. Jestem oddany rewolucji. Nic, na-
wet Lara nie jest dla mnie ważniejsza – mówi „narzeczony” Lary, Pasza; Jedziesz do 
domu ? – Żywago  - Nie, do Piotrogrodu, wstąpic do Czerwonej Gwardii. A żona ? 
– Czasem kobiety muszą poczekać; dorośli małżonkowie z udziałem dziecka „odzie-
rają” siebie ze złudzeń.
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nej doskonałości cielesnej. Praktyka zdrowia publicznego jako 
zdrowia upaństwowionego w społeczeństwach autorytarnej 
władzy należy do procedur nieludzkich. Nie ma w niej niczego, 
co mogłoby się przydać się, jako doświadczenie zbiorowe, pod-
miotowi władzy kom unitarnej i konserwatywnej, nie mówiąc – 
władzy libertariańskiej, państwa bez władzy.

B) Zdrowie publiczne społeczeństwa konserwatywno-
komunitarnego

Historia organizacji społecznych jako podmiotów państwo-
wych pokazuje, że najbliższy ideałowi humanistycznemu god-
ności osoby w sferze zdrowia publicznego – jako praktyki spo-
łecznej zawiadywanej przez podmiot bio-władzy – jest państwo 
dobrego kapitalizmu (welfare state), solidarne i subsydiarne; 
najdalsze zaś państwo bezideowe pragmatycznie, wyzwalające 
w społeczeństwie (od) ruchy liberalistyczno-indywidualistycz-
ne. Równie daleko od ideału zdrowotności dla godności oso-
by sytuuje się aparat bio-władzy społeczeństwa autorytarnego 
(anty-demokratycznego). Racją wzmożonej kontroli zdrowej 
fitness jednostki ze strony aparatu bio-władzy (jako instytucji 
opresji i przemocy) w społeczeństwie autorytarnym jest oczy-
wiście idea pozaosobistego dobra ustrojowego, w imię której 
– jeśli zajdzie taka „dziejowa” konieczność – trzeba będzie po-
święcić nie tylko wydoskonalone zdrowie, ale i życie. 

W ogólności, abstrahując od ideologicznych różnic ustroju 
państwa, praktyka zdrowia publicznego uzyskuje rację istnie-
nia tylko w tych okolicznościach aksjologicznych, w których 
społeczeństwo legitymuje się dobrem wspólnym  jako zasadą 
integrującą jednostki wokół tego samego ideału kulturowego. 
Społeczeństwa wyzbywające się dobra wspólnego z aksjosfery 
nie znajdują uzasadnienia, by w przestrzeni publicznej zabiegać 
o wzmożenie doskonałości zdrowotnej – niezbywalnej w osią-
ganiu ideału. Kiedy ideału łączącego wszystkich we wspólnoto-
we jedno brak, to i brak jest racji uzasadniającej upublicznienie 
zdrowia jako dobra wspólnotowego. Najbardziej uwidacznia 
się ta negatywna zależność w społeczeństwa zawiadywanych 
przez państwo afirmujące etos indywidualistyczny, na podłożu 
wolnościowych praktyk rynku neoliberalnego. 

W ramach dobrego państwa ustanawia się dobre praktyki 
aktualizujące dobrostan zdrowotny osoby w następującej re-
lacji: państwo subsydiarne (welfare state) powołuje prawnie 
instytucje zdrowia publicznego, które upowszechniają ideał 
prozdrowotności (public health). W łańcuchu przyczynowości 
społecznej osoba upełnomocniona prozdrowotnie dąży czyn-
nie do wzmożenia witalnej fitness; osiąga nową doskonałość 
w zdrowiu i żywotności (health-ease-state and wellbeing). Jest 
przygotowana do zadań jako powołań i wyzwań we wspólno-
cie. W ambitnym życiu, w którym świętością jest drugi człowiek 
„odsłonięty przez miłość” (J. Tischner), osoba potrzebuje wzmo-
żonej sprawności fitness. Stąd tak nieodzowna jest w jej życiu, 
ku spełnianiu się we wspólnocie caritas, edukacja zdrowotna: 
pokazująca, że wartość zdrowia służy wartościom wyższego 
rzędu, a zatem – że dobre praktyki upubliczniające zdrowie i ży-
cie jako życie są wartościami niższego rzędu wobec kategorii 
konstytuujących osobę w jej istnieniu i działaniu. 

Mówimy o ideale prozdrowotnego personalizmu, na zasa-
dzie „kreślenia” utopii społeczeństwa konserwatywnego, lo-
kującego swe aspiracje w podmiocie państwa subsydiarnego 
i solidaryzującego się z jednostką będąca w potrzebie. Choć 
prawdziwych opiekunów już nie ma – jak mówią neoliberało-
wie, a państwo opiekuńcze wyczerpało swój potencjał dobra 
publicznego – nie my pierwsi i nie ostatni upominamy wolno-
rynkowców ponadnarodowego kapitału, jak choćby John Rawls – 
bynajmniej nie konserwatysta – że to za ich przyczyną państwo 
musiało wyzbyć się ideału społecznej sprawiedliwość, poczucia 

moralnej słuszność oraz uznawania dobra wspólnego. Jeśli na-
wet ten typ narracji „[…] pachnie mocno socjalizmem, to jest to 
taki typ myślenia liberalnego, w którego centrum znajduje się 
pewna koncepcja życia i kultury, pewien ideał stosunków mię-
dzyludzkich, a nie gospodarka wolnorynkowa” [ Szacki, 2008, 
s. IX].  

Oczywiście ideał zakładający implicite osobowy rozwój jed-
nostki w twórczości i miłości, staje się dobrem jednoczącym 
wszystkich uczestników życia w społeczeństwie, a więc ich 
dobrem wspólnym – bowiem, to co najlepsze dla jednostki (a 
niczego innego jednostka dla siebie chcieć nie może, co by nie 
konstytuowało jej jako osoby właśnie), jest dobre dla każdego 
uczestnika życia w społeczeństwie; każdy z nich powinien po-
żądać dla siebie tego samego dobra. W ten sposób dobro oso-
by jako ideał w jego spełnianiu się – dzięki relacyjnym więziom 
z innymi – może zostać rozpoznany jako dobro wspólne spo-
łeczeństwa. Zatem dobro zdrowotne jednostki jako podstawa 
ontyczna jej osobowego istnienia, powinno być konsekwent-
nie uznane za dobro publiczne – warunkujące, jak inne dobra 
cielesne czy materialne, osiąganie społecznego ideału osoby 
we wspólnocie i wspólnoty dla osoby.

Zrozumienie tej zależności skutkuje kontrolą władzy spo-
łecznej nad dobrem wspólnym zdrowotności, która ostatecznie 
– w wyniku roztoczonych praktyk umacniających witalną fitness 
– „umożliwia spełnienie owego zasadniczego prawa, jakim jest 
realna możliwość pozytywnego przyporządkowania się do do-
bra wspólnego przez rozwój swych potencjalności osobowych” 
[Krapiec, 2005, s.340]. 

To właśnie w państwach dobrego kapitalizmu Zachodu, 
w latach 80. – jeszcze wtedy opiekuńczych, subsydiarnych i so-
lidarnych – został wszczęty proces powszechnej zdrowotnej 
kulturacji – różny wobec tradycyjnych praktyk medykalizacji. Po 
kolejnych kongresach światowych promocji zdrowia w sferze 
publicznej, ustanowiono europejską sieć szkół promujących 
zdrowie oraz podjęto pozaszkolne działania promujące wzory 
ochrony i doskonalenia zdrowotnej fitness.  Dodać trzeba, że 
w Polsce, który wychodziła z totalizmu socjalistycznego ku lep-
szej, bo demokratycznej wersji społecznego życia, nie przyjęto 
w sferze publicznej żadnego wzoru dobrego państwa opiekuń-
czego i subsydiarnego Zachodu. Popełniono natomiast niezli-
czone błędy i zaniechania, w następstwie których państwo wy-
zbyło się subsydiarnej roli względem społeczeństwa [Kieżun, 
2012]. W sferze nie-medycznej zdrowia publicznego nie uczy-
niono nic, co by nawiązywało do kulturowego ruchu prozdro-
wotności – wszczętego w Kanadzie, a umocowanego ideowo 
i prawnie przez podmiot międzynarodowy Karty Ottawskiej 
Promocji Zdrowia – uznający nierówności społeczne za przyczy-
nę nierówności w zdrowiu oraz wskazujący na prozdrowotność 
jako modus godnej egzystencji. Narodowy Program Zdrowia 
„zapisał się” fikcją. Nigdy nie przystąpiono do Europejskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie, ani też nie spełniono żadnego 
z „odwiecznych” postulatów narodowej pedagogiki zdrowia 
– upominającej się zwłaszcza o upełnomocnienie zdrowotne 
ucznia szkoły powszechnej. Nie powstała też ani jedna z za-
powiedzianych 3000 szkół promujących zdrowie. Mimo żądań 
działaczy zdrowia publicznego, zwlekano z reformą edukacyjną. 
Nie podjęto jej do dzisiaj. Oczekiwany projekt ustawy o zdrowiu 
publicznym nie poddano żadnej próbie publicznego dyskursu. 
Współcześnie, z każdym dniem władza demokracji rynkowej 
wyzbywa się odpowiedzialności za wspólne dobro naturalne 
osoby doświadczonej chorobą. Sprawia, że nawet w publicznej 
praktyce medycznej (zwanej „służbą zdrowia”) osoba chora – 
mimo konstytucyjnych gwarancji bezpieczeństwa – musi uryn-
kowić siebie, by przyjść sobie z pomocą. Kiedy bio-władza prze-
nosi swe opiekuńcze zobowiązanie dobrego państwa na osobę 
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chorą, której umożliwi niebawem samo-ubezpieczenie w pry-
watnej kasie chorych (na wzór amerykański), trudno oczekiwać, 
by ten sam aparat polityczny państwa bezideowego (w sensie 
personalistycznym) rozwiązywał inaczej niż rynkowo problem 
zdrowia osoby zdrowej. Co więcej, w państwie bezideowym 
dyskurs zdrowia publicznego nie zostaje nawet wszczęty. Jed-
no wyklucza drugie. Pragmatyzm monetarny władzy wolnoryn-
kowej zakłada indywidualną relację z jednostką jako „kapitałem 
ludzkim”. Kto indywidualnie dysponuje kapitałem własnym, ten 
urynkowi wszystko, co jest jego ontyczną własnością: choro-
bę, zdrowie, a nawet życie na okoliczność śmierci: byle młod-
szym na starość być, zdrowo i długo żyć, najlepiej wiecznie, ku 
nieśmiertelności trwać. Kogo na to nie stać, pozostanie przy 
swej biedzie zdrowotnej, bezradności w chorobowej potrzebie 
i krótszym żywocie.

C) Zdrowie publiczne społeczeństwa liberalno-indywi-
dualistycznego

W społeczeństwie bezideowym pragmatycznie, w którym 
praktyka zdrowia publicznego nie należy do wspólnego dobra, 
bo i dobrem najwyższym dla władzy nie jest jednostka jako 
osoba, doskonalenie zdrowotne staje się działaniem indywidu-
alnym. Każde dobro jest inne (każda jednostka czego innego 
dla siebie pożąda).  W zależności od przyjmowanej przez jed-
nostkę koncepcji dobra wyłącznie dla niej samej pożądanej, 
osobista praktyka doskonalenia zdrowotnej fitness, jako wybit-
nie nie-publiczna, jest uzasadniana racją tego dobra. Indywidu-
alnie więc jednostka indywidualizująca swą kondycję życiową 
może: a) doskonalić się fizycznie dla wzmożenia gatunkowej 
fitness – popadając w naturalizm i witalizm (health’ism), b) do-
skonalić swoją fitness zdrowotną dla wzmożenia doznań hedo-
nistycznych – jeżeli ceni sobie niezależność samostanowienia 
(najczęściej na drodze egoistycznego rachunku szczęścia; każ-
dy sobie „gra na sobie” – wyśpiewując smutną pieśń nihilizmu, 
albo radosną odę do hedonizmu, seksualizmu nowej ery, czy 
kosmicznego energetyzmu), c) habilitować się prozdrowotnie 
w aktach celebryckiej próżności lub – w najlepszym razie – kre-
acjach zawodowej kariery singlisty. 

Zdrowotna fitness interesuje najbardziej te jednostki wyspo-
łecznione, których racją jest kariera i sława. Stosunek do życia 
też jest „wolnościowy”, gdyż wolność jednostki jest celem osta-
tecznym. Dyskurs eutanazji, aborcji czy zapłodnienia in vitro 
przychodzi ponowoczesnym indywidualistom z łatwością, gdyż 
samo życie nie jest dla nich problematyczne, o ile dokonuje się 
ono podług ich sprawdzianów młodości, zdrowia, piękna zmy-
słowego i seksualnej fitness.

 Takimi zazwyczaj racjami: hedonistycznymi i utylitarnymi 
uzasadnia swoje doskonalenie zdrowotne jednostka społe-
czeństwa ponowoczesnego. Władza społeczna niczego jej nie 
zaleca, ani narzuca, gdyż w społeczeństwie „ludzi wolnych” każ-
dy kreuje swoją zdrowotną fitness podług „sprywatyzowanego” 
przez siebie dobra.

W społeczeństwach bezideowych pragmatycznie, w których 
dobro wspólne nie występuje, publiczna wartość zdrowia nie 
jest przedmiotem dyskursu jako dobro pożądane. Polska jest 
tym niechlubnym przypadkiem państwa bezideowo pragma-
tycznego, w którym po likwidacji aparatu bio-władzy państwa 
autorytarnego nie powołano aparatu zreformowanego w du-
chu kultury dobrego kapitalizmu. Zlikwidowano resortowy 
aparat bio-władzy, odpowiedzialny za powszechną fizyczność 
obywateli, rozwiązano stowarzyszenia krzewienia fizycznej 
zdrowotności społeczeństwa – legitymizujących siłę państwa 
totalitarnego – i mimo dogodnej perspektywy dziejowej, zanie-
chano praktyk zdrowia publicznego na wzór państw opiekuń-
czo-subsydiarnych (welfare state).

Samo-ograniczający się podmiot państwa demokratycz-
nego – stosujący strategię neoliberalizacji rynkowej (do)wol-
ności – wyzbywa się odpowiedzialności za chorych, ubogich, 
bezdomnych, bezrobotnych i jakkolwiek wykluczonych. Jest na 
tyle wyrachowany w polityce twórczego księgowania publicz-
nych finansów, że nie podejmuje ani zadania upublicznienia 
zdrowia, ani upublicznienia choroby. Nie dość, że odmawia, 
pod pozorem trudnych prac nad ustawą o zdrowiu publicznym, 
zobowiązań budżetowych w praktyce promocyjnej i edukacyj-
nej (nie mówiąc o zaniechaniu wobec służb epidemiologicz-
nych), to jeszcze zmierza do urynkowienia służb miłosierdzia 
wobec terminalnie chorych (chodzi o hospicja, które zamierza 
też urynkowić). Chorych pospolicie obciąża natomiast – wbrew 
ustawowym gwarancjom ubezpieczeń – świadczeniami osobi-
stymi w publicznych zakładach medycznych. Opiekę nad sobą 
powierza indywidualnym klientom służb medycznych – samo 
ubezpieczającym się w prywatnych kasach chorych [Legutko, 
2012]. Państwu neoliberalnemu, bezideowemu w swej bezdusz-
nej pragmatyce urynkowienia obywatela (w każdej okoliczno-
ści upubliczniania jego słusznych konstytucyjnie roszczeń), 
a sprowadzonego ostatecznie w nowomowie do postaci „kapi-
tału ludzkiego”, na dodatek państwu anty-konserwatywnemu 
(niechętnemu rodzinie i jej etosowi prawa naturalnego, wrogie-
mu narodowo-chrześcijańskiej tradycji), można zarzucić niedo-
statek znajomości kultury dobrego kapitalizmu. Kiedy jednak „ 
państwo” miało się jej nauczyć, skoro po wyzbyciu się pamięci 
kolektywizmu samo siebie zachęciło do przyjęcia w sferze go-
spodarczej strategii neoliberalnego turbo-kapitalizmu?  Nie do-
świadczyło więc nigdy polskie państwo demokracji rynkowej 
humanizmu opiekuńczości, solidaryzmu i subsydiaryzmu. Choć 
dużo o tym mówiło, niczego nie uczyniło. Co więcej, podobnie 
jak w innych krajach Europy Zachodniej – o czym pisze Roger 
Scruton – „na niektórych obszarach rządzenia liberałowie dą-
żyli do oddzielenia państwa od społeczeństwa” [2002, s.99]. W 
Polsce rządzonej przez liberałów organizm polityczny państwa 
zaniechał kierowania społeczeństwem na jego lokalnych te-
rytoriach pod pretekstem „kryzysu” i zadłużenia finansowego 
w sferze publicznej [por., tamże, s.99]. 

Przyjmując więc założenie, że etos polityki socjalnej państw 
europejskich, unijnych oczywiście, zależy od internalizacji 
tradycji humanistycznych kultury kapitalizmu [Szubert-
Zarzeczny, 2001], można suponować, że w społeczeństwie 
bezideowym pragmatycznie, w którym dobro wspólne nie 
występuje – publiczna wartość zdrowia nie może być przed-
miotem dyskursu, a i kwestia życia jako życia zawsze jest rela-
tywistycznie i permisywnie traktowana – wbrew etyce prawa 
naturalnego. Rozwiązanie kwestii zdrowia i czystości cielesnej, 
jako dobra publicznego, nie jest możliwe w społeczeństwie li-
beralno-indywidualistycznym, w którym dominuje mentalność 
konsumpcyjna i hedonistyczna. Żadna regulacja prawna – jako 
ustawa o zdrowiu publicznym, jeśli w końcu zostanie uchwalo-
na jako akt wykonawczy – nie wpłynie na zmianę wolnościowe-
go obyczaju, w gruncie rzeczy anty-zdrowotnego. Nawet w naj-
bardziej niegdyś zdrowym społeczeństwie dorosłych Szwedów 
nie jest możliwe współcześnie upublicznienie kwestii zdrowia 
jako dobra wspólnego. Indywidualistyczne ekscesy młodszej 
części społeczeństwa, przenikniętego ideologią hedonizmu, 
wykluczają udział w ruchu prozdrowotnym, afirmowanym jako 
wartość wspólna.7 Także nihilizm egzystencjalny, dotykający: 

7  Socjaldemokratyczny system polityczny Szwecji okazał swą autorytarną i anty-
humanistyczną siłę w oczyszczaniu rasy i potęgowaniu fizycznej zdrowotności na 
drodze usankcjonowanej prawnie praktyki eugeniczno-sterylizacyjnej. Owszem, o 
społeczeństwie szwedzkim można było mówić, że jest zdrowsze i czystsze na „cie-
le”, ale w żadnym razie, że państwowa praktyka zdrowia publicznego ma na wzglę-
dzie dobro jednostki jako osoby. Gdyby tak było, gdyby dobro każdej jednostki jako 
osoby było dla aparatu socjaldemokratycznej biowładzy dobrem najwyższym, ni-
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zawiedzionych doświadczeniem wolności, wygłodniałych po-
szukiwaczy sensu na własną rękę, rozczarowanych niemożno-
ścią spełnienia ideałów – wyklucza z udziału w dobru wspól-
nym zdrowotności.

Zdrowie jednostki w społeczeństwie ponowoczesnym
W ogólności zauważamy, że im bardziej kontrola państwa 

maleje, wraz z jego słabnącym wpływem na publiczne sfery 
życia, tym bardziej przynależność do kategorii społecznych 
wzrasta, a wraz z tym kondycja jej członków dokonuje się nie-
rzadko sprzecznie z dobrem życia jako życia, zdrowia i godno-
ści osoby. W społeczeństwach „bez państwa” (libertarianizm), 
w których ideologiczna regulacja życia w kulturze zanika – jak 
ma to miejsce w demokracjach bezideowych pragmatycznie 
czy zindywidualizowanych społeczeństwach ponowoczesnych 
i neoliberalnych – dochodzą do głosu samozwańczy ideologo-
wie – nowatorzy, reprezentujący różne grupy interesu rynkowe-
go. Nie ustaje jeszcze tylko udział „za dnia” państwa w systemie 
bezpieczeństwa publicznego i obronnego kultury fizycznej. Za-
równo policjant, jak i żołnierz muszą po to włączyć się czynnie 
z prawnego nakazu i rozkazu w formację własnej cielesności, by 
wyniesione z niej sprawności „wnieść” do zawsze chwalebnych 
zadań swej roli społecznej. Ktoś musi zresztą strzec państwa-
w-państwie, które – kiedy noc nastaje – sprowadza posłuszne 
sobie agendy do roli stróża swego dobra. 

Wyjaśniamy tylko niektóre akty wandalizmu anty-
zdrowotnego ideologów ponowoczesności, do których wła-
dza państwa bezideowego (oczywiście w Polsce) nie potrafi 
odnieść się dyskursywnie. Bio-władza milczy (jeżeli jeszcze 
istnieje), a ideolog ponowoczesność zachęca do indywiduali-
zmu, wyspołecznienia się oraz wejścia na ścieżkę egoistycznego 
singlizmu. Obiecuje szczęście w pojedynkę. Zataja jednak przed 
indywidualistą, że hedonistyczna okupacja ciała dokonuje się 
kosztem zdrowia, przez „utopienie siebie” w naturze swej przy-
rodzoności. Istnienie człowieka w naturalnej strukturze jego 
bytowania jest teoretycznie możliwe, lecz jest to życie bez 
wartości „dodanej”. Hedonista upodabnia się do człowieka 
nieproblematycznego – o czym wspominaliśmy powyżej.

 
Pedagog zdrowia czy bioetyk przypomina, że nie jest możli-

we, by w naturalnym bytowaniu człowiek mógł stać się osobą. 
I nic, co kulturowe nie jest możliwe, kiedy człowiek zawiązuje 
sytuację aksjologiczną dla pojedynczej wartości ciała. Poka-
zuje, że człowieka aksjologicznego absurdu nie trzeba szukać 
w wyobraźni filozoficznej romantycznego naturalisty, kosmicz-
nego podróżnika poszukującego spocznienia w energii natu-
ry, czy panteistycznego hedonisty nowej ery, żądnego taplania 
się naturalnej seksualności. Wystarczy, że w życiu codziennym, 
zbliżonym do jego kręgu obserwacji, widzi jego namiastkę jako 
obscenicznego naturystę, czy witalistę popadającego w obse-
sję zdrowotnej fitness.

Ideologia ponowoczesności sprowadza kondycję ludzką do 
absurdu, zaś kondycję zdrowotną do substancjalnego zniszcze-
nia. W społeczeństwach pragmatycznie bezideowych, w któ-
rych etos konserwatyzmu rodzinnego i patriotycznego jest 
wyszydzany, dochodzą do głosu sekciarze religijni – kulturowi 

gdy nie mogłoby dojść do sterylizacyjnej „rzeźi” (będącej w istocie uszkodzeniem 
ciała) kilkuset tysięcy kobiet. Socjaldemokraci z Domów Ludowych, wspierani przez 
luterańskich pastorów Domów Bożych – kierujący się normą sprawiedliwości spo-
łecznej (w żadnym razie normą personalistyczną) – okazali się w latach 1920-1977 
bardziej autorytarni, niż wszyscy inni demokraci zachodniej Europy. Przypadek au-
torytaryzmu szwedzkiej socjaldemokracji pokazuje, że również praktyki promocji 
zdrowia i czystości – tak rzekomo imponujące pod względem swej skuteczności – 
należy rozpatrywać jako wynik unikalnego aliażu sił politycznych humanizmu socja-
listycznego z mocą religijnej władzy kościoła protestanckiego. W społeczeństwach 
katolickich – kierujących się normą miłosierdzia wobec każdej osoby - nigdy nie 
uchwalono prawa eugenicznego[  Zaremba-Bielawski, 2011].

obcy. Sytuują się wobec ponowoczesnych indywidualistów na 
drugim biegunie absurdu (absurdem jest rezygnacja z życia 
społecznego, bynajmniej nie życia fizycznego).

Pedagog zdrowia może tylko przypomnieć za metafizykiem, 
że osoba istnieje przez czyny dla swej moralnej doskonałości, zaś 
wartość ciała urzeczywistnia po to, też przez czyny, by umożli-
wić sobie osiągnięcie wartości najwyższej (będąc swoim celem 
i sensem) oraz – przy okazji – zaznaczyć swoją przychylność cia-
łu – rozpoznanemu jako znak sacrum (chodzi oczywiście o ciało 
jako świątynię ducha osoby).

Wnioski 
1. Praktyka zdrowia publicznego wzbudza wtedy podej-

rzenie, kiedy bioetyk i pedagog,  „nastrojeni” humanistycznie 
i personalistycznie, pytają o aksjologicznie uzasadnienie jej ra-
cji;  suponując, iż podmiot bio-władzy – wiedząc, że człowiek 
jest bytem osobowym oraz substancjalnym bytem jednostko-
wym (przez cielesność, fizyczność, zdrowotność, żywotność) – 
z wyrachowaniem politycznym nie tylko upublicznił, lecz także 
upaństwowił jego zdrowotną fitness. I tu zaczyna się przed-
miot sporu, tu zaczyna się dyskurs zdrowia publicznego, który 
– w rzeczy samej – dotyczy sporu o wyższość ustrojową orga-
nizacji społecznej, a bezpośrednio o status podmiotu bio-wła-
dzy, która ów ustrój, zideologizowany racją dobra partyjnego, 
umacnia na polu kontrolowanych przez siebie praktyk. 

2. Zdrowie publiczne staje się kwestią dyskursywną, jako 
przedmiot publicznego sporu, kiedy bioetyk, a za nim peda-
gog zdrowia upomina się o godność zdrowotną osoby (ucznia), 
wskazuje jej kierunek emancypacji oraz demaskuje niegodzi-
wości aparatu bio-władzy.8 

     Odniesienie pedagoga zdrowia do ideologów władzy post-
kolonialnej jest demaskatorskie i oskarżycielskie. Dotyczy ono 
zwłaszcza tych praktyk „okupacyjnych”, które z cielesności czy-
nią narzędzie gry rynkowej, zaś ze zdrowotności kpinę. Klienta 
można najpierw utuczyć, a następnie wyszczuplić, a po drodze 
opakować w błazeńskie szmaty – najlepiej rozdarte i „świeżo” 
brudne w stylu grunge (niechlujne). Brud celowy, to brudna 
robota global marketu – desocjalizująca ku niechlujstwu i po-
niżeniu godności osobowej. Ideologowie władzy kolonizującej 
cielesność i degradującej zdrowotność zapraszają do udziału 
w hedonistycznym imprezowaniu, manipulują stylem życia 
swej klienteli. Ekumena global marketu wnosi do życia otyłość, 
której towarzyszy materializacja – rozpoznawana jako dewolu-
cja człowieka (człowiek bez duszy, bo bez miłości).

 4. Wspomnieliśmy o ideologicznych uzurpatorach władzy 
nad ciałem, zdrowiem i życiem jednostki. Upaństwowione 
społeczeństwo nie jest jedyną rzeczywistością, jaką jednostka 
zastaje, jedynym światem, w jaki „wchodzi”, a którego wybrać 
sobie nie może, gdyż tu jest jego miejsce, gdzie się urodziła – 
choćby to było „imperium zła”, „cywilizacja śmierci” czy „ziemia 
nieludzka”. Istnieją jeszcze światy równoległe, do których jed-
nostka równocześnie przynależy, i w których już to dobrowol-
nie, już to w nieświadomości swego uprzedmiotowienia osobo-
wego i cielesnego, a tym samym zdrowotnego może poszuki-
wać dla siebie spełnienia.

Zdrowie publiczne to pouczający sam w sobie przedmiot 
dyskursu publicznego – z udziałem etyka i pedagoga – w którym 
ważone są szanse obrony moralnej godności osoby, trwania 
społeczeństwa jako wspólnoty dla osoby oraz władzy jako 
podmiotu afirmującego dobro wspólne dla osoby. Pedagog 
zdrowia – jako konserwatysta – przypomina „ostatecznie” i na tym 

8 Tak postawą obrońcy prawa ucznia do godność zdrowotnej i jednocześnie krytyka 
władzy autorytarnej wykazał się M. Demel[1973]. Z kolei w pracach A. Pawłuckie-
go krytyce zostaje poddana bio-władza państwa liberalno-demokratycznego oraz 
ukryta władza ponowoczesnej okupacji cielesność ucznia [1997].
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zarazem poprzestaje – bo więcej uczynić ani nie może, ani nie ma 
takiego prawa – że społeczeństwo wychowujące trwać może o tyle 
w swej pomyślności, o ile jego bio-władza nie utraci władzy nad 
sobą w walce z ideologami neoliberalnej władzy, wrogiej państwu 
dobroczynnej subsydiarności – państwu jako osobie; jak je 
rozumie: analogicznie do osoby społecznej, osadzonej w tradycji 
narodowej i kulturze wspólnoty rodzinnej – Scruton [2002, ss. 
249-253], Kołakowski, 2011, ss.149-162], czy Jaroszyński [2012]; 
pozostający wszyscy w opozycji do państwa opiekuńczego, jako 
zalegalizowanemu konstytucyjnie „instrumentowi” przemocy 
wobec osoby i wspólnoty – używanemu w istocie przez rządzących 
polityków socjaldemokracji pod pretekstem spełniania ideału 
społeczeństwa sprawiedliwości społecznej. W duchu tej ideologii 
państwo opiekuńcze socjaldemokratów szwedzkich, norweskich 
czy fińskich samo upoważnia siebie do przeprowadzania czystek 
eugenicznych – finansowanych z funduszu zdrowia publicznego 
– których celem jest eliminacja obywateli „poślednich” (na drodze 
sterylizacji i aborcji) z u działu w dobru społecznym. Oto sprawiedliwi 
pośród narodów Europy, dla których osoba społeczna nie jest 
celem i sensem istnienia państwa. 
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Korzyści z edukacji zdrowotnej w szkole
I bariery w jej realizacji

Starania o wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach 
w Polsce mają długą historię. Upłynęło 225 lat od czasu, gdy 
w 1787 r., Grzegorz Piramowicz, współtwórca Komisji Edukacji 
Narodowej, wyznaczył nauczycielom obowiązek „wychowania co 
do zdrowia”9. Minęło 30 lat od ukazania się w 1982 r. pierwszego 
oficjalnego dokumentu Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
określającego zakres, strukturę i organizację wychowania 
zdrowotnego w szkole10. Były to wytyczne, dokument niskiej 
rangi, niezobowiązujący szkół do jego realizacji. Po raz pierwszy 
w historii szkolnictwa w Polsce włączono edukację zdrowotną 
przed 15 laty (1997 r.) do podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, obowiązkowego dokumentu określającego założenia 
programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły11. W 1999 r., 
w wyniku reformy strukturalnej i programowej systemu edukacji, 
do podstawy programowej kształcenia ogólnego wprowadzono 
ścieżki edukacyjne, w tym „edukację prozdrowotną”12. W kolejnej 
zmianie podstawy programowej w 2008 r.13 zrezygnowano ze 
ścieżek edukacyjnych, w tym także edukacji prozdrowotnej. 

1. Edukacja zdrowotna w aktualnie obowiązującej 
podstawie programowej

 W pierwszym okresie prac nad obecnie obowiązującą 
podstawą programową kształcenia ogólnego termin „edukacja 
zdrowotna” nie pojawił się w żadnym zapisie. Założono, że jest 
to zadanie dla nauczycieli biologii i wychowania fizycznego. 
W wyniku starań grupy profesorów medycyny i psychologii 
udało się wprowadzić ten termin do podstawy programowej 
i wiele korzystnych zapisów. Było to możliwe dzięki zrozumieniu 
i pomocy prof. Zbigniewa Marciniaka, Podsekretarza Stanu 
w MEN, kierującego pracami nad podstawą programową14.

Miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej
 W obowiązującej od 1 września 2009 r. podstawie 

programowej kształcenia ogólnego znalazły się następujące 
zapisy dotyczące edukacji zdrowotnej:

W części wprowadzającej do podstawy programowej dla •	
9 Piramowicz G.: Powinności nauczyciela, WSiP, Warszawa 1988.
10  Wytyczne programowe do realizacji wychowania zdrowotnego w szkole podsta-
wowej i ponadpodstawowej Zostały one opracowane przez M. Salinger przy współ-
pracy wielu ekspertów. Opublikowane m.in. w czasopiśmie Wychowanie Fizyczne 
i Higiena Szkolna, 1982, nr 7, s. 243-259.
11 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie pod-
staw programowych obowiązkowych przedmiotów w szkole podstawowej i ponad-
podstawowej (Dz. Urz. MEN 1997, Nr 5, poz. 23).
12  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999, Nr 14, poz. 129).
13  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17).
14  Historię starań o edukację zdrowotna w obecnej podstawie programowej opi-
sano w artykule: Woynarowska B.: Historia edukacji zdrowotnej a podstawach pro-
gramowych kształcenia ogólnego 1997-2009.  Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edu-
kacja AWFiS w Gdańsku 2009, t.3, s. 29-40.

wszystkich etapów edukacyjnych zapisano, że: „Ważnym za-
daniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której ce-
lem jest kształtowanie u uczniów nawyku (postaw) dba-
łości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”. 
Ściśle powiązano edukację zdrowotną z wychowaniem fizycz-•	
nym:

na I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar „wycho-•	
wanie fizyczne i edukacja zdrowotna”,
na II, III i IV etapie edukacyjnym zapisano, że wychowanie •	
fizyczne „pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej”,
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyodręb-•	
niono blok tematyczny „edukacja zdrowotna”. 

Wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględniono •	
w wielu przedmiotach Jest to nie nazwana ścieżka między-
przedmiotowa). Liczba tych wymagań i ich zakres jest większy 
niż w poprzedniej podstawie programowej. 
W wychowaniu fizycznym rozszerzono zakres edukacji zdro-•	
wotnej o aspekty zdrowia psychospołecznego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem umiejętności życiowych (osobistych 
i społecznych). Wśród tych umiejętności, w bloku „edukacja 
zdrowotna”, wymieniono: pozytywne myślenie, budowanie 
poczucia własnej wartości, wiary w siebie, podejmowanie de-
cyzji, utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie i przyj-
mowanie wsparcia, rozwiązywanie problemów, gospodaro-
wanie czasem, radzenie sobie z presją, krytyką, negatywnymi 
emocjami, stresem. Wymagania dotyczące umiejętności ży-
ciowych znajdują się w wielu przedmiotach. 
W komentarzu do podstawy programowej wychowania fi-

zycznego, wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zapisano, że:

„Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowaw-•	
czym, w którym uczniowie uczą się jak żyć, aby: zachować 
i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć śro-
dowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub nie-
pełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić 
sobie i zmniejszać jej negatywne skutki.
Celem•	  edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży jest udzielanie 
im pomocy w:

poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwo-•	
ju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdro-
wotnych,
zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlacze-•	
go i jak należy o nie dbać,
rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie wła-•	
sne i innych ludzi,
wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje •	
możliwości,
rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzy-•	
jających dobremu samopoczuciu, i pozytywnej adaptacji 
do zadań i wyzwań codziennego życia,
przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na •	
rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, 
szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej (edukacja 
zdrowotna jest ważnym elementem edukacji obywatel-
skiej)”15.

 
 Podano także wskazówki dotyczące realizacji edukacji 

zdrowotnej, propozycje organizacji zajęć (wariant optymalny 
kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin w okresie 3 lat nauki 
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej) oraz zasad oceniania 
osiągnięć uczniów na zajęciach edukacji zdrowotnej. 

15  Podstawa programowa z komentarzami „Wychowanie fizyczne i edukacja dla 
bezpieczeństwa”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, s. 56.
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Dlaczego uznano, że wychowanie fizyczne może pełnić 
wiodąca rolę w edukacji zdrowotnej w szkole?

 
 W pracach nad koncepcją zapisu edukacji zdrowotnej 

przyjęto jeden z modeli zalecanych przez WHO: treści 
umieszczone w wielu przedmiotach i jeden przedmiot wiodący. 
Zespół pracujący nad podstawą programową wychowania 
fizycznego uznał, że rolę tę może przejąć ten przedmiot. 
Przemawiały za tym następujące argumenty:

Silne związki między wychowaniem fizycznym i edukacją •	
zdrowotną, wskazywane od ponad 40 lat przez teoretyków 
wychowania fizycznego w Polsce. Zdaniem M. Demela16  „ma-
cierz” wychowania zdrowotnego tworzą wychowanie fizyczne 
i higiena szkolna. „Pole przenikania się zakresów wychowania 
zdrowotnego i wychowania fizycznego jest rozległe i obejmu-
je wszystko co wiąże się ze świadomością ceny zdrowia, pozy-
tywnym zainteresowaniem własnym organizmem…”. Na po-
trzebę silnego powiązania między wychowaniem fizycznym 
i zdrowotnym wskazuje od wielu lat Z. Jaworski17. 
Szeroki zakres kształcenia przeddyplomowego nauczycieli •	
wychowania fizycznego, w tym w nauki biomedyczne, ale tak-
że psychologia, pedagogika i wychowanie zdrowotne.
Specyficzny typ relacji nauczyciel wychowania fizycznego – •	
uczniowie, sprzyjający budowaniu zaufania i zainteresowania 
uczniów sprawami zdrowia. 

Powierzenie nauczycielom wychowania fizycznego wiodącej 
roli w edukacji zdrowotnej oraz rozszerzenie dotychczasowego 
zakresu tego przedmiotu potraktowano jako wyzwanie i szansę 
dla tej grupy nauczycieli. Można oczekiwać, że:

Może wpłynąć na •	 zwiększenie ich prestiżu zawodowego. 
Wyniki badań wskazują, że połowa nauczycieli wychowania 
fizycznego uważa, że ma niski lub bardzo niski prestiż w spo-
łeczeństwie, ma poczucie niedowartościowania prestiżowego 
swojej specjalności w stosunku do nauczycieli innych przed-
miotów. W środowisku wychowawców fizycznych istnieje 
kompleks „wuefiaka”18 ;
Stworzy nauczycielom możliwość: większego udziału w życiu •	
szkoły, rozwoju zawodowego i osobistego;
Będzie sprzyjać zwiększeniu satysfakcji z pracy.•	

Działania wspierające realizację edukacji zdrowotnej 
przez nauczycieli wychowania fizycznego

Projektując blok „edukacja zdrowotna” w wychowaniu 
fizycznym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
założono, że jego wdrożeniu będzie towarzyszyło intensywne 
doskonalenie pracujących w tych szkołach nauczycieli, zmiany 
w kształceniu studentów na kierunku „wychowanie fizyczne” 
oraz inne formy wspierania nauczycieli w realizacji tego zadania. 
W praktyce nie podjęto takich działań.

W ostatnich dwóch latach opracowano kilka poradników 
dotyczących edukacji zdrowotnej dla dyrektorów szkół 
i nauczycieli:

Woynarowska B. (red.) •	 Organizacja i realizacja edukacji zdrowot-
nej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Ośro-
dek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011 – wersja elektroniczna 
(www.ore.edu.pl). Poradnik ten, podzielony na trzy części (szko-
ła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), ukazał 

16 Demel M.: O wychowaniu zdrowotnym. PZWS. Warszawa 1968 , s. 58-59..

17  Jaworski Z.: Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej (1965-
2004).Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ”Adam”, Warszawa 2005.
18 Cieśliński R.: Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego. 
Akademia Wychowania Fizycznego. Studia i Monografie. Warszawa, 2005.

się w wersji papierowej i otrzymały je w 2012 r., nieodpłatnie 
wszystkie szkoły w Polsce.
Pankowska-Koc K, Szczepkowska K. •	 Edukacja zdrowotna w wy-
chowaniu fizycznym. Scenariusze lekcji dla gimnazjów, Agencja 
Reklamowo-Wydawnicza Althea DESIGN Sp. z o.o., Warszawa 
2011.
Kierczak U. •	 Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania 
fizycznego. Praktyczny przewodnik. Oficyna Wydawnicza IM-
PULS, Kraków 2012.
Woynarowska B. (red.) •	 Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczy-
cieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Szansę na poprawę kompetencji nauczycieli w zakresie 
edukacji zdrowotnej, w dłuższej perspektywie czasu, 
stanowi uwzględnienie, pierwszy raz w historii szkolnictwa 
w Polsce, edukacji zdrowotnej w standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela19. 

2. Korzyści z edukacji zdrowotnej w szkole
Korzyści dla uczniów
W dzieciństwie i w okresie dorastania człowiek zdobywa 

podstawowe kompetencje związane ze zdrowiem oraz kształtuje 
swój styl życia, który może sprzyjać lub zagrażać zdrowiu 
i decyduje o zdrowiu w dalszych latach życia. W kształtowaniu 
tych kompetencji dla u dzieci i młodzieży, obok rodziny, główną 
rolę powinna odgrywać szkoła. Uzasadniają to następujące 
przesłanki:

edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka, tak jak na-•	
uka czytania, pisania i liczenia;
tylko szkoła może zapewnić ponad 5 milionom dzieci i mło-•	
dzieży systematyczną edukację zdrowotną i pośrednio od-
działywać na ich rodziców;
u dzieci i młodzieży istnieje wiele niedostatków w zakresie za-•	
chowań prozdrowotnych oraz częste są zachowania ryzykow-
ne dla zdrowia20; niepokojące jest to, że częstość większości 
niekorzystnych dla zdrowia zachowań młodzieży zwiększa się 
z wiekiem;
szczególnie potrzebna jest edukacja zdrowotna dzieciom po-•	
chodzących z rodzin, które nie przygotowują dzieci do troski 
o zdrowie, a tym samym szkoła może włączyć się do działań 
w zakresie zmniejszania nierówności społecznych w zdrowiu;
edukacja zdrowotna, a zwłaszcza rozwijanie umiejętności ży-•	
ciowych, może wspierać uczenie się, radzenie sobie uczniów 
z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi.

Korzyści dla nauczycieli
Zawód nauczyciela wiąże się ze specyficznymi obciążeniami, 

które mogą być przyczyną:
zaburzeń zdrowia fizycznego: choroby narządu głosu, zabu-•	
rzenia słuchu, częste infekcje układu oddechowego, dolegli-
wości ze strony kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze i inne choro-
by układu krążenia oraz zaburzenia psychosomatyczne (sku-
tek powtarzających się nadmiernych stresów i negatywnych 
stanów emocjonalnych),
zaburzeń zdrowia psychospołecznego, w tym przede wszyst-•	
kim zespołu wypalenia zawodowego, depresji, nadużywania 
alkoholu.

19  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. 
U. 2012, Nr 25, poz. 131).
20 Ilustrują to dane z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotny-
mi młodzieży szkolnej HBSC – Health Behaviour in School-aged Children. A WHO 
Collaborative Cross-national Study: Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) Wyniki 
badań HBSC 2010. Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.
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Ryzyko wystąpienie tych zaburzeń jest większe, gdy 
współistnieją czynniki pozazawodowe, w tym także niekorzystne 
czynniki w środowisku rodzinnym oraz styl życia niekorzystny dla 
zdrowia21. Realizacja edukacji zdrowotnej stwarza nauczycielom 
możliwość:

uaktualnienia/pogłębienia, przydatnej dla nich samych, wie-•	
dzy o zdrowiu jego ochronie i doskonaleniu, 
refleksji nad swoimi zachowaniami zdrowotnymi, zwłaszcza, •	
że wśród nauczycieli podobnie jak u uczniów, stwierdza się 
wiele niedostatków zachowań prozdrowotnych 22,
identyfikacji własnych problemów zdrowotnych,•	
doskonalenie własnych umiejętności życiowych – osobistych •	
i społecznych.

•	
Kompetencje dla zdrowia nauczycieli są ważne, gdyż 

powinni oni tworzyć dla uczniów wzorce właściwych zachowań 
zdrowotnych. Warunki, w jakich powinna być realizowana 
edukacja zdrowotna i stosowanie metod aktywizujących 
sprzyjają dobremu komunikowaniu się z uczniami i wspólne 
uczenie się. Niezbędne jest jednak przyjęcie przez nauczycieli 
roli przewodników, doradców uczniów a nie ekspertów. Taka 
postawa „uwalnia” nauczycieli od lęku przed niedostatkiem 
wiedzy medycznej.  

Korzyści dla szkoły
Edukacja zdrowotna wspiera realizację podstawowych zadań 

szkoły w następujący sposób:
Skuteczna edukacja zdrowotna sprzyja dobremu samopoczu-•	
ciu i zdrowiu uczniów, a to z kolei: 

dobrej ich dyspozycji do uczenia się, dobremu przystoso-•	
waniu do szkoły, motywacji do uczenia się, osiągnięciom 
szkolnym i satysfakcji ze szkoły,
rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności,•	
dobrym relacjom z rówieśnikami i dorosłymi.•	

Edukacja zdrowotna jest bezpośrednio powiązana z progra-•	
mem wychowawczym, a szczególnie programem profilaktyki, 
do opracowania których zobowiązana jest każda szkoła. Celem 
szkolnego programu profilaktyki jest zapobieganie zachowa-
niom ryzykownym oraz wybranym zaburzeniom zdrowia fi-
zycznego i psychicznego uczniów. Należą do nich: używanie 
substancji psychoaktywnych, agresja w relacjach rówieśni-
czych, ryzykowne zachowania seksualne,  zachowania auto-
destrukcyjne i samobójcze, zaburzenia odżywiania, nastroju 
i inne problemy zdrowia psychicznego charakterystyczne dla 
okresu dojrzewania, otyłość i nadwaga. Pomostem między 
edukacją zdrowotną a profilaktyką są umiejętności życiowe23

 Należy jednak podkreślić, że skuteczność edukacji zdrowotnej 
uczniów zależy nie tylko od realizacji podstawy programowej. 
Ważna jest odpowiednia polityka szkoły w zakresie zdrowia 
(całościowe podejście do zdrowia w szkole). 

Korzyści dla społeczeństwa
Edukacja zdrowotna w szkole jest uznana za najbardziej 

opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa. 

21 Woynarowska B. Nauczyciel/wychowawca - ochrona i promocja jego zdrowia, 
w: Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. Biomedyczne pod-
stawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
s. 309-336. 
22  Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. Samoocena zdrowia  i dbałość 
o zdrowie nauczycieli, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012 (w druku) .

23  Ostaszewski K.: Związki między edukacją zdrowotną a szkolnym programem pro-
filaktyki. w: B. Woynarowska (red.): Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej 
w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Warszawa 2011, s. 62-71 www.ore.edu.pl).

Jej koszty są niewspółmiernie niższe niż leczenie chorób i dlatego 
szkolna edukacja zdrowotna powinna stanowić element polityki 
zdrowotnej państwa. 

 Mimo stopniowej poprawy stanu zdrowia ludności Polski, 
sytuacja w tym zakresie na tle ogółu krajów Unii Europejskiej 
jest wciąż niezadowalająca.  Według danych WHO w 2009 r. 
przeciętna długość życia w Polsce, w stosunku do krajów UE była 
krótsza u mężczyzn o 5,2 lat, u kobiet o 2, 5 roku. Długość życia 
w zdrowiu24 w 2009 r. wynosiła w Polsce u mężczyzn 58,1 lat, u 
kobiet 62,1 lat (w krajach UE odpowiednio 60,8 lat i 61,5 lat)25. 

 Jedną z przyczyn niekorzystnej sytuacji zdrowotnej 
ludności w Polsce jest niedostateczne uwzględnianie w polityce 
zdrowotnej państwa działań w zakresie profilaktyki chorób, 
promocji zdrowia, w tym nowoczesnej edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa. Konieczność intensyfikacji tych działań jest 
związana ze zmianą granicy wieku emerytalnego do 67 lat. 
Niezbędne są różnorodne, długofalowe programy, które sprzyjać 
będą poprawie zdrowia ludności, a zwłaszcza wydłużeniu okresu 
życia w zdrowiu. Uzyskanie tej poprawy wymaga udziału samych 
ludzi, zwiększenia ich motywacji i umiejętności dbania o 
zdrowie od najmłodszych lat życia, a nie tylko poprawy opieki 
zdrowotnej. Jednym z pilnych działań powinna być zatem 
poprawa jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej oraz 
profilaktyki w szkole.

3. Bariery w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole
W dotychczasowej historii szkolnictwa w Polsce edukacja 

zdrowotna, podobnie jak profilaktyka, pozostawały na marginesie 
funkcjonowania szkoły. Wdrażanie aktualnie obowiązujących 
zapisów podstawy programowej dotyczącej edukacji zdrowotnej 
utrudnia m.in.: 

niedocenianie jej znaczenia przez dyrekcje szkół i nauczycieli, −	
niechęć większości nauczycieli wychowania fizycznego do 
podjęcia nowego zadania;
niedostateczne przygotowanie ogółu nauczycieli do realizacji −	
edukacji zdrowotnej, brak w Polsce systemu kształcenia 
przedyplomowego i doskonalenia nauczycieli w tym 
zakresie;
brak systemu wsparcia metodycznego dla nauczycieli;−	
utożsamianie edukacji zdrowotnej z przekazywaniem −	
informacji o zdrowiu, 
dominacja działań akcyjnych, imprez, festynów, konkursów;−	
oferowanie szkołom ogromnej liczby programów −	
edukacyjnych o tematyce zdrowotnej, opracowanych przez 
różne organizacje i instytucje (w tym firmy produkujące 
żywność, kosmetyki, środki czystości, które równocześnie 
promują własne produkty). Większość programów ma 
charakter akcyjny i nie ma związku z treścią podstawy 
programowej. Realizacja tych programów zajmuje czas 
uczniów, nie sprawdza się ich jakości i poza nielicznymi, nie 
dokonuje się ewaluacji ich efektów; 
nieuwzględnienie oceny realizacji edukacji zdrowotnej −	
w ramach nadzoru pedagogicznego;
małe zainteresowanie szkół wyższych wspieraniem rozwoju −	
szkolnej edukacji zdrowotnej. 

Podsumowanie

W okresie minionych 3 lat od wdrożenia nowej podstawy 
programowej wychowania fizycznego w gimnazjach nie podjęto 

24  Wskaźnik ten określa liczbę lat bez trwającej długotrwale (co najmniej 6 miesię-
cy) całkowicie i bardzo poważnie ograniczonej zdolności do wykonywania podsta-
wowych czynności dla swojego wieku z powodu kalectwa lub przewlekłej choroby 
(z aktualnym orzeczeniem prawnym lub bez takiego orzeczenia).
25  Baza danych Eurostat.
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w resorcie edukacji i szkolnictwa wyższego niezbędnych działań 
systemowych dla wspierania jej realizacji, a szczególnie nowych 
zadań, jakie postawiono przed nauczycielami wychowania 
fizycznego. Jedyną formą pomocy był druk poradnika dla 
dyrektorów szkół i nauczycieli „Organizacja i realizacja edukacji 
zdrowotnej w szkole”. Nie dokonuje się monitorowania przebiegu 
jej wdrażania. Od września 2012 r. podstawa programowa 
wdrażana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Doświadczenia, obserwacje oraz moje liczne kontakty 
z nauczycielami WF, doradcami metodycznymi, konsultantami 
nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycielami akademickimi 
wskazują, że środowisko kultury fizycznej nie zaakceptowało 
nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, 
a szczególnie bloku „edukacja zdrowotna”. Istnieje poważna 
obawa, że w większości szkół zapisy te pozostaną jedynie na 
papierze.

Prof. Lesław Kulmatycki – Akademia 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Promocja zdrowia w szkole - 
psychospołeczny wymiar zagrożeń i szans

Człowiek pragnie zdrowia i pragnie szczęścia. Jednak dla wielu 
ludzi, a może dla wszystkich, słowa te zawierają pojęcia przekracza-
jące zwykłe koncepty biologiczne. Rodzaj zdrowia, jakiego człowiek 
pragnie najbardziej, to niekoniecznie stan, w którym odczuwa się wi-
gor i dobre samopoczucie, a nawet stan gwarantujący długowiecz-
ność. Jest to natomiast stan nadający się najlepiej do osiągnięcia 
celów, które każdy człowiek sam sobie ustala. (Dubos s 249)

Wprowadzenie, czyli kapitał społeczny a zdrowie 

W Polsce dzięki transformacji ustrojowej oraz istotnym zmia-
nom stylu życia Polaków sukcesywnie wzrasta średnia długość 
życia. Nadgoniliśmy zapóźnienia technologiczno-cywilizacyjne 
w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi, dlatego też warto 
się zastanowić nad głównymi kierunkami dalszego rozwoju, czyli 
poprawy jakości życia Polaków. Inspiracją do takich przemyśleń 
może być zdrowotna sytuacja krajów, które dotychczas były dla 
nas rodzajem drogowskazów. W USA spodziewana długość życia 
obywateli po raz pierwszy w historii spadła w latach 2007 i 2008. 
Jak podejrzewają badacze amerykańskiego Narodowe Centrum 
Statystyk Zdrowotnych przyczyną może być rosnąca otyłość po-
pulacji oraz wpływy kryzysu ekonomicznego. Nie jest to tajemni-
cą, że zadowolenie z życia spada wraz z zamożnością a czynnik 
nierówności staje się najważniejszy w skalach pomiaru dobro-
stanu i szczęścia. Dotychczas uważano tak w odniesieniu do sta-
tusu społecznego i wykształcenia. Obecnie korelacja problemów 
społecznych i zdrowotnych nie jest nawet w przybliżeniu tak 
silna w odniesieniu do innych czynników, jak w odniesieniu do 
nierówności materialnych. Można to nazwać „chorobą z zawiści”. 
Nierówności okazują się faktycznym źródłem stresu i napięć psy-
chospołecznych generujących dyskomfort. Autorzy przytaczają 
wiele mówiące przykłady. W byłej NRD, kiedy po zjednoczeniu 
pojawia się „problem z otyłością”, bynajmniej nie dlatego, że mie-
li więcej jedzenia, ale czysto z powodu stresu transformacyjnego 
oraz zobaczeniem jak bardzo różnią się zarobki od RFN. Nato-
miast porównując wskaźniki chorób psychicznych w porówny-
walnych ekonomicznie krajach, tj. Japonii i USA, to stosunek jest 
jak 8 proc do 26 proc. Podobna korelacja występuje w przypad-
ku śmiertelności niemowląt. W USA jest ona dwukrotnie więk-
sza niż w Japonii. Z badań wynika, że problemy częściej dotyczą 
ludzi z najniższych warstw hierarchii społecznej, ale ważniejsze 
również dla jakości życia najbogatszych jest „zdrowa równość”.  

Bogatszym żyje się lepiej w tych krajach, gdzie ich materialna 
przewaga nad uboższymi nie jest zbyt duża. I znowu przykład 
dotyczący USA. Tam od lat 80. Gwałtownie rosły różnice między 
dochodami, a zarazem w takim samym tempie rosły wydatki na 
więzienia (sześć razy wyższe niż na oświatę).  Najlepiej z bada-
nych wypadają Szwecja, Japonia, Norwegia. Tu z kolei wykryto 
prosta zależność, mianowicie „im mniejsze różnice w docho-
dach, tym mniejsze problemy społeczne”. W tych krajach różni-
ce między najbogatszymi a najbiedniejszymi są najmniejsze, są 
prymusami we wszystkich analizowanych dziedzinach. Te kraje, 
gdzie rozwarstwienie dochodów jest największe, mają najwię-
cej kłopotów (choroby psychiczne, więzienia, ciąże nastolatek, 
przestępstwa). 

Richard Wilkinson i Kate Pickett w wydanej w 2009 r. pracy, 
próbowali dowiedzieć się, dlaczego w nowoczesnych państwach 
przemysłowych ludzie mają tym więcej problemów zdrowot-
nych, niż ci, którzy w tak uprzemysłowionych krajach nie mieszka-
ją. I dlaczego ryzyko niektórych chorób jest większe w pewnych 
państwach tej grupy, a w innych występują one rzadziej? Bada-
nia przeprowadzali w 23 najlepiej rozwiniętych krajach OECD. 
Badali m.in. wzajemne zaufanie obywateli, długość życia, gdzie 
więcej otyłych a gdzie uzależnionych od narkotyków. Porówny-
wali wskaźniki przestępczości i przemocy, wyników w szkołach, 
liczbę ciąż u nastolatek i mobilności społecznej. Ta olbrzymia 
ilość danych pozwoliła im na uzyskanie dość kontrowersyjnych 
wniosków. Najważniejszy jest, że dalsza poprawa w jakości życia 
nie zależy już od kontynuacji wzrostu gospodarczego czy na-
wet wiedzy. Znacznie ważniejsze jest poczucie przynależności 
oraz wspólnoty, czyli jak szanujemy i odnosimy się wzajemnie 
do siebie. Pomimo, że najbogatsze kraje odnotowują w dal-
szym ciągu wzrost PKB, to nie przekłada się on na poprawę 
zdrowia i wydłużenia ich życia. Zauważa się wręcz odwrotny 
trend, mianowicie wzrost dobrobytu wzmaga społeczny lęki 
oraz wpływa na większą liczbę osób z depresją oraz z pro-
blemami społecznymi. Przeprowadzona sonda (C. Wallis: The 
New science of Happiness, „Time” 17.01,2005) wskazuje, że naj-
większym dostarczycielem dobrostanu i szczęścia są: kontakt 
z własnymi dziećmi, kontakt z przyjaciółmi, dzielenie się czymś 
z innymi i relacje z życiowym partnerem. Wprawdzie jedna trze-
cia wspomniała o jedzeniu, to zdecydowana większość mówiła o 
relacjach z innymi. Dlatego pytanie czy składowe naszego szczę-
ścia są bardziej w nas samych czy w relacjach z innymi? Jest py-
taniem niezmiernie aktualnym. Odpowiedź może znajdować się 
gdzieś pomiędzy, gdyż na przykład takie emocje jak empatia czy 
współczucie umożliwiające nam kontakt z innymi mamy w so-
bie. Przecież wiele badań dobrze dokumentuje rolę społecznych 
determinantów szczęścia.

Przełomowa praca Daniela Golemana o inteligencji emocjonal-
nej została opublikowana w 1995 roku a teoria SEL social-emotional 
learning znana jest już w wielu kręgach naukowych. Martin Selig-
man konkluduje te badania, że nie wartości intelektualne i pasje 
poznawcze czynią nas szczęśliwszymi, ale właśnie zepchnięta we 
współczesnym systemie edukacyjnym prawie na margines sfera 
emocjonalna i ogólna życzliwość dla siebie i innych przejawiająca 



21

się w empatii i zdolności do pełnej miłości i akceptacji siebie i in-
nych. To niby nic nowego, co raz rewolucje pedagogiczne polega-
ły na przypominaniu sobie którejś ze sfer, która zostawała w tyle, 
bądź z różnych powodów była pomijana. Do rozwoju potrzebna 
jest równowaga wszystkich wymiarów.              

Demokratyzacja podstawą dla środowiskowej promocji 
zdrowia w szkole

Jesteśmy krajem o najniższym w Europie poziomie zaufania 
społecznego, co oznacza, że mamy po prostu niski poziom kapi-
tału społecznego. Brak organizacji pozarządowych, organizacji 
pożytku publicznego czy zwykłych działań na rzecz innych.  Z ba-
dań wynika, że jedynie 10 procent społeczeństwa ma zaufanie do 
innych współobywateli, którzy nie są członkami rodziny. Dla po-
równania w Norwegii czy w Szwecji takie zaufanie ma ponad 60 
procent. Według badań Janusza Czapińskiego, Polska - na tle Eu-
ropy - jest na szarym końcu pod względem deklarowanego pozio-
mu zaufania wobec innych ludzi. Niewielki procent Polaków jest 
przekonanych, że ludzie „starają się być pomocni”. Czapiński pyta 
„czy jest możliwy dalszy rozwój Polski - po ewentualnym przekro-
czeniu progu krajów rozwiniętych - przy obecnym poziomie kapi-
tału społecznego?”  i odpowiadając na nie, ma wielkie wątpliwości, 
uważa, że przy obecnym poziomie awersji do współpracy oraz 
wzajemnej nieufności we wszystkich środowiskach taki rozwój nie 
jest możliwy. I co najważniejsze dla całego systemu edukacyjnego, 
to konieczność zmian i otwarcia na nowe rozwiązania i autorskie 
pomysły dające przynajmniej szanse na zmiany w poszczególnych 
lokalnych środowiskach. We wnioskach ostatniego Raportu „Dia-
gnozy Społecznej” Czapiński konkluduje, że kapitał społeczny 
buduje się od wczesnego wieku, najlepiej od samej szkoły, 
czyli zmiany lub reformy systemu, gdzie zamiast promowanej 
„formuły indywidualistycznej” przejść do „formuły nastawio-
nej na innych”.

Co to oznacza deficyt zaufania społecznego dla promocji zdro-
wia? Ano to, że „nic mi się nie chce”, jakiekolwiek angażowanie się 
w coś dla wspólnego pożytku nie zostanie ani zauważone, ani do-
cenione. Bywa, że ma to skutek wręcz odwrotny. Edukacja należy 
do tej specyficznej dziedziny życia, że oparta jest na długofalo-
wym procesie w czasie którego tworzą się ośrodki stające się na-
turalnym autorytetem. Bez tego jakakolwiek edukacja, oparta na li 
tylko na precyzyjnie ustalonych testach wiedzy staje się martwa i z 
czasem nikomu niepotrzebna. Jedną z najsmutniejszych konsta-
tacji ostatniego dwudziestolecia jest to, że gospodarka rynkowa 
i komercjalizacja życia pub licznego zepchnęła szeroko rozumia-
ną kulturę, sztukę i edukację na margines. Kolejne ekipy rządowe 
tworzą „atrapy niby dbałości o kulturę i edukację” aby z czasem 
zamienić je w samofinansujące się instytucje. Jesteśmy, gdzie je-
steśmy i może warto powołać się zupełnie dobre jak na owe czasy 
śmiałe rozwiązania sięgające Komisji Edukacji Narodowej z 1773 
r., kiedy będąc w awangardzie myśli pedagogicznej stwarzaliśmy 
podstawy dla powszechnego systemu kształcenia. Jesteśmy w in-
nych czasach, podstawy programowe muszą być dostosowywane 
do zmieniających się warunków. Tu już nie wystarcza jedna mądra 
ministerialna głowa, tu potrzebnych jest dużo mądrych głów, lo-
kalnie pracujących nauczycieli, rodziców, ale też głów młodzieży, 
które ewentualnie będą mówić równie mądremu ministrowi to, 
czego od niego oczekują. Na tym polega poczucie współodpo-
wiedzialności. Społeczności mające poczucie odpowiedzialności 
za siebie będą chciały kształtować swoją rzeczywistość, również tą 
edukacyjną. To jest naturalny proces i nikt centralistycznie nie jest 
w stanie niczego tu zmienić. Dlatego mam coraz większe przeko-
nanie, że wielkie molochy ministerialne uzurpujące sobie prawo 
do kształtowania jakiegoś tam strategicznego planu są całkowitą 
i co najgorsze bardzo kosztowną fikcją, tak jak wielopiętrową fikcją 
są kolejne strategie Narodowego Programu Zdrowia.

 Zdaję sobie sprawę, że promocja zdrowia rodziła się w krajach 
o dojrzałej demokracji w latach 80. Kiedy u nas trudno było ma-
rzyć o społeczeństwie obywatelskim. Demokratyzacja społeczeń-
stwa rozpoczęła się dwie dekady temu i będzie jeszcze na długo 
będziemy się zmagać z jej przekładaniem na praktykę życia. Nie 
da się z dnia na dzień zmienić kilkudziesięcioletnich nawyków 
i przyzwyczajeń choćby w systemie edukacji. Bez szerokiego 
współdziałania i długofalowych konsekwentnych działań nic nie 
wskóramy ani z agresją, ani z frustracją ani z promocją dobro-
stanu, zdrowia czy optymizmu. Do tego niezbędne są zarówno 
polityczne reformy całego systemu jak i świadomość nauczycieli 
czy rodziców. Marnujemy kolejne lata, wszak olbrzymi entuzjazm 
nauczycieli w pierwszej połowie lat 90. został zniweczony. Ener-
gia oddolna starcza na określony czas. Chcąc proponować dłu-
gofalowe rozwiązania niezbędne jest wsparcie zarówno władza 
centralnych jak i samorządowych. Sama szkoła nawet z bardzo 
sprawną Radą Osiedla nie udźwignie kilku czy kilkunastoletnie-
go programu. Prezentowany schemat współzależności całego 
organizmu, określony jako „Parasol promocji zdrowia” (ryc. 1) po-
kazuje właściwe zależności, ale też odwołuje się do już funkcjo-
nujących strategii i dokumentów, np. strategii promocji zdrowia 
dla danego regionu. Analizując poniższy schemat, nie da się tutaj 
przeoczyć analogii do zapisów Karty Ottawskiej.

demokratyzacja

polityka
polityka spo³eczna

socjalna
oœwiatowa
zdrowotna
PROMOCJA 
ZDROWIA

“PARASOL”
PROMOCJI
ZDROWIA

Ryc. 1 Wielopoziomowy schemat zależności w promocji zdrowia 
jako „Parasol promocji zdrowia” (oprac. autor)  

Kanadyjski filozof, Charles Taylor znany dobrze również w Pol-
sce wymienia trzy warunki trwałej i żywotnej demokracji, są to 
warunki: jedności, partycypacji, poszanowania. 

Oznacza to, ze bez poszanowania unikalności lokalnych 
oczekiwań czy uczciwego „ciągnięcia” wózka edukacji przez 
wszystkich partnerów odpowiedzialnych za edukację, nie 
da się zbudować zaufania ukierunkowanego na współpracę. 
To jest również klucz do zdrowia psychospołecznego przyszłe-
go społeczeństwa. Bez powstawania grup samopomocowych, 
woluntarskich i samorządowych organizacji, jakiekolwiek inicja-
tywy idące „od góry” skazane będą na porażkę. Podejmując się 
wdrażania środowiskowego programu promocji zdrowia w szko-
le bardzo wyraźnie należy sobie zdać sprawę z dwóch wyjścio-
wych założeń:  

- po pierwsze, nie można oddzielić ludzkiego zdrowia od 
życia od otaczającego środowiska (zarówno ludzkiego jak 
i innych istot żywych oraz od przyrody i natury)

-po drugie, nie można cieszyć się zdrowiem w społeczeństwie, 
które samo przejawia objawy wielu chorób. 
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Dobrostan psychofizyczny młodych Polaków
Co to jest zdrowie i jak mierzyć dobrostan? To pytania na które 

nigdy nie będzie łatwo i obiektywnie odpowiedzieć. Obok nega-
tywnych definicji zdrowia mówiących ze „zdrowie to brak choro-
by”, lub definicjach funkcjonalnych, np., że zdrowie to zdolności 
do pracy”, zaczęły pojawiać się definicje pozytywne wskazujące 
na pozytywne zasoby tkwiące w człowieku, a które powinny zo-
stać rozwinięte i spełnione. Zgodnie z lansowana przez presti-
żowy periodyk naukowy definicją o charakterze adaptacyjnym 
a proponowaną przez francuskiego filozofa medycyny i lekarza 
Georges Canguilhem’a (za: Lancet, 2009; 373:781) zdrowie nie 
jako pojęciem stałym, ale jest zdolnością jednostki do przy-
stosowania do otaczającego ją środowiska. Zatem jest różne 
dla poszczególnych osób i różne w odniesieniu do różnych oko-
liczności życiowych.  I dalej, może być tylko subiektywne oraz po-
winno być definiowane przez każdego z nas zgodnie ze swoimi 
potrzebami funkcjonalnymi. Według Canguilhem’a nie da się ująć 
zdrowia w jakiekolwiek ramy definicyjne. Nawet jeśli pozostanie-
my przy wciąż obowiązującej definicji „dobrostanu w sferze fizycz-
nej, psychicznej i społecznej”. Oczywiście nauczyciel wychowania 
fizycznego powinien to rozumieć i potrafić przełożyć na język 
oddziaływań. Dlatego też wynikające z nowych podstaw pro-
gramowych obowiązki brania przez nauczycieli wychowania 
fizycznego na barki zagadnień szeroko rozumianej filozofii 
życia opartej na promocji zdrowia oraz węziej określanej jako 
edukacji zdrowotnej stwarza dla tej grupy profesjonalistów 
olbrzymie wyzwanie. Z jednej strony może paraliżować szerokim 
podejściem do wielu zagadnień szczegółowych, natomiast z dru-
giej może to być znakomitą szansą do zrealizowania pomysłów 
holistycznie ujętego wychowania i kształtowania postaw zdrowot-
nych. Nauczyciel wychowania fizycznego ma też znakomite środki 
związane z ciałem, ruchem, aktywnym stylem życia. To one dają 
mu zdecydowaną przewagę na nauczycielami innych przedmio-
tów. Jeśli nauczyciel czuje w sobie moc i kompetencje bez trudu 
postawi się w roli prawdziwego promotora zdrowia, który nie tylko 
wie, ale też jest przykładem. Zdrowie z czasem powinno być jego 
domeną i on powinien się stawać ekspertem w zakresie tych za-
gadnień, tak jak lekarz jest lub staje się ekspertem od choroby.

 Problem zdrowotny nie występuje bez udziału wielości czyn-
ników pochodzenia środowiskowego. Nadwaga i otyłość może 
być przykładem problemu rodzącego się na różnych poziomach 
(indywidualnym, rodzinnym, rówieśniczym, kulturowym). Jest 
problemem światowym, ale też staje się również naszym polskim 
problemem. Wystarczy prześledzić dane z ostatnich lat: w 2007 
r. dotyczyła 13 proc. młodzieży w wieku 13-15 lat, w 2010 r. już 
ponad 16 proc., a 2012 r. dotyczy już 29 proc. 11-latków, 25 proc. 
13-latków, 16 proc. 15-latków. Bardzo często nadwaga a następnie 
otyłość jest jedynie pochodną innego problemu, ale też generuje 
inne. Oto niektóre dane o dobrostanie polskich dzieci i młodzieży 
z nadwagą i otyłością. 90 proc. otyłych nastolatek niepokoiło się 
swoją nadwagą, w tym 40% odczuwało niepokój często i bardzo 
często, dwie trzecie badanej młodzieży podejmowało próby od-
chudzania się więcej niż 2 razy w życiu, w tym prawie 40% czyniło 
to 4 razy i więcej. Rodzinne występowanie otyłości stwierdzono u 
40% badanych otyłych nastolatków. Jedna trzecia otyłych nasto-
latków była ofiarami dręczenia przez rówieśników. Jedna trzecia 
badanej młodzieży w tej grupie miała niskie poczucie własnej 
wartości. Co czternasty otyły nastolatek ocenił swoją sprawność 
fizyczną jako złą istotnie częściej niż młodzież z grupy o właściwej 
wadze, a 11 proc. dzieci ma stan przed-nadciśnieniowy. 

Również inne dane o zdrowiu i dobrostanie psychosoma-
tycznym dzieci i młodzieży w Polsce dają wiele do myślenia. Wg 
ostatniego Raportu badań na ponad 6 tys. dzieci w ramach HSBC 
przez Instytut Zdrowia Matki i Dziecka wynika, że ponad połowa 
13-15- latków nie jest zadowolona ze swojego wyglądu, nato-

miast niska samoocena oraz zadowolenie ze zdrowia plasuje nas 
najniżej w Europie. Z badań prowadzonych w latach 2004-2006 
pod kierunkiem A. Oblacińskiej wśród młodzieży w wieku 16 i 18 
lat wynika, że co dziesiąty badany uczeń (10, 9%) nie posiadał 
żadnego przyjaciela. Zaburzenia odżywiania - w 1988 r. stwier-
dzano u trzech osób, w roku 2002, u co czwartej, a obecnie wy-
nosi - 45 proc. Z badań K. Kmiecik-Baran wynika, że aż 40-50 proc. 
dzieci w szkołach podstawowych „nie ma poczucia sensu życia”. 
Z tych samych badań wynika, że 30% miewa również myśli sa-
mobójcze. W Polsce na początku lat 90. samobójstwa stanowiły 
około 10 proc. zgonów w wyniku urazów. Od roku 1991 liczba 
prób samobójczych wśród ludzi młodych (15-29 lat) wzrosła po-
nad dwukrotnie. Jest to niewątpliwie pochodne ze znacznie szer-
szym zjawiskiem nie radzenia sobie przez młodych ludźmi z tru-
dami życia, ponad 40 proc. ma kłopoty psychiczne z emocjami, 
zachowaniem i funkcjonowaniem społecznym.
 Wraz z transformacją ustrojową następuje wyraźny skok jako-
ściowy dotyczący jakości życia i poczucia zadowolenia wśród 
wszystkich Polaków a z drugiej strony niepokój może budzić 
kondycja i zdrowie kolejnych pokoleń, będących w wieku szkol-
nym. Niezbędne są zmiany w samych systemie edukacyjnym, 
a przede wszystkim w podejściu nauczycieli do zagadnień 
promocji zdrowego stylu życia. Nauczyciel wychowania fi-
zycznego takimi zmianami szczególnie powinien być zain-
teresowany. Prezentowany poniżej model „Siedmiu elementów 
stylu życia” (ryc. 2) nie jest mu obcy a jego wiedza i kompetencje 
pozwalają mu na próby podejmowania tematów nie tylko zwią-
zanych z elementem ruchu, ale też dietą, stresem, odpoczynkiem 
czy budowaniem więzi. Nie da się ukryć, ze tematy dotyczące 
zachowań seksualnych czy substancji psychoaktywnych wyma-
gają bardziej specjalistycznej wiedzy, to jednak jego akademic-
kie przygotowanie pozwala mu na szybkie uzupełnienie wiedzy 
w tych obszarach.        
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Ryc. 2 Model „Siedmiu elementów stylu życia” (oprac. autor)  
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Wieloczynnikowy Model Środowiskowy, Sport 2012 - 
przykład dobrej praktyki 

Rozpoczęty we Wrocławiu długofalowy program jest propo-
zycją mieszczącą się w koncepcji programu środowiskowego. 
Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień „Trener Osie-
dlowy” realizowany jest na wrocławskich podwórkach i osie-
dlach od r. Program ten został wybrany jako wiodący w ramach 
konkursu programów promocji zdrowia i przeciwdziałania uza-
leżnieniom26. Głównymi celami Programu są: 
1. zwiększenie liczby dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizo-

wany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych 
3. zwiększenie samorządności młodzieży 
4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wol-

nego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodzi-
ców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponso-
rów i innych osób. 
Początkowo zatrudnione były 3 osoby, które prowadziły taką 

działalność na wytypowanych terenach rekreacyjno-sportowych 
miasta Wrocławia, jednak obserwacje pozytywnych oddziaływań 
spowodowały, że Urząd Miasta zdecydował się na rozszerze-
nie obszaru działań trenerów i w kolejnym roku i roku obecnym 
2012 jest ich 47. Do najważniejszych obowiązków trenera należą: 
organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych w godzinach popołu-
dniowych na wyznaczonym boisku, prowadzenie dziennika zajęć, 
organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,  
tworzenie programu zajęć w ramach sportowych wakacji, dbanie 
o bezpieczeństwo uczestników zajęć, kreowanie właściwych po-
staw i wzorców zachowań. 

Ryc. 3 Wieloczynnikowy Model Środowiskowy, Sport 2012 (oprac. 
autor) 

26  Program realizowany jest przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy na zlece-
nie Biura Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ponadto trener osiedlowy oddziałuje w środowisku dzieci 
i młodzieży osiedli wrocławskich i promuje zorganizowany, aktyw-
ny styl życia, tworzy klimat sprzyjający bezpieczeństwu i zdrowiu, 
kształtuje postawy samorządowości a także nawiązuje i ułatwia 
współpracę z innymi grupami. Poniżej (ryc.3) przedstawiony został 
model ilustrujący powiązania różnych czynników mających wpływ 
na realizację programu „trenera osiedlowego”, ale tez i odwrotnie 
wpływ programu na poszczególne kręgi środowiska. Analizując 
„Wieloczynnikowy Model Środowiskowy, Sport 2012” podzielić 
go można na trzy sektory. Sektor A ukazuje kręgi środowiska i naj-
ważniejszym w tym konkretnym programie jest środowisko grupy 
rówieśniczej. Sektor B odnosi się do czynników, które wpływają 
na dobrostan konkretnych jednostek. Tu najbardziej adekwatnym 
czynnikiem jest „tworzenie środowisk wspierających”. Sektor C na-
tomiast jest propozycją działań prozdrowotnym mogących wspie-
rać tę konkretną inicjatywę SZS. Oczywiście model jest sztucznym 
teoretycznym konceptem. Teoretyczny zapis a praktyczna rzeczy-
wistość, to dwie odrębne sprawy, niemniej po ponad ośmiu latach 
realizacji programu, wynika, że jest to możliwe. 

Podsumowując wystąpienie, chciałbym być realistycznym 
optymistą. Dlatego pozwalam sobie na postawienie następują-
cego postulatu. Nowoczesne wychowanie do kultury fizycznej 
powinno przestać kurczowo trzymać się szkoły, konieczne 
jest otwarcie na środowisko i ciągła współpraca z dostępnymi 
kręgami tego środowiska. Niczego się nie wskóra kończąc pra-
cę z dziećmi i młodzieżą wraz z końcowym dzwonkiem szkolnym. 
Niezbędne jest kontynuowanie pracy w środowisku zamieszkania 
i wypoczywania młodych ludzi, gdyż to się po prostu opłaca. 
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Sport powszechny i kwalifikowany 
w polskiej szkole – status, organizacja, 
europejskie doświadczenia.

Sport to niewątpliwy fenomen socjologiczny XX wieku. Po-
czątek kolejnego stulecia zapowiada dalszą eskalację zjawiska 
określanego jako „sportyfikacja społeczeństwa” ( sportyfication of 
the society). Wyrazem tych przemian są m.in. język pełen meta-
for sportowych, sportowa moda męska i damska oraz styl życia. 
Obok tradycyjnej instytucji sportowej, którą był klub, jak grzyby 
po deszczu powstają agencje, oferujące coraz to nowe usługi kon-
sumentom sportu.

 Niezależnie od tego jak definiowany i pojmowany, stanowi 
współcześnie ważny składnik życia wielu milionów ludzi na całym 
świecie. Zarówno sport uprawiany po to, by zachować zdrowie, 
urodę i sprawność swojego ciała, jak również, dlatego, że lubimy 
towarzystwo bądź współzawodnictwo z innymi. Sport jest skutecz-
nym nośnikiem wartości takich jak: fair play, wytrwałość w dąże-
niu do celu, umiejętność współpracy i kontaktowania się z innymi 
kulturami. Dzięki stałej obecności we wszystkich mediach, sport 
stał się współcześnie ważnym środkiem edukacji społecznej. 

A przecież jeszcze w 1925 r. największy autorytet francuskiego 
wychowania fizycznego, Georges Herbert w monografii „Sport 
kontra wychowanie fizyczne”, wyrażając powszechnie aprobowa-
ną opinię stwierdził, że „sport wiążąc się z pieniędzmi jest brud-
ny i rodzi agresję”. Z tych powodów nie może być dopuszczony 
do szkół jako środek wychowawczego oddziaływania(Pośpiech 
J.,2006). 

50 lat później Niemcy (zarówno ze wschodu, jak i z zachodu) 
zmienili nazwę przedmiotu szkolnego wychowanie fizyczne na 
„lekcje sportu” (Sportunterricht), powierzając ich prowadzenie 
nauczycielom sportu, kształconym na wydziałach nauk o sporcie 
bądź pedagogiki sportu. Podobnie uczynili Holendrzy wprowa-
dzając „naukę ruchu i sport „(Teaching Movement and Sport). 
Szwedzcy uczniowie uczestniczą w lekcjach „sportu i zdrowia” 
(Sport and Health) a ich francuscy koledzy pobierają dzisiaj lekcje 
wychowania fizycznego i sportu (Physical and Sport Education) 
u nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. W wielu krajach 
Unii Europejskiej obserwuje się próby „usportowienia” wychowa-
nia fizycznego. Sport szkolny jest wymieniany obok wychowania 
fizycznego jako jego uzupełnienie, a nawet synonim. 

W polskiej szkole, sport jest obecny w dwóch blokach tema-
tycznych nowej podstawy programowej wychowania fizycznego 
oraz jest jedną z czterech form zajęć do wyboru przez uczniów 
tzw. fakultetów (sportowy, sprawnościowo-zdrowotny, taneczny 
i turystyczny).

„Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2012 roku – cele i zada-
nia” zawiera sformułowania, które są swoistym uznaniem społecz-
nej i edukacyjnej wartości sportu, także sportu szkolnego. Jako cel 
strategiczny wymieniony na pierwszym miejscu wskazano tam 
„wychowanie fizyczne i sport szkolny”. W związku z tym konieczne 
jest szersze włączenie sportu szkolnego do środków kształcenia 
i wychowania w kulturze fizycznej (Tomik R., Pośpiech D., 2010)

Jak to jest możliwe, że pół wieku wystarczyło by nastąpiły tak 
radykalne zmiany w doktrynie i praktyce szkolnego wychowania 
fizycznego?

Czy tak bardzo zmieniła się szkoła, czy też tak bardzo korzyst-
nie przeobraził się sport?  

A może to (r)ewolucja w obszarze kulturowym nazywanym u 
nas kulturą fizyczną?

Zasadnym wydaje się również przy tej okazji pytanie czy pol-
ski model sportu w szkole spełnia standardy zdefiniowane przez 
Unię Europejską? 

Odpowiedź na tak postawione pytania należy rozpocząć od 
zdefiniowania terminu „sport”.

Jak rozumieć terminy: sport powszechny i sport kwalifikowa-
ny?

„Sportyfikacja” społeczeństwa spowodowała wewnętrzne 
zróżnicowanie sportu, charakteryzujące się dwoma jego prze-
ciwstawnymi tendencjami: 

- „sportyfikacją sportu” 
- „desportyzacją sportu”
Sportyfikacja” podkreśla silny trend do maksymalizacji osią-

gnięć (wyników) sportowych, zainicjowany przez „zimną wojnę” 
i konfrontację dwóch systemów politycznych; po upadku komu-
nizmu podtrzymywany m.in. przez komercjalizację i „mediatyza-
cję” sportu.

Desportyzacja” – to upowszechnienie „sportu dla każdego”, 
które obniżyło progi wymagań uczestnictwa w sporcie. Przyjem-
ność, zabawa, bycie w grupie, zdrowie, samorealizacja, spraw-
ność, radość, przygoda, dobry wygląd, to powody dla których 
ludzi uprawiają sport. 

Jednorodny dotychczas sport przekształcił się w odrębne 
podsystemy kultury ruchu.

 Każdy z nich posiada wewnętrzne regulaminy dla różnych 
grup członków (klientów), którzy mają indywidualne potrzeby 
i oczekiwania, zaspokajane przez sieć sklepów i agencji, oferują-
cych im specjalistyczny sprzęt i usługi. 

B. Crum(1992). wyróżnia:
1. Sport elit – najczęściej będący sportem komercyjnym, 

w którym dominującą motywację stanowią: absolutny wynik, 
popularność i pieniądze. 

2. Sport klubowy – motywacją do uczestnictwa jest potrzeba 
rywalizacji, dążenia do osiągnięcia sukcesu, relaksu i bycia w gru-
pie osób o podobnych zainteresowaniach.

3. Sport rekreacyjny – dominujące motywy uczestnictwa to - 
relaksacja i wzmocnienie zdrowia.

4. Fitness sport – celem uczestnictwa jest uzyskanie lub utrzy-
manie wysokiej sprawności fizycznej.

5. Sport przygodowy – przeżycie przygody i podejmowanie 
ryzyka jest główną inspiracją uprawiających narciarstwo z heli-
koptera, paralotniarstwo, himalaizm itp.

6. Sport radosny – łączony z turystyką, nakierowany na zaspo-
kojenie potrzeb hedonistycznych, tzw. S-sport (sun, sea, sand, 
snow, speed and satisfaction).

7. Sport kosmetyczny – aktywność, podejmowana dla uzyska-
nia lub utrzymania dobrego wyglądu.

Tożsamość sport powszechnego wyróżnia jego dostępność 
dla każdego chcącego w nim uczestniczyć a celem jest włącze-
nie jak najszerszych grup ludzi do jego uprawiania(„desportyza-
cja sportu”).

Sport kwalifikowany adresowany jest do osób ponadprzecięt-
nie uzdolnionych ruchowo z silną motywacją do maksymaliza-
cji wyników uzyskiwanych drogą ciągłej rywalizacji i eliminacji 
(„Sportyfikacja sportu”).

W konstytucji unijnej, jaką jest Traktat Lizboński, zdefiniowa-
no sport oraz określono jego społeczne funkcje. W „Białej księdze 
na temat sportu” z 2007 r. Komisja Wspólnot Europejskich zapro-
ponowała jego następującą definicję:

Sport oznacza wszelkie formy aktywności fizycznej, które po-
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, stawiają sobie 
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za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psy-
chicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyni-
ków sportowych na wszelkich poziomach. 

Podkreślając edukacyjne i społeczne walory sportu uznano, że 
pobudza on istotne wartości, takie jak: duch pracy zespołowej, 
solidarność, tolerancja oraz fair play. Przyczynia się do indywidu-
alnego rozwoju i samorealizacji oraz propaguje aktywny udział 
obywateli europejskich w życiu społecznym i przez to pomaga 
rozwinąć aktywną postawę obywatelską.

Zdaniem autorów unijnego dokumentu sport napotyka rów-
nież na nowe zagrożenia i wyzwania, które pojawiły się w społe-
czeństwie europejskim, takie jak:

- naciski komercyjne, 
- wykorzystywanie młodych zawodników,
- doping, 
- rasizm, 
- korupcja 
- pranie brudnych pieniędzy.
Statut Międzynarodowej Federacji Sportu Szkolnego(Interna-

tional Schoool Sport Federation-ISF) określa tożsamość sportu 
szkolnego jako wszelką aktywność organizowaną i akceptowaną 
przez władze szkolne, służącą: 

- fizycznemu,    
- intelektualnemu, 
- moralnemu, 
- społecznemu i kulturalnemu rozwojowi wszystkich uczniów.
Szkolny Związek Sportowy –członek ISF od 1970 r.- jest naj-

większym stowarzyszeniem kultury fizycznej w Polsce, działają-
cym na rzecz upowszechnienia sportu w szkole. Zgodnie ze sta-
tutem Szkolny Związek Sportowy:

rozwija kulturę fizyczną: wychowanie fizyczne i sport wśród 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia 
i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,

uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dzie-
dzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii 
i ochrony środowiska,

może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od pań-
stwa, osób prawnych i fizycznych, które są zgodne z celami sta-
tutowymi Związku.

istotnym celem Związku jest wyrównywanie szans i warunków 
uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach 
aktywności fizycznej a w szczególności tych dzieci i młodzieży 
w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na 
warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji 
w różnych formach współzawodnictwa sportowego.

działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą 
wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli 
i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji 
w tym zakresie. 

Szkolny Związek Sportowy jest głównym partnerem i pomoc-
nikiem szkoły w realizacji zadań wychowawczych przez rozwijanie 
wolontariatu i aktywność społeczną uczniów i nauczycieli w Szkol-
nych i Międzyszkolnych Klubach Sportowych, które zawsze były 
pierwszą szkołą samorządności i rówieśniczej edukacji. 

W literaturze naukowej wyróżnia się najczęściej następuje 
swoiste i pozasportowe cele sportu swoiste (sport-related goals) 
-sport jako cel; sport autoteliczny, cele pozasportowe (goals bey-
ond sport)- sport jako środek; sport instrumentalny (Steenber-
gen J.,  Tamboer J. W. I., 1998).

 Stevenson C.L. wyróżnił następujące pozasportowe cele 
uczestnictwa w sporcie:

-  kształtowanie charakteru,
-  rozwój moralny, 
-  rozwój obywatelski.

Zdaniem autora uzasadniają one konieczność włączenia spor-
tu do programów działalności placówek edukacyjnych (Steven-
son C.L.,1975).

Sport w szkole może być środkiem kształtowania tzw. umie-
jętności życiowych m.in.:

- działanie pod presją, 
- rozwiązywanie problemów, 
- sprostanie terminom i wyzwaniom, 
- wytyczanie celów,
- komunikowanie się,  
- radzenie sobie zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki, 
- praca w grupie oraz wewnątrz systemu i czerpanie z tego zy-

sku (Danish S.J., i Nellen V.C.,1997) . 
Dzieci i młodzież mogą nauczyć się uwalniać negatywne 

uczucia i napięcia w sposób konstruktywny i skorzystać z pozy-
tywnych skutków uprawiania sportu. Mogą również pozbyć się 
niepewności i nabrać więcej odwagi, by radzić sobie z codzien-
nymi sytuacjami życiowymi, ponieważ małe sukcesy w sporcie 
zwiększają poczucie własnej wartości.

 Zdaniem S.C. Millera i wsp., sport bazując na zasadach uczci-
wości i wolności, jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-
moralnego (socjomoralnego). Sprawia to jego publiczny charak-
ter oraz natychmiastowo widoczne efekty działań jego uczestni-
ków. ”(Miller S.C.,i wsp. 1997, s.115).

Z badań wynika, że ludzie (szczególnie mężczyźni), którzy 
uprawiają sport na najwyższym poziomie mniejszą wagę przy-
kładają do zasady „fair play” (Shields D., i Bredemeier B., 1995).

Ludzie aktywni fizycznie mają lepsze nawyki żywieniowe niż 
ci nieaktywni. Jednak problem jest bardziej złożony jeżeli chodzi 
o palenie papierosów, spożywanie alkoholu i stosunek do nar-
kotyków. 

Twierdzenie, że sport może korzystnie wpływać na inne na-
wyki związane ze stylem życia musi być rozważane z ostrożnym 
optymizmem.” (Vuori I.,1995)

Sport postrzegany bywa przez jednych jako środek prze-
ciwdziałania narastającej agresji wśród młodych ludzi, zaś jego 
krytycy przypisują mu często funkcję generatora tego zjawiska. 
Obrońcy przekonują, że kontrolowana agresja w sporcie powo-
duje jej społecznie akceptowalne „ujście”. Teoria społecznego 
uczenia się zakłada, że agresja, jest wyuczonym wzorem reakcji, 
na który ma wpływ „modelowanie i wzmacnianie” (Coakley J., 
2002).

Regularna aktywność fizyczna nie tylko sprzyja zachowaniu 
zdrowia fizycznego, lecz ma również ogromne znaczenie dla 
zdrowia psychicznego. Sport to sprawdzony sposób regulacji 
stresu. Aktywność fizyczna, a zwłaszcza w postaci ćwiczeń po-
prawiających wydolność układu krążenia, poprawia nastrój i ma 
nawet działanie antydepresyjne, ponieważ zwiększa produkcję 
hormonów stresu, takich jak katecholaminy, noradrenalina, sero-
tonina lub beta-endorfina.

Ale to nie wszystko: Intensywne ćwiczenia wydolnościowe 
zwiększają ukrwienie mózgu nawet o 25%, co z kolei poprawia 
koncentrację i pamięć krótkotrwałą. Dlatego właśnie wysporto-
wani uczniowie i studenci zwykle uczą się szybciej.

Szkoła poza funkcją egalitarną(sport dla każdego) musi rów-
nież spełnić oczekiwania uczniów wybitnie uzdolnionych ru-
chowo, tworząc warunki dla treningu sportowego na poziomie 
olimpijskim(funkcja elitarna). Połączenie takiego treningu z edu-
kacją szkolną w systemie szkół sportowych i szkół mistrzostwa 
sportowego jest najlepszym sposobem rozwiązania problemów 
młodych ludzi, którzy poza nauką wzięli na siebie obowiązki wy-
nikające z treningu na najwyższym poziomie (w trakcie ich karie-
ry sportowej oraz po jej zakończeniu).

W wielu krajach Unii Europejskiej akcentuje się odpowie-
dzialność państwa za losy zawodników po zakończeniu kariery 
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sportowej. Uznano, że szkoły sportowe są ze społecznego i eko-
nomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem tego 
problemu, mimo, iż koszt utrzymania tych placówek jest bardzo 
wysoki.

W Polsce od 1970 r. funkcjonuje system szkolnictwa sportowe-
go. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia or-
ganizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 
oraz szkół mistrzostwa sportowego stwarza prawne podstawy 
dla kształcenia wybitnie uzdolnionych uczniów we współpracy 
z Polskimi Związkami Sportowymi. To właśnie te szkoły powinny 
stanowić podstawę modelu sportu polskiego tzw. piramidy, tak 
chętnie przytaczanej przez polityków i działaczy sportowych, na 
której szczyt dochodzą drogą eliminacji mistrzowie olimpijscy. 
Taki powinien być model sportu kwalifikowanego.

 Zupełnie odmienny jest model sportu powszechnego. U jego 
podstawy jest szkoła powszechna i szkolne wychowanie fizycz-
ne, którego misją jest przygotowanie do całożyciowej aktywno-
ści fizycznej każdego ucznia, niezależnie od jego predyspozycji 
ruchowych oraz aspiracji sportowych. Tutaj nie może być mowy 
o wykluczeniu kogokolwiek, a cała uwaga nauczycieli wychowa-
nia fizycznego musi skupiać się na uczniach najmniej sprawnych 
i najmniej zdolnych ruchowo. Obserwowany w całym świecie 
spadek zainteresowania aktywnością fizyczną oraz sedenteryj-
ny styl życia dzieci i młodzieży, skutkujące spadkiem sprawności 
motorycznej, to najtrudniejsze wyzwania dla współczesnego wy-
chowania fizycznego i nauczycieli tego przedmiotu. Próby obar-
czania ich odpowiedzialnością za poziom sportu kwalifikowane-
go wynikają z niezrozumienia specyfiki wychowania fizycznego, 
sportu powszechnego i sportu kwalifikowanego. Upowszechnia-
nie nieuprawnionej tezy o współzależności poziomu wychowa-
nia fizycznego, sportu powszechnego i kwalifikowanego nie po-
maga w zdiagnozowaniu rzeczywistych przyczyn niezadawalają-
cych wyników polskich sportowców w rywalizacji olimpijskiej. 

Ważną rolę ogniwa łączącego i wzmacniającego,  te trzy tak 
różne pod względem celów obszary kultury fizycznej, z korzy-
ścią dla efektów ich działalności może odegrać Szkolny Związek 
Sportowy.

Konkluzje.
Nowa podstawa programowa i znowelizowane zarządzenie o 

dopuszczalnych formach realizacji zajęć wychowania fizycznego 
stwarzają prawne i programowe warunki dla upowszechnienia 
sportu w szkole.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wa-
runków tworzenia organizacji oraz działania oddziałów spor-
towych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego 
tworzy korzystne warunki dla rozwoju sportu kwalifikowanego 
w szkołach.

Szkolny Związek Sportowy jest, a w najbliższej przyszłości 
w szerszym zakresie niż dotychczas, powinien być strategicznym 
partnerem szkoły i placówek oświatowo- wychowawczych w za-
kresie upowszechnienia sportu powszechnego.

Polskie Związki Sportowe powinny być partnerem szkół mi-
strzostwa sportowego w przygotowaniu uczniów uzdolnionych 
ruchowo do współzawodnictwa na poziomie olimpijskim.
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Jakub Kalinowski – Fundacja Fundacja Volun-
teers for Sport

Program Muuvit

Muuvit to idealne narzędzie dla Ciebie i Twojej klasy! Jest łatwe 
w zastosowaniu, interaktywne i odpowiednie dla wszystkich 
klas szkół podstawowych. Wprawia w ruch dzieci i sprawia, że 
w klasie jest jeszcze więcej zabawy. Muuvit doskonale współgra 
z programem Sprawny Dolnoślązaczek.

Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób Muuvit zostanie wdrożony 
do programu lekcji. Wartością dodaną jest to, że możecie 
rywalizować z klasami z całej Europy i w ten sposób zakładać 
międzynarodowe szkolne partnerstwa. Otrzymasz specjalnie 
przygotowane materiały, które pomogą Ci oraz rodzicom 
uczniów nauczyć się jak poruszać się w świecie Muuvit.

Zasady Przygody Muuvit

1. RUSZAJ SIĘ!
Uczniowie gromadzą punkty wykazując się na co dzień 

aktywnością fizyczną — w klasie, na przerwach oraz w czasie 
wolnym. Każda forma ruchu jest równie wartościowa, co ułatwia 
zmotywowanie mniej aktywnych dzieci. Celem jest uzyskanie co 
najmniej dwóch godzin aktywności fizycznej każdego dnia.

2. PRACA ZESPOŁOWA!
Uczniowie pracują razem jako drużyna. Zbierają punkty dla 

klasy, podejmując aktywność fizyczną zarówno samodzielnie, 
jak i w grupie.

3. ODKRYWANIE ŚWIATA
Przygoda Muuvit to środowisko zachęcające do zdobywania 

wiedzy, w którym można znaleźć atrakcyjne miejsca docelowe 
oraz zadania do wykonania w klasie. Punkty są dodawane do 
listy ogólnego wyniku klasy i przeliczane na mile Muuvit, dzięki 
którym klasa posuwa się naprzód na plakacie z mapą oraz na 

stronie przygody w Internecie. Im bardziej aktywne są dzieci, 
tym dalej może dotrzeć cała klasa.

Każdy uczeń zbiera punkty poprzez każdą aktywność fizyczną, 
niezależnie czy jest to jazda na rowerze, gra w piłkę ze swoimi 
przyjaciółmi czy spacer z rodzicami. Następnie cała klasa zlicza 
punkty i razem podróżuje dookoła świata w Przygodzie Muuvit. 
Czym więcej uczniów się rusza, tym więcej mogą odkryć!

Dołącz do nas i zarejestruj się na www.muuvit.com/pl, na-
stępnie otrzymasz od nas maila z  potwierdzeniem rejestracji 
a pocztą wyślemy do szkoły wszystkie materiały m.in. książeczki 
dla dzieci, informacje  dla rodziców i nauczycieli oraz hasła do 
logowania.  Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Szkoły, w których wszystkie klasy w roku szkolnym 2012 - 2013 
ukończą przygodę Muuvit otrzymają nagrody w postaci sprzętu 
sportowego, w tym atrakcyjne pamiątki sportowe z autografami 
medalistów olimpijskich - Anity Włodarczyk, Tomasza Majew-
skiego, Piotra Małachowskiego i innych.

Ogólnopolskie programy wspierające szkolną kulturę fizyczną

Muuvit
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Anna Solarek – Coca Cola

Programy proponowane przez Coca Colę

Promujemy aktywny styl życia 
Coca-Cola jest jednym z najstarszych korporacyjnych sponso-

rów sportu. Od ponad stu lat konsekwentnie i aktywnie wspiera 
przedsięwzięcia promujące sport i aktywność fizyczną, począwszy 
od organizowania własnych programów realizowanych na po-
ziomie lokalnym, a skończywszy na sponsorowaniu wydarzeń o 
randze światowej, jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Europy 
i Świata w Piłce Nożnej. 

Sponsor największych wydarzeń sportowych
Piłka nożna to z pewnością najpopularniejszy sport w wielu 

krajach na całym świecie. Wzbudza więcej emocji i porusza więcej 
serc kibiców, niż jakakolwiek inna dyscyplina. Wartości kojarzone 
z piłką nożną i Coca-Colą są bardzo podobne: pozytywne emocje, 
pasja i radość, które jednoczą ludzi. Właśnie dlatego Coca-Cola an-
gażuje się w futbol już od ponad 80 lat, a dokładnie od Mistrzostw 
Świata w Urugwaju w 1930 roku i należy do firm najdłużej współ-
pracujących z FIFA – umowę o partnerstwie podpisano w 1974 
roku. W ramach tej współpracy Coca-Cola promuje piłkę nożną, 
angażując się w tak wielkie turnieje, jak Mistrzostwa Świata FIFA, 
Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA czy Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata FIFA.

Od 1988 roku Coca-Cola może się też pochwalić bliską współ-
pracą z UEFA jako Oficjalny Sponsor Mistrzostw Europy. Głównym 
celem tego partnerstwa jest praca nad rozwojem europejskiego 
futbolu na wszystkich poziomach umiejętności i w różnych prze-
działach wiekowych. 

Coca-Cola była jednym z głównych sponsorów tegorocznych 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na 
Ukrainie.

Od 1928 roku Coca-Cola wspiera także Ruch Olimpijski i jest 
najstarszym korporacyjnym partnerem Igrzysk. Firma ceni warto-
ści, jakie przyświecają Ruchowi Olimpijskiemu, takie jak przyjaźń, 
dążenie do doskonałości i szacunek. Dlatego stara się być odpo-
wiedzialnym sponsorem i wykorzystywać swoje zaangażowanie 
w Olimpiadę do motywowania ludzi na całym świecie, aby zmieni-
li swoje zachowania.

Promotor aktywności fizycznej
Obecnie Coca-Cola sponsoruje ponad 120 programów promu-

jących sport i aktywność fizyczną w 31 krajach w Europie, angażu-
jąc w nie ponad 7 mln osób, głównie młodzież.

W Polsce przykładami takich programów jest turniej Coca-Cola 
Cup oraz uruchomiony w 2012 roku w związku z UEFA EURO 2012™ 
program Lider Animator, który nagradza najlepsze projekty anima-
cji sportowej w lokalnych społecznościach. Coca-Cola wspiera także 
imprezy masowe, takie jak Maraton Warszawski, Cracovia Maraton, 
krakowski festiwal sportu dla młodzieży „Juliadę”, która co roku przy-
ciąga około dziesięciu tysięcy młodych ludzi, i wiele innych.

Coca-Cola Cup, organizowany od 1999 roku, jest jednym z naj-
większych i najstarszych w Polsce szkolnych turniejów piłkarskich 
dla nastolatków. W jego dotychczasowych czternastu edycjach 
wzięło udział ponad 600 tysięcy młodych zawodników – chłopców 
i dziewcząt. 

Przez wiele osób Coca-Cola Cup określana jest mianem „nie-

oficjalnych szkolnych mistrzostw Polski w piłce nożnej”. Właśnie 
w Coca-Cola Cup swoje umiejętności szlifowały takie gwiazdy, jak 
Robert Lewandowski (w 2012 roku ambasador turnieju), Kamil 
Grosicki oraz Michał Janota, którzy obecnie grają w liczących się 
europejskich klubach piłkarskich. W 2011 roku w ramach Coca-
Cola Cup została utworzona Akademia Futbolu, która ma ułatwić 
wyłanianie piłkarskich talentów i nagradzać indywidualne umie-
jętności młodych zawodników.

FOT. TOMASZ JĘDRZEJOWSKI

Jako oficjalny sponsor UEFA Euro 2012 Coca-Cola nie tylko zachę-
cała tysiące fanów do wielkiej piłkarskiej zabawy, ale wykorzystując 
zainteresowanie tą sportową imprezą, promowała sport i aktywność 
fizyczną wśród Polaków. W ramach kampanii przygotowano pro-
gram – Fundusz Energii Fanów Coca-Coli, który gromadził energię 
fanów uwolnioną podczas kibicowania swoim drużynom podczas 
UEFA Euro 2012. Po zakończeniu Mistrzostw została ona zamienio-
na na wsparcie finansowe dla programu Lider Animator, którego 
pierwszą edycję rozpoczęto właśnie z okazji UEFA Euro 2012.

Celem programu Lider Animator jest wspieranie animatorów 
sportu, których pasją jest promocja aktywności fizycznej w swoich 
społecznościach lokalnych jako najlepszego sposobu na spędza-
nie wolnego czasu i zdrowe życie. 

Autorzy najciekawszych projektów otrzymują granty pienięż-
ne na realizację tych przedsięwzięć oraz wsparcie merytoryczne 
- zaproszenie do Akademii Lidera. Udział w Akademii Lidera jest 
okazją do wymiany doświadczeń pogłębienia wiedzę dzięki spe-
cjalnie przygotowanym szkoleniom.

We wrześniu 2012 podsumowano pierwszą, pilotażową edycję 
programu Lider Animator. Firma Coca-Cola wyróżniła 16 projek-
tów spośród blisko 300 zgłoszonych do programu. Autorzy najcie-
kawszych projektów otrzymali granty o wartości od 10 000 zł do 
15 000 zł., a łączna wartość wsparcia wyniosła 211 000 zł.
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wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród 
rodziców, instytucji pracujących na ich, sponsorów i innych 
osób.

ZAŁOŻENIA ORGANIZATORÓW PPROGRAMU:
Program „Trener Osiedlowy” realizowany jest każdego roku od 

kwietnia do listopada, a w przypadku niektórych obszarów miasta 
program ten trwa cały rok. Trenerzy pracują na wytypowanych 
47 boiskach miasta Wrocławia i zazwyczaj każdy z nich ma do 
przepracowania 15 godzin tygodniowo. Zatem nietrudno 
policzyć, że zysk miasta w „kontrolowanym” zagospodarowaniu 
wolnego czasu dzieciom i młodzieży jest znaczny. Zajęcia 
odbywają się w dni powszednie oraz w soboty z możliwością 
odbywania niektórych zajęć także w niedziele. 

Co najważniejsze, zajęcia trwają także w okresie ferii zimowych 
(Zima z Trenerem Osiedlowym) oraz w czasie wakacji letnich 
(Lato z Trenerem Osiedlowym).  

PARTNERZY PROGRAMU „TRENER OSIEDLOWY”
PARTNERZY:

1.Ministerstwo Sportu i Turystyki
2.Aquapark Wrocław
3.Meta-sklepy sportowe
4.Powerman Sport
5.Media Wrocławskie a zwłaszcza Słowo Polskie, Gazeta Wrocław-

ska, Super Ekspres i Fakt

O TRENERZE OSIEDLOWYM
GŁÓWNE ZADANIA TRENERA OSIEDLOWEGO:

Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przeby-•	
wającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć 
młodzieży, która korzysta z innych terenów.
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na przydzie-•	
lonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w impre-
zach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych. 
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej •	
na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego 
urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie 
na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa. 
Organizacja wyjazdowych form zajęć rekreacyjno - turystycz-•	
nych, wycieczek, rajdów.
Organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibico-•	
wać będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dba-
nie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań 
„prawdziwego kibica”. 
Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym •	
umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie.
Kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracujący-•	
mi na rzecz dzieci i młodzieży.
Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać pro-•	
gram.
Organizacja wspólnie z innymi trenerami i ich podopiecznymi •	
wrocławskiej olimpiady osiedlowej, czyli imprezy sportowo-
rekreacyjnej kończącej program.
Prowadzenie dziennika zajęć, w którym odnotowywana bę-•	
dzie treść zajęć, daty i godziny pracy, ilość osób korzystających 
z zajęć, ewentualne turnieje i zawody w których uczestniczyć 
będą dzieci objęte opieką trenera. W dzienniku muszą zostać 
zamieszczone: 
- plan perspektywiczny działań Trenera, 
- miesięczne plany okresowe.
 Wrocławscy trenerzy osiedlowi to w ogromnej większości 

młodzi ludzie, najczęściej w wieku 20-29 lat, (średni wiek to 24 

Zofia Niekurzak – Trener Osiedlowy, 
pracownik AWF Wrocław

Trener Osiedlowy
Program promocji zdrowia i uzależnień

HISTORIA PROGRAMU TRENER OSIEDLOWY
Program „Trener Osiedlowy”, zaproponowany 

przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, reali-
zowany jest na wrocławskich podwórkach i osie-
dlach od r. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli 
pracownicy Biura Sportu Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu. Wówczas to program ten został wy-

brany jako wiodący w ramach konkursu programów promocji 
zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. W początkowej fazie 
Wrocławski Urząd Pracy skierował na wyznaczone tereny rekre-
acyjne 3 osoby, które przez kilka miesięcy prowadziły zajęcia 
sportowo-rekreacyjne z przychodzącymi tam dziećmi. Obserwa-
cje pozytywnych oddziaływań „trenerów ulicznych” (taka nazwa 
obowiązywała wówczas) spowodowały, że Urząd Miasta zdecy-
dował się na rozszerzenie obszaru działań trenerów i w kolejnym 
roku w kwietniu liczba osób, które przyjęły obowiązki trenera 
osiedlowego wzrosła do 30 a w czerwcu 2004 roku do 32. W 2005 
roku pracowało już 42 trenerów a począwszy od 2006 roku licz-
ba trenerów ustabilizowała się na stałym poziomie wynoszącym 
47 osób.  W kolejnych latach trwania programu wzrosła również 
liczba miejsc oddziaływania trenera na mapie miasta Wrocławia. 
Z początkowych trzech obszarów, kolejno programem objętych 
zostało 27, 32, 34 a w ostatnich latach aż 35 rejonów. Wrocławski 
Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień „Trener Osie-
dlowy” podobnie jak Wrocławski Program Szkół Promujących 
Zdrowie są unikalnymi, być może nawet jedynymi programami 
realizowanymi długofalowo i o tak szerokim zasięgu w Polsce. 
Program ten może być nie tylko wizytówką miasta, ale również 
i kraju. Trzeba jednak pamiętać, że jest ideą wciąż nową, dlatego 
wymaga nie tylko merytorycznego wsparcia, ale też interdyscy-
plinarnych badań. Ponadto warto również wspomnieć, że pro-
gram „Trener Osiedlowy” jako program wzorcowy był prezento-
wany także w innych miastach (Poznań, Łódź czy Lwów) i dzięki 
tej współpracy wspomniane metropolie z powodzeniem realizu-
ją podobną inicjatywę na swoich terenach.

ORGANIZATOR PROGRAMU: 
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Biura Sportu 
Urzędu Miejskiego 

OSOBY ODPOWEDZIALNE ZA PROGRAM: 
1. Bogusław Zawisza - dyrektor programu 
2. Adam Szymczak - wiceprzewodniczący WSZS
GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

- z−	 większenie ilości dzieci i młodzieży spędzającej wolny czas 
na sportowo w bezpieczny, zorganizowany sposób; 
- poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych; −	
zwiększenie samorządności młodzieży; −	
zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu −	
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lat) mający wyższe wykształcenie lub będący jeszcze studentami. 
Najczęściej są to absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego 
posiadający wykształcenie pedagogiczne, będący nauczycielami 
wychowania fizycznego, pracownikami i doktorantami AWF we 
Wrocławiu,  i posiadający także ukończony kurs wychowawcy ko-
lonijnego. 

Wyborze funkcji trenera osiedlowego decydowała motywacja 
pozytywna – chęć pracy z dziećmi i wykonywanie swojego 
zawodu.

WYPOSAŻENIE TRENERÓW OSIEDLOWYCH:
Trenerzy zostali wyposażeni w podstawowy sprzęt sportowy 

(piłki nożne, koszowe, siatkowe, sprzęt rekreacyjny: rakietki do 
badmintona, tenisa stołowego, ringo itp.).                                

W niektórych miejscach zakupiono siatki do koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej. Aby wyróżnić trenerów na boiskach 
wyposażono ich w specjalne stroje sportowe w barwach 
Wrocławia i logiem miasta oraz żółtym napisem na plecach „Trener 
Osiedlowy”.

FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ TRENERÓW 
OSIEDLOWYCH:

Każdego dnia trenerzy obejmują swoją opieką i realizują 
zajęcia dla ok. 10-15 osób. Trudno jest jednak określić dokładną 
liczbę uczestników zajęć, gdyż są one całkowicie dobrowolne 
i nie obowiązują na nich żadne reguły obowiązkowości czy 
punktualności. Oznacza to, że liczba dzieci zmienia się nie tylko 
w kolejnych dniach czy miesiącach pracy trenera, ale również 
w ciągu jednego dnia. W zajęciach uczestniczy młodzież w różnym 
wieku, stąd też trenerzy starają się żeby każda z tych grup miała 
swoje godziny zajęć oraz urozmaicony i dostosowany do wieku 
program. Większość zajęć opiera się na najbardziej popularnych 
sportowo – rekreacyjnych formach aktywności ruchowej: piłka 
nożna i różne odmiany koszykówki. Dzięki zaangażowaniu 
i pracy trenerów oferta ta została zdecydowanie powiększona. W 
tej chwili na wielu obiektach dzieci grają w siatkówkę i różne jej 
odmiany, coraz bardziej popularny jest kwadrant, tenis stołowy, 
piłka ręczna, ale zaproponowane zostały młodzieży także inne 
formy aktywności: zabawy rekreacyjne, deskorolki, gimnastyka 
czy rowery.

Trenerzy aktywnie włączają się w organizację szkolnych 
i osiedlowych imprez sportowo – rekreacyjnych, festynów, 
szczególnie w maju i czerwcu, które są tradycyjnymi miesiącami 
imprez z okazji Święta Szkoły, Dnia Dziecka, Dni Sportu 
i innych. Wielu z trenerów współuczestniczy w planowaniu 
i przeprowadzaniu tych imprez. 

W okresie wakacji letnich trenerzy dostosowują godziny 
swojej pracy, tak, aby jak najwięcej dzieci mogło uczestniczyć 
w oferowanych przez nich zajęciach. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się w tym czasie zajęcia prowadzone na miejskim kąpielisku, 
których realizacja jest możliwa dzięki decyzji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, która zaowocowała wyposażeniem trenerów 
w darmowe wejściówki. Dzięki nim w sezonie letnim kilkaset dzieci 
może skorzystać z możliwości odbycia zajęć nad wodą.

 W tym okresie realizowany jest także specjalny program „Lato 
z Trenerem Osiedlowym”, który daje możliwość bezpłatnego 
korzystania z basenu oraz organizowania różnorodnych festynów 
sportowo-rekreacyjnych.

Propozycja ta głównie adresowana jest do dzieci, które w okresie 
wakacji letnich pozostają w miejscu zamieszkania a które chcą 
spędzić ten czas w sposób atrakcyjny i bezpieczny.

Również w okresie zimowym organizowane są podobne 
przedsięwzięcia (Zima z Trenerem Osiedlowym). Przede wszystkim 
jest to możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkół przy których 
prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne, która daje 

przyzwolenie na korzystanie z obiektów sportowych znajdujących 
się na terenie ich szkół lub w ich pobliżu. Do dyspozycji uczestników 
przygotowane są hale sportowe, baseny, lodowiska, małe hale do 
tenisa stołowego oraz gdzie niegdzie salki do brydża.

WYBRANE DZIAŁANIA TRENERÓW OSIEDLOWYCH W 2012 
ROKU
Organizacja gier i zabaw dla uczestników Eurocamp 2012 we Wro-
cławiu
Festyn dla gimnazjalistów z Polski i gimnazjalistów w ramach mię-
dzyszkolnej wymiany
X wrocławski matematyczny marsz na orientację
Igrzyska podwórkowe
Mini turniej „Euro cup”
Festyn sportowy na inaugurację Programu „Trener Osiedlowy”
Maraton wrocławski
Młodzież z trenerami na Polish Masters (21-22. 07. 2012 r.)
Prezentacja Programu „Trener Osiedlowy” w Strefie Kibica (29. 06. 
2012 r.)

OFICJALNA STRONA PROGRAMU TRENER OSIEDLOWY
www.trener-osiedlowy.pl

BADANIA EWALUACYJNE  PROGRAMU „TRENER OSIEDLOWY”

Program Trener Osiedlowy jest nieustannie monitorowany, 
sprawdzany pod względem realizacji i poddawany ciągłym 
badaniom ewaluacyjnym. Ich celem jest weryfikacja i ocena 
wartości realizowanego na wrocławskich podwórkach i osiedlach 
programu. Badania ewaluacyjne programu „Trener Osiedlowy” 
rozpoczęły się w 2006 roku i trwają do dnia dzisiejszego, mają 
odpowiedzieć na pytanie: czy program jest wartościowy, tzn. 
czy przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia oraz 
obniżenia poziomu patologicznych zachowań społecznych wśród 
dzieci i młodzieży miasta Wrocławia. Częściowo odpowiedzi na 
powyższe pytanie można znaleźć w publikacjach pracowników 
i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Agnieszka Surynt, Lesław Kulmatycki: 
Health and addiction prevention promotion program „Commu-•	
nity Sports Coach” and pathological behavior of Wroclaw youth 
and children in 2003-2008 years
The attempt of analysis of effectiveness and atmosphere of dis-•	
trict sport acitivities in Wrocław, on the basis of three-year ob-
servation of promotion of health and prevention of additions 
„Community Sport Coach”
Motivations and expectations and the satisfaction degree and •	
evaluation of sport and recreation activities participants pro-
gram, in the urban health promotion and prevention of addic-
tions „Community Sports Coach” - research report from the year 
2009
Activities for the local community - the level of satisfaction and •	
the assessment of sport and recreation activities of Wroclaw 
program „Community Sports Coach” concerning health promo-
tion and addiction prevention
Promocja zdrowia w pracy trenera osiedlowego•	
Katarzyna Bukowska, Lesław Kulmatycki, Agnieszka 

Surynt:
Wroclaw Community Sports Coach Program - evaluation 2003-•	
2008
Ewaluacja pracy “trenerów osiedlowych” - podejście środowi-•	
skowe
Zofia Niekurzak, Anita Kaik-Woźniak, Wojciech Wiesner:
Charakterystyka Programu „Trener Osiedlowy” realizowanego •	
przez Urząd Miejski we Wrocławiu w opinii osób prowadzących 
zajęcia
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Wojciech Wiesner, Zofia Niekurzak:
Formy komunikacji społecznej pomiędzy podmiotami Progra-•	
mu „Trener Osiedlowy”
Jacek Stodółka, Kamil Kobiałka:
Sprawność fizyczna uczniów 14-16-letnich uczestniczących •	
w programie „Trener Osiedlowy”
Marek Lewandowski, Łukasz Żymełka:
Wiedza na temat używek uczestników programu promocji •	
zdrowia i profilaktyki uzależnień „Trener Osiedlowy”
Informacji tych można również doszukiwać się w raportach 

z badań za lata 2006-2008 (Kulmatycki, Surynt) oraz 2009-
2011(Surynt, Kulmatycki). 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ZA LATA 2009-2011
Z trzyletnich (2009-2011) badań wynika, że poziom patolo-1. 
gicznych zachowań dzieci i młodzieży na terenie miasta Wro-
cławia zmniejszał się z roku na rok. Wyraźną tendencję maleją-
cą obserwuje się zwłaszcza w odniesieniu do liczby nieletnich 
sprawców ujawnionych czynów karalnych oraz liczby ujaw-
nionych wykroczeń dokonanych przez nieletnich, jak również 
liczby ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu.
Ocena programu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień 2. 
„Trener Osiedlowy” za lata 2009-2011, podobnie jak w latach 
2006-2009 jest bardzo optymistyczna. Takie opinie wyrażają 
zarówno trenerzy, uczestnicy programu jak i niezależni obser-
watorzy. Jednocześnie w latach 2006-2011 obserwuje się ob-
niżanie poziomu destrukcyjnych zachowań wśród młodego 
pokolenia Wrocławia.  Nie upoważnia to jednak do wniosko-
wania, że istnieje zależność pomiędzy aktywnością trenerów 
osiedlowych a poziomem patologicznych zachowań dzieci 
i młodzieży miasta Wrocławia. Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy jest brak jednorodnych danych statystycznych 
w odniesieniu do redukcji zachowań patologicznych w po-
szczególnych dzielnicach miasta Wrocławia za lata 2006-2011. 
Zatem pożądane jest kontynuowanie programu i badań nad 
nim a uzyskanie pozytywnych wyników ułatwiłoby dostarcze-
nie odpowiednich argumentów decydentom, które utwier-
dziłyby ich w przekonaniu, że program jest wartościowy i w 
związku z tym warto go kontynuować w latach następnych.
Z każdym kolejnym rokiem zajęcia trenera osiedlowego cie-3. 
szyły się coraz większą popularnością. Średnia liczba uczestni-
ków w zajęciach „trenera osiedlowego” wynosiła od 10 do 15 
osób. Z danych szacunkowych wynika, że we wszystkich zaję-
ciach „trenera osiedlowego” brało udział każdego roku około 
100 tys. dzieci i młodzieży, przy czym zdecydowana większość 
uczestników, to tzw. „stali uczestnicy”.  

Oczekiwania uczestników zajęć są raczej jednoznaczne, ocze-4. 
kują przede wszystkim zajęć sportowych z piłką i dobrej za-
bawy.
Zauważa się wysoką zgodność samooceny trenera i oceny 5. 
obserwatora, co potwierdza realistyczne podejście trenera do 
swoich obowiązków.

Rekomendacje
Kontynuacja programu w latach następnych z propozycją roz-•	
szerzenia oddziaływania trenera osiedlowego na inne osiedla 
i tereny, zwłaszcza te, które do tej pory nie były objęte jego dzia-
łaniem.
Kontynuacja monitorowania realizacji programu oraz rozsze-•	
rzenie współpracy z radami osiedlowymi oraz innymi sektorami 
i placówkami. 
Wskazane rozszerzenie badań ewaluacyjnych i przeprowadze-•	
nie badań dotyczących zachowań zdrowotnych oraz poziomu 
zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży miasta 
Wrocławia z rozbiciem na poszczególne rejony odpowiadające 
obszarom pracy trenerów osiedlowych w celu rzetelnego zwe-
ryfikowania wartości programu.     
Warto również w kolejnych latach trwania programu „Trener •	
Osiedlowy” uzupełnić badania ewaluacyjne o badania, które 
pozwolą odpowiedzieć na pytanie: jaka część uczestników pro-
gramu pochodzi z tzw. „środowisk podwyższonego ryzyka”, czy-
li zagrożonych patologią czy wykluczonych społecznie?
Zapoznanie z wynikami ewaluacji zainteresowanych stron oraz •	
przekazanie informacji o poziomie realizacji programu w latach 
2009-2011 mass-mediom
(Agnieszka Surynt, Lesław Kulmatycki, Trener Osiedlowy Pro-•	
gram Promocji Zdrowia i Profilaktyki uzależnień. Raport końco-
wy z badań 2009-2011. Wrocław, styczeń 2012)
Na koniec warto dodać, że w r. rozpoczęto badania, które •	
uwzględniają powyższe dyrektywy. Realizowane są one przez 
pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocła-
wiu, przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wro-
cławia.
Są to badania ankietowe, które obejmują ok. 8.000 uczniów 

szkół wrocławskich (Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI oraz 
Gimnazjum, klasy I-III) oraz ich rodziców i dotyczą poziomu 
zachowań patologicznych młodych mieszkańców Wrocławia. 
Ankieta zawiera również pytania na temat składu i statusu rodziny, 
co prawdopodobnie pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jaka 
część uczestników programu „Trener Osiedlowy” pochodzi z tzw. 
„środowisk podwyższonego ryzyka”, czyli zagrożonych patologią 
czy wykluczonych społecznie.
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Adam Szymczak – Szkolny Związek Sportowy 
Dolny Śląsk

 

Program Trener Gminny 

W 2012 roku w okresie kwiecień - październik 
w województwie dolnośląskim po raz piąty działał program 
TRENER GMINNY. Program ten finansowany był przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, która realizatorem jest Szkolny 
Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu

Fundusze, które otrzymujemy na realizację programu 
w ramach konkursów MSiT na zajęcia sportowo – rekreacyjne 
dla uczniów oraz Województwa Dolnośląskiego pozwalają na 
zatrudnienie 25 osób, które pełnią funkcję trenerów gminnych 
– animatorów działań związanych ze sportem i kulturą fizyczną 
dzieci i młodzieży na wyznaczonym boisku i terenie zielonym. 
Są one zlokalizowane w najuboższych gminach województwa 
dolnośląskiego, które nie osiągają znaczących sukcesów 
w sporcie dzieci i młodzieży. Jednym z założeń programu jest 
pobudzenie tych gmin do zintensyfikowania działań mających 
zmienić ten stan.

Wspólnie z Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu 
Marszałkowskiego ustaliliśmy, że najpierw występujemy 
do Starostw Powiatowych naszego województwa z prośbą 
o wytypowanie gminy, która najbardziej odpowiadałaby 
założeniom programu i w której mógłby on być realizowany.

Po otrzymaniu odpowiedzi ze Starostw Powiatowych, które 
wskazują takie gminy występujemy do nich z propozycją 
realizacji programu oraz prośbą o wskazanie miejsca oraz 
realizatora zadania. Gminy są poinformowane o celach 
programu, a przede wszystkim o potrzebie zwrócenia jak 
największej uwagi na organizację w jego ramach zajęć pływania, 
w tym nauki pływania, doskonalenia umiejętności pływackich, 
podstaw ratownictwa wodnego i zasad bezpieczeństwa nad 
wodą 

Program corocznie jest realizowany w 25 gminach, najczęściej 
na terenie 23 powiatów

Podczas prac przygotowawczych do wprowadzenia 
programu w konkretnych gminach realizujemy kolejno:

Wybranie boisk i terenów zielonych na których prowadzo-1. 
ne będą zajęcia
Wybranie osób, które realizować będą program2. 
Wyznaczenie przez Wójtów Gmin osób, które bezpośrednio 3. 
w gminach nadzorować będą program w imieniu Urzędów 
Gmin
Zapoznanie osób zatrudnionych w programie z dokład-4. 
nymi jego celami i zakresem obowiązków, wyposażenie 
trenerów w specjalne koszulki i bluzy z napisem Trener 
Gminny i logo patronów programu – MSiT i Dolnego Śląska 
zakupione z funduszy Województwa Dolnośląskiego
Wyposażenie trenerów w niezbędny sprzęt sportowy do 5. 
prowadzenia zajęć
Prowadzenie przez cały okres trwania programu strony in-6. 
ternetowej relacjonującej działania ; strona www.dolnosla-

ski.szs.pl ( zakładka Trener Gminny )
Rozpoczęcie zajęć na wyznaczonych boiskach ok. 15.04. 7. 
Trenerzy prowadzili w poszczególnych latach od 12 do 
18 godzin zajęć tygodniowo z założeniem realizacji zajęć 
w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz obo-
wiązkowej realizacji części zajęć w soboty i inne dni wolne 
od nauki
Opracowanie specjalnego programu pracy na okres waka-8. 
cyjny
Przeprowadzenia zajęć w okresie lipiec – sierpień wg spe-9. 
cjalnego planu dla dzieci pozostających w okresie wakacji 
w miejscu zamieszkania, uwzględniające prowadzenie jak 
największej ilości zajęć nad wodą
Udział we wspólnych zajęciach i imprezach sportowo – re-10. 
kreacyjnych realizowanych w ramach akcji Lato z Trene-
rem Gminnym i Osiedlowym we wrocławskim Aquaparku 
z uwzględnieniem przede wszystkim zajęć w wodzie .
Kontynuacja zajęć w okresie 1.09. – 15.10.11. 
Przesłanie sprawozdań przez trenerów i zakończenie pro-12. 
gramu.

Podstawowe zadania Trenerów Gminnych to :
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 1. 
i młodzieży korzystających z wyznaczonego gminnego 
boiska lub terenu zielonego..Zajęcia muszą być zrealizo-
wane w godzinach popołudniowych w dni powszednie (po 
godzinie 15) oraz w soboty i w szczególnych przypadkach 
w niedziele. 
Zaleca się prowadzenie zajęć przez minimum 3 dni powsze-2. 
dnie po 2-3 godziny + pozostałą część godzin w soboty. 
Branie udziału w szkoleniach wzbogacających wiedzę Tre-3. 
nerów i wyznaczonych spotkaniach w Szkolnym Związku 
Sportowym,
Prowadzenie dziennika zajęć, w którym odnotowywana 4. 
będzie treść zajęć, daty i godziny pracy, ilość osób korzy-
stających z zajęć, ewentualne turnieje i zawody w których 
uczestniczyć będą dzieci objęte opieką Trenera, składanie 
comiesięcznego sprawozdania popartego dokumentacją 
zdjęciową z zajęć 
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycz-5. 
nych dla dzieci i młodzieży z terenu działania Trenera
Stworzenie specjalnego programu zajęć w ramach SPOR-6. 
TOWYCH WAKACJI na swoim terenie działania
Stworzenie specjalnego programu nauki i doskonalenia 7. 
pływania dla uczestników zajęć, zabieganie o możliwość 
przeprowadzenia jak największej ilości zajęć w wodzie dla 
uczestników programu.
Uczestnictwo w gminnych imprezach sportowo – rekre-8. 
acyjnych, oraz w imprezach współorganizowanych przez 
innych Trenerów Gminnych 
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Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży z terenu swojego 9. 
działania zapoznających ich z przepisami zawodów spor-
towych w poszczególnych dyscyplinach sportu, zasadami 
bezpieczeństwa na treningach i zawodach sportowych, za-
sadami fair – play i kulturalnego kibicowania
Organizacja wspólnych wyjść na profesjonalne imprezy 10. 
sportowe i turystyczne
Dbanie o bezpieczeństwo uczestników zajęć11. 
Kreowanie właściwych postaw i wzorców zachowań12. 
Współpraca z osobami i instytucjami, które mogą wspo-13. 
móc działalność Trenera, w tym: samorząd lokalny, szkoły, 
parafie, rodzice, sponsorzy 
Dbałość o sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz ubiór oso-14. 
bisty Trenera przekazany do użytkowania przez Szkolny 
Związek Sportowy lub inne instytucje
Podejmowanie kroków w sprawie modernizacji bazy spor-15. 
towej i urządzeń będących na jej wyposażeniu
Ścisła współpraca z Koordynatorem Programu wyznaczo-16. 
nym przez Szkolny Związek Sportowy 
Inne zadania wyznaczone przez Szkolny Związek Sportowy 17. 
lub Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego po 
uprzedniej konsultacji z Trenerem

Dzięki osobistym kontaktom z trenerami oraz 
przedstawicielami samorządów lokalnych, na podstawie 
zapisów w dziennikach zajęć Trenerów, kontroli zajęć 
prowadzonej na bieżąco przez pracowników gmin – opiekunów 
programu, pracowników i współpracowników SZS „ Dolny Śląsk 
„ we Wrocławiu a także na podstawie przesłanych sprawozdań 
i ocen możemy stwierdzić, że założone główne cele programu, 
czyli:

organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i mło-•	
dzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym imprez 
rekreacyjno – turystycznych

prowadzenie zajęć nauki pływania, doskonalenia umiejęt-•	
ności pływackich oraz przekazywanie wiedzy na temat bez-
piecznych zachowań nad wodą
dbanie o bezpieczeństwo •	
kreowanie właściwych postaw i wzorców zachowań•	

zostały w trakcie trwania programu bardzo dobrze 
zrealizowane.

W poszczególnych latach działania programu pracowało 
i opiekowało się dziećmi:
2008 25 trenerów w 23 gminach 42.000 uczestników
2009 29 trenerów w 23 gminach 67.000 uczestników
2010 25 trenerów w 23 gminach 60.000 uczestników
2011 25 trenerów w 23 gminach 62.000 uczestników
2012 25 trenerów w 23 gminach 52.000 uczestników

Działania Trenerów Gminnych wspierane były merytorycznie 
i finansowo przez urzędy właściwych gmin między innymi 
poprzez refundowanie kosztów dojazdu i wejść na obiekty 
wodne, dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowo 
– rekreacyjnych organizowanych przez trenerów gminnych, 
dofinansowanie kosztów organizacji imprez o charakterze 
rekreacyjno – turystycznym i wyjazdów na imprezy sportu 
kwalifikowanego. Część gmin, pomimo ciężkiej sytuacji 
finansowej (a były to w większości przypadków najuboższe 
gminy) w niektórych miesiącach zdecydowały się na zwiększenie 
wynagrodzenia dla Trenerów Gminnych umożliwiające im 
organizację większej ilości zajęć.

Program uzyskuje bardzo pochlebne opinie ze strony 
uczestników zajęć, władz samorządowych gmin, instytucji 
sportowo – kulturalnych współpracujących z trenerami, 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz lokalnych 
mediów.
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Program Sprawny Dolnoślązaczek

Cele 
zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I – •	
III dolnośląskich szkół podstawowych
zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej •	
zgodnych z nową podstawą programową
uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego•	
zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form •	
aktywności
pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplano-•	
waniu ciekawych zajęć kultury fizycznej
Patronat 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego•	
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty•	
Organizatorzy 
Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK we Wrocławiu•	
Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska•	
Partner
Fundacja Volunteers for Sport•	
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zdobyło 9.000 dzieci ze 120 szkół

Program kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012 z udzia-
łem 127 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego 
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Agnieszka Zambroń-Wojtak – Szkoła Podstawowa w Kopańcu

Cześć! Nazywamy się Pola i Ryś. Jesteśmy uczniami II klasy szkoły podstawowej. Mieszkamy na Dolnym Śląsku. Opowie-
my Wam o naszych szkolnych – sportowych marzeniach. Także o miłych wspomnieniach ostatniego roku szkolnego.
Mama Poli mówiła, że w życiu ważna jest sprawność fizyczna i zdrowie. Tato Rysia chciałby by Ryś uprawiał jakiś sport np. 
piłkę nożną albo narciarstwo biegowe. Pani w szkole zwraca uwagę na czystość i odpowiedni strój sportowy, a także na 
bezpieczeństwo w czasie naszych bardzo aktywnych zabaw.
- To wszystko musi mieć jakieś magiczne znaczenie!

Pamiętamy naszą pierwszą lekcję wychowania fizycznego. Usłyszeliśmy donośny dźwięk gwizdka! Wszyscy byli bardzo 
podekscytowani, drżeliśmy nie wiadomo, czy z wielkiej radości czy dziwnego strachu. To coś zniknęło po naszej pierwszej 
zabawie „To ja”. 
Pani ustawiła nas w równym szeregu. Dowiedzieliśmy sie o różnych ustawieniach na zbiórce, stroju sportowym, poznali-
śmy naszą małą salę gimnastyczną i jej podstawowe urządzenia.
Potem znowu była zabawa – „Kto to jest?”
Pobiegliśmy jeszcze na boisko szkolne – jest piękne i duże. Mogliśmy biegać tyle ile chcieliśmy. Ale za chwilę czekaliśmy 
niecierpliwie na pomysły naszej Pani. Na zakończenie uczestniczyliśmy w zabawach – wyścigach biegowych. Pola była 
uradowana, bo wygrała dwa razy z Rysiem.
Wszyscy zapamiętaliśmy tajemniczo brzmiące hasło „SPRAWNY  DOLNOŚL...”
Niebawem w naszej szkole pojawił się świecący niczym żarówka plakat a przy nim gromadka dzieciaków. Po znaczkach 
wiedzieliśmy, że ma to związek ze sportem. Starsze dzieci przeczytały, że to „Sprawny Dolnoślązaczek”- więcej informacji 
na stronie internetowej szkoły.
Wszystko wyjaśniło się na lekcji wychowania fizycznego. Otrzymaliśmy kolorowe legitymacje, do których to wkrótce do-
łączymy własne zdjęcia. Wiemy już o zasadach zdobywania odznak: Rowerzysty - Turysty, Piłkarza, Gimnastyka – Tan-
cerza, Saneczkarza – Narciarza, Lekkoatlety, Pływaka.

I to wszystko przez cały rok nauki w szkole!
Obiecaliśmy sobie z Rysiem, że zdobędziemy wszystkie sprawności!
W połowie września w naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami. Nasi rodzice dowiedzieli się również o programie 
„Sprawny Dolnoślązaczek” i otrzymali od Pani ulotkę z najważniejszymi informacjami. Wypełnili ankietę na temat progra-
mu, wyrazili chęć współpracy oraz zamieścili swoje uwagi i propozycje.
Pani poinformowała rodziców, że ma jeszcze dla nas niespodziankę, którą otrzymamy w Dniu Edukacji Narodowej.
Rozpoczęliśmy naszą przygodę ze sportem na lekcjach wychowania fizycznego.
Trzy razy w tygodniu uczestniczyliśmy w zabawach i grach biegowych, skocznościowych, rzutowych, równoważnych, 
z różnymi piłkami i dziwnymi przedmiotami. Były bardzo różnorodne a my nigdy się nie nudziliśmy. Pokonywaliśmy trasę 
wokół boiska szkolnego najpierw marszem, potem truchcikiem i marszobiegiem. Doszły zadania z przeszkodami. Ryś 
uwielbiał skakać przez krzaki, omijać wystające korzenie i małe drzewka. Świetnie biegał między topolami. Pola myślała, 
że nie wykona dobrze przewrotu w przód, ale z górki na trawie to chyba każdy potrafi.
Wkrótce Pani poprosiła o zadanie domowe:
Co warto zobaczyć i zwiedzić w okolicy mojego domu?
W jakie dary natury obfitują nasze sklepy warzywne przed nadejściem jesieni?
Wybraliśmy miejsce naszej pierwszej wycieczki pieszej. Rozpoczęliśmy przygotowania:
- trasa wyprawy po okolicy – mapa,
- regulamin wycieczki,
- odpowiedni strój,
- orientacja w przestrzeni – „gdzie jest południe”, „w którym kierunku jest mój dom”
i ... po wycieczce zostało nam wiele kolorowych zdjęć.
* Został nam jeszcze jeden tydzień września, a w domach nasi rodzice szykowali nam rowery.
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łączymy własne zdjęcia. Wiemy już o zasadach zdobywania odznak: Rowerzysty - Turysty, Piłkarza, Gimnastyka – Tan-
cerza, Saneczkarza – Narciarza, Lekkoatlety, Pływaka.

I to wszystko przez cały rok nauki w szkole!
Obiecaliśmy sobie z Rysiem, że zdobędziemy wszystkie sprawności!
W połowie września w naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami. Nasi rodzice dowiedzieli się również o programie 
„Sprawny Dolnoślązaczek” i otrzymali od Pani ulotkę z najważniejszymi informacjami. Wypełnili ankietę na temat progra-
mu, wyrazili chęć współpracy oraz zamieścili swoje uwagi i propozycje.
Pani poinformowała rodziców, że ma jeszcze dla nas niespodziankę, którą otrzymamy w Dniu Edukacji Narodowej.
Rozpoczęliśmy naszą przygodę ze sportem na lekcjach wychowania fizycznego.
Trzy razy w tygodniu uczestniczyliśmy w zabawach i grach biegowych, skocznościowych, rzutowych, równoważnych, 
z różnymi piłkami i dziwnymi przedmiotami. Były bardzo różnorodne a my nigdy się nie nudziliśmy. Pokonywaliśmy trasę 
wokół boiska szkolnego najpierw marszem, potem truchcikiem i marszobiegiem. Doszły zadania z przeszkodami. Ryś 
uwielbiał skakać przez krzaki, omijać wystające korzenie i małe drzewka. Świetnie biegał między topolami. Pola myślała, 
że nie wykona dobrze przewrotu w przód, ale z górki na trawie to chyba każdy potrafi.
Wkrótce Pani poprosiła o zadanie domowe:
Co warto zobaczyć i zwiedzić w okolicy mojego domu?
W jakie dary natury obfitują nasze sklepy warzywne przed nadejściem jesieni?
Wybraliśmy miejsce naszej pierwszej wycieczki pieszej. Rozpoczęliśmy przygotowania:
- trasa wyprawy po okolicy – mapa,
- regulamin wycieczki,
- odpowiedni strój,
- orientacja w przestrzeni – „gdzie jest południe”, „w którym kierunku jest mój dom”
i ... po wycieczce zostało nam wiele kolorowych zdjęć.
* Został nam jeszcze jeden tydzień września, a w domach nasi rodzice szykowali nam rowery.
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Mama Poli mówiła, że w życiu ważna jest sprawność fizyczna i zdrowie. Tato Rysia chciałby by Ryś uprawiał jakiś sport np. 
piłkę nożną albo narciarstwo biegowe. Pani w szkole zwraca uwagę na czystość i odpowiedni strój sportowy, a także na 
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Wszyscy zapamiętaliśmy tajemniczo brzmiące hasło „SPRAWNY  DOLNOŚL...”
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W ciągu 2 lat działania programu wydaliśmy trzy Porad-
niki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wf realizują-
cych program, w tym III część z pracami nauczycieli, którzy 
uczestniczyli w konkursie na najlepszy projekt zajęć dostoso-
wany do nowej podstawy programowej i założeń Programu. 
Organizujemy corocznie kilkanaście spotkań i konferencji szko-
leniowych oraz „wywiadówek z kultury fizycznej „ – spotkań z ro-
dzicami Sprawnych Dolnoślązaczków

Przeprowadziliśmy ankiety wśród nauczycieli realizujących 
Program. Na zakończenie ubiegłego roku szkolnego wypełnione 
ankiety nadesłało 119 spośród 127 szkół uczestniczących 
w programie.

     Odpowiedzi na najważniejsze dla nas pytania są wielce 
budujące - prawie 97 % respondentów uznała, że Program 
uatrakcyjnia zajęcia ruchowe w klasach I – III  i podobnie ponad 
97 % stwierdza, że Program wzbudził zainteresowanie uczniów.

Na razie jedynym naszym Sponsorem jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a od tego roku 
także nowy Partner Fundacja Volunteers for Sport

Bardzo chcielibyśmy, żeby program SPRAWNY 
DOLNOŚLĄZACZEK, oczywiście pod innymi nazwami, był 
realizowany także w innych województwach,a może stał się 
programem ogólnopolskim?Całą naszą wiedzę i zdobyte 
doświadczenia chętnie przekażemy zainteresowanym

                    

Współpraca Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze stowarzyszeniami 
kultury fizycznej – innowacyjne działania

1. Upowszechnianie sportu

n Sport w szkołach 330 000 zł   

Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży
26 dyscyplin
130 000 uczniów
33 000 uczniów w finałach regionalnych

 „Sprawny Dolnoślązaczek”  
150 szkół 
12 000 uczniów

n Sport w środowisku wiejskim 295 000 zł
Organizacja współzawodnictwa  
 19 dyscyplin
Blisko 1000 imprez
Ponad 100 000 uczestników

Trener gminny
25 trenerów 
1800 uczestników w czasie 18 h/ tyg. w okresie od IV do X 

Marcin Przychodny – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 

n Sport osób niepełnosprawnych 170 000 zł
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych  
8 sekcji
25 sekcji Olimpiad Specjalnych 
Ponad 1700 uczestników
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n  Wspieranie najciekawszych wydarzeń sportowych – promocja 
sportu 1 400 000 zł 
Bieg Piastów 250 000 zł   
Dolnośląskie EURO 2012 140 000 zł
Challenge Wratislavia 35 000 zł  
Ślężański Mnich 15 000 zł
Srebrna Sztanga 15 000 zł  

2. Opieka nad najzdolniejszą sportowo młodzieżą
Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży 3 280 000 zł
Nagrody dla najlepszych we współzawodnictwie młodzieżowym 
klubów  700 000 zł
91 klubów

Stypendia sportowe 625 000 zł
118 stypendystów

10 miesięcy do 1200 zł/m-c

Nagrody sportowe 200 000 zł za :
Sukcesy sportowe zawodników 
Trenerzy za osiągnięcia bieżące zawodników 
Trenerzy za całokształt pracy z młodzieżą 

3. Rozwój infrastruktury sportowej
Moje boisko Orlik 2012  
194 Orliki
54 mln zł

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskie-
go oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
68 obiektów
Ponad 240 mln zł

Nowy program budowy bazy sportowej 

DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU   
Pilotażowy program budowy urządzeń lekkoatletycznych

Założenia
Program zakłada budowę ogrodzonego obiektu lekkoatletycz-
nego składającego się z następujących elementów:

n bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna o obwodzie 200 
metrów z nawierzchnią syntetyczną o szerokości toru 1,22 m z 
6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m o sze-
rokości toru 1,22 m (120 m ze startem i wybiegiem).

n skocznia w dal o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o rozmia-
rach o dł. 40 m.

n zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wyko-
nanie boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 45 x 30 m z trawą 
naturalną (zakup bramek i piłko chwytów) lub boiska wielofunk-
cyjnego o wym. 44 x 22 m.

Finansowanie
n środki Województwa Dolnośląskiego - 50% wartości kosztów 
kwalifikowanych (bezpośrednio związanych z budową urządzeń 
lekkoatletycznych), jednak nie więcej niż 300 000.
n środki własne inwestora – 50%.

Do końca 2015 roku w naszym województwie powstanie ok. 40 
nowoczesnych i bezpiecznych obiektów lekkoatletycznych dla 
dzieci i młodzieży. Wszystko dzięki programowi „Dolny Śląsk dla 
Królowej Sportu”, na który Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
przeznaczy 15 mln zł w ciągu kolejnych 3 lat. 
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