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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNE

WST P

Obchody 100-lecia jubileuszu powo ania w 1909 r. AZS w Krakowie, sta y

si  inspiracj  do przygotowania opracowania monograficznego sk adaj cego si

z szeregu artyku ów tematycznie nawi zuj cych do historyczno-socjologicznych 

wydarze  i zjawisk, analiz i syntez ukazuj cych tradycje akademickiej kultury 

fizycznej w Polsce. Dla potrzeb niniejszej monografii przyj to u o enie artyku-

ów w kolejno ci chronologicznej pod wzgl dem rzeczowym, pozostawiaj c

tre  poszczególnych artyku ów w dowolnym uk adzie. Dla przejrzysto ci 

w opracowaniu wyodr bniono dwie cz ci – pierwsz  historyczn  oraz drug

socjologiczn .

W ten sposób w cz ci pierwszej znalaz y si  artyku y z zakresu uwarun-

kowa  historii akademickiej kultury fizycznej. Uj to w niej tre ci ukazuj ce

ewolucj  akademickiej kultury fizycznej z uwzgl dnieniem doby zaborów przed 

1918 r., czasów Drugiej Rzeczypospolitej i PRL oraz okresu najnowszego – 

Trzeciej Rzeczypospolitej.  

Cz  t  otwiera opracowanie dra hab. prof. UR Stanis awa Zaborniaka pt.: 

Pierwsze polskie akademickie organizacje sportowe Lwowa (1878–1909), gdzie 

autor przypomina powstanie i aktywno  fizyczn  polskiej m odzie y akade-

mickiej w uczelniach Lwowa, które znacznie wyprzedzi o powo any w 1909 r. 

Akademicki Zwi zek Sportowy w Krakowie. A poniewa  dat  t rodowisko

akademickie postanowi o uwa a  za pocz tek ruchu akademickiej kultury fi-

zycznej, co w wietle zarejestrowanego w 1906 r. Akademickiego Zwi zku

Sportowego M odzie y Polskiej we Lwowie budzi w tpliwo , gdy  mo na by 

j  przenie , z uwagi na rejestracj  dzia alno ci w 1878 r. akademickiego Kó ka

Szermierzy dzia aj cego przy studenckiej organizacji Bratniej Pomocy przy 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, przynajmniej na 30 lat wcze niej.

Opis pocz tków mi dzynarodowego akademickiego ruchu sportowego au-

torstwa mgr Haliny Hanusz znajduj  si  w rozdziale pt.: Pocz tki mi dzynaro-

dowego akademickiego ruchu sportowego na prze omie XIX i XX wieku.
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W rodowisku krakowskich akademików narciarstwo i p ywanie pojawi o

si  wraz z zorganizowan  dzia alno ci  AZS w Krakowie. Rozwój tych konku-

rencji opisuje dwoje autorów: dr Iwona Tabaczek-Bejster, mgr Rafa  Ko odziej

w artykule pt.: Dzia alno  Sekcji Narciarskiej Akademickiego Zwi zku Sporto-

wego w Krakowie w latach 1909–1924; a p ywanie w kolejnym artykule pt.: 

Powstanie i pocz tki dzia alno ci sekcji p ywackiej AZS Kraków (1909–1939).

Dwoje pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Grze-

gorz Bielec i dr Agnieszka Mirkiewicz, prezentuje swoje badania dotycz ce 

udzia u polskich gimnastyków w ruchu olimpijskim w swoim artykule pt.: 

Przedstawiciele polskich akademickich organizacji gimnastycznych w ruchu 

olimpijskim (1932–2008).

Udzia  gimnastyki w rodowisku AZS opracowali dr Grzegorz Bielec i dr Wi-

told Pó torak z Uniwersytetu Rzeszowskiego w artykule pt.: Zasi g organizacji 

polskiej gimnastyki w ramach Akademickiego Zwi zku Sportowego (1951–2000).

Dr hab. prof. Mariusz Ozimek pracownik naukowy Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie w artykule pt.: Sport w Klubie Sportowym AZS AWF 

Kraków (1976–2008) w wietle 100-lecia Akademickiego Zwi zku Sportowego 

w Polsce (1909–2009) przedstawi  30-letni dorobek sportowy cz onków akade-

mickiego klubu AZS Kraków. 

Artyku  pt.: Dzia alno  Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu po roku 

1989 w Polsce przedstawiaj  pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskie-

go Zbigniew Barabasz, Emil Zadarko, Edyta Nizio  i Stanis aw Cieszkowski. 

W swoim opracowaniu ukazali zmiany jakie po 1989 r. zasz y w realizowaniu 

si rodowiska studenckiego w kontynuacji wychowania fizycznego. 

O sukcesach sportowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych donosi opracowany 

przez prof. dra hab. Miros awa Ponczka artyku  pt.: Osi gni cia studentów 

AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych (2006–2009).

Z uwagi na opis problematyki rozwoju kultury fizycznej w rodowisku 

akademickim Krosna ca o  cz ci pierwszej zamykaj  kolejno artyku y: mgra 

A. Krzanowskiego i dra Kazimierza Gellety pt.: Historia kszta cenia w Kro nie 

w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego od XIX do XXI wieku, tych sa-

mych autorów pt.: Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kszta cenia nauczycieli 

wychowania fizycznego w Kro nie oraz artyku  mgra M. Barana podsumowuj -

cy dzia alno  AZS na Podkarpaciu pt.: Dzia alno  Akademickiego Zwi zku 

Sportowego i wp yw na stan kultury fizycznej Pa stwowych Wy szych Szkó

Zawodowych na Podkarpaciu.

Cz  drug  rozpoczynaj  przemy lenia Bart omieja Korpaka, Sekretarza 

Generalnego ZG AZS, arliwego or downika zmian w strukturze zaj  wycho-

wania fizycznego w polskich szko ach wy szych, dostosowania ich do potrzeb 

studentów, oczekiwa  pracodawców oraz wymogów stawianych przez Deklaracj

Bolo sk . W pracy Wychowanie fizyczne w strukturze kwalifikacji dla europej-
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skiego obszaru szkolnictwa wy szego postuluje On zmiany dostosowuj ce system 

wychowania fizycznego do obligatoryjnego dla innych przedmiotów. Mamy tu do 

czynienia z wnikliw  analiz  obecnego systemy kszta cenia i oceniania. Autor 

uzasadnia konieczno  zmiany sposobu oceniania efektów kszta cenia wychowa-

nia fizycznego i dostosowania go do systemu porównywalno ci i uznawalno ci. 

Postuluje id ce za tym zmiany, z tradycyjnego opartego na opisie „wej cia, in-

put” na ocen  „wyj cia”, a wi c opisie efektów uczenia si . Konsekwencj  jego 

by aby zmiana systemu wychowania fizycznego studentów.  

Za kszta t tej sfery ycia spo ecznego na uczelniach nie mog  odpowiada

tylko wyizolowane jednostki organizacyjne. Ocen  wspó pracy podmiotów 

odpowiedzialnych za kszta t wychowania fizycznego z innymi organizacjami 

dzia aj cymi na terenie zaj li si  w badaniach empirycznych Zbigniew Bara-

basz i Emilian Zadarko w pracy Analiza dzia alno ci Studiów Wychowania Fi-

zycznego i ich wspó pracy z klubami uczelnianymi AZS i innymi organizacjami. 

Warto ci sportu i wychowania fizycznego w dzisiejszym kapitalistycznym 

wiecie, ciekawe refleksje o problemach wspó czesno ci i o akademickim spo-

rcie w kontek cie cywilizacyjnych zagro e  XXI wieku przedstawili w swojej 

pracy Sebasian Humbla i Mestwin S. Kostka z WSFiZ w Bia ymstoku. 

Aspektem wspó czesnej kultury fizycznej studentów jej stanu, bol czek,

a tak e poszukiwaniem jej celów w naukach pedagogicznych i wspó pracuj -

cych z ni  naukach (pedagogice, psychologii i teorii wychowania fizycznego) 

oraz postaw studentów do niej, zaj li si  Bogus aw Berdel, Iwona Tabaczek 

i Magdalena Mazur artykule Kultura fizyczna studentów – misja czy rutyna. Na 

tle wspó czesnego wychowania fizycznego, przedstawiaj  oni pozytywny 

wp yw aktywno ci ruchowej na rozwój biologiczny, osobowo , zdrowie, uro-

d , ale tak e socjalizacj  m odego cz owieka.

O pragmatyczne spojrzenie na proces wychowania fizycznego realizowa-

nego w ród studentów pokusili si  Tomasz Bielecki i Krzysztof Krawczyk 

w pracy Profilowane zaj cia wychowania fizycznego w opinii studentów UMCS 

w Lublinie. Przedstawiaj  oni empiryczne narz dzia pozwalaj ce na skuteczn

ocen  jako ci i atrakcyjno ci realizowanych zaj , ich kontrol  oraz diagnozo-

wanie potrzeb w tym zakresie, co w konsekwencji b dzie skutkowa o dostoso-

waniem ich do potrzeb i oczekiwa  studentów. 

Tematem tym zaj li si  równie  Grzegorz Sobolewski i Wojciech Go b

w artykule Oczekiwania studentów Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej 

w Kro nie wobec zaj  wychowania fizycznego. Podstaw  do wyci gni cia

wniosków s  w tym przypadku wyniki analizy autorskiej ankiety przeprowa-

dzonej zarówno w ród osób uczestnicz cych w zaj ciach, jak i absolwentów 

tych kursów. I tu równie  w ród studentów podstawowe oczekiwania wobec 

tych zaj  to zwi kszenie ró norodno ci i umo liwienie wyboru formy oraz 

mo liwo ci ich realizacji w odpowiednich dla uczestników terminach. Cieka-

w  retrospekcj  zaj  wychowania fizycznego dotycz c  uczelni artystycz-
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nych przedstawi a w swoim artykule Anna Rychlewska. Tematyk  t  porusza-

j  równie  Andrzej ó tek-Daszykowski w pracach Autorski program wycho-

wania fizycznego w szko ach wy szych i Wybrane problemy akademickiej kul-

tury fizycznej oraz Jan Patok w artykule Wychowanie fizyczne w opinii studen-

tów Uniwersytetu Gda skiego.

Skuteczno  oddzia ywania trenera z perspektywy studiuj cych studentów 

(nie tylko kierunku Wychowanie fizyczne) prezentuj  w oryginalnej pracy psy-

chologicznej Relacje trener – sportowiec z perspektywy teorii autodeterminacji 

Kinga Tucholska i Marian Fiedor. Ukazuj  oni, e oprócz przekazywania wie-

dzy, prowadzenia szkolenia, znacz cy, a cz sto nawet decyduj cy wp yw, ma 

wzmacnianie autonomii swych podopiecznych, którzy dzi ki temu lepiej funk-

cjonuj  pod wzgl dem psychologicznym, a p yn ce z poczucia samoukierun-

kowania, panowania nad sytuacj  oraz poczucia wi zi z innymi „warunkuje 

dobre funkcjonowanie, integralno , zdrowie psychologiczne oraz optymalny 

rozwój indywidualny i spo eczny”. 

Jaromir Grymanowski i Agata Rzeszutko, w pracy Opinie studentów Wy-

chowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o warto ciach sportu, podj li 

istotny spo eczny problem warto ci sportu. Mo na przyj , e zgodnie z mak-

sym  „Takie b d  Rzeczypospolite, jakie ich m odzie y chowanie”, a wi c to 

dzisiejsi studenci w niedalekiej przysz o ci jako nauczyciele b d  kreowali 

postawy tak e u swych uczniów na ró nych szczeblach edukacji. 

Tematyk  przygotowania przysz ych nauczycieli do prowadzenia wycie-

czek szkolnych przedstawili Rafa  Kapica i Katarzyna Szeremeta w artykule pt. 

Przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do realizowania wycie-

czek krajoznawczo-turystycznych. Uwa aj  Oni, e to w a nie do wiadczenie, 

zdobyta wiedza w tym zakresie oraz w asna aktywno  w trakcie studiów wyda-

j  si  by  g ównymi czynnikami wp ywaj cymi na poziom przygotowania do 

studentów do ich organizacji. Przyczynia si  to w konsekwencji do prze amy-

waniu obaw zwi zanych z organizowaniem oraz realizowaniem turystyki 

w szkole. 

Niebagatelny problem aksjologii i hierarchii warto ci studentów, w odnie-

sieniu do sfery rekreacji ruchowej podejmuj  Jaromir Grymanowski i Katarzyna 

Szeremeta w artykule Zdrowie i rekreacja ruchowa w systemie aksjologicznym 

studentów turystyki i rekreacji UR. Temat ten jest o tyle istotny, e to system 

aksjologiczny pracownika tej sfery, b d cy sk adnikiem jego osobowo ci, po-

winien stanowi  wzór do na ladowania przez m odzie , jak i inne osoby w do-

bie konsumpcyjnego stylu ycia.  

Dwie kolejne prace dotycz  aspektów prawnych dzia alno ci w obr bie kul-

tury fizycznej w tym tak e studenckiej. Jakub Kosowski w Poj cie kultury fi-

zycznej, sportu i rekreacji ruchowej. Analiza formalnoprawna, dokonuje retro-

spekcji historycznej oraz analizy formalnoprawnej wspó czesnych poj  kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji oraz ich konsekwencji na funkcjonowanie tej sfery 



Wst p 11

ycia spo ecznego w Polsce, tak e w aspekcie dzia alno ci akademickiej. Tema-

tem dzia alno ci i uwarunkowa  prawnych dzia alno ci w obr bie szkolnej 

i akademickiej kultury prawnej Polsce zaj li si  równie  Renata Kopczyk 

i Adam Roczek w artykule pt. Wychowanie fizyczne w szko ach wy szych – re-

gulacje w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej (zarys problemu).

Do  lu no zwi zane z tematyk  monografii s  bardzo ciekawe artyku y: 

Klimat placówki determinantem motywacji zawodowej nauczyciela wychowania 

fizycznego Janusza Zieli skiego oraz Starzenie si  i staro  w opinii studentów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego i s uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku autor-

stwa Witolda Pó toraka. Wydaje si  jednak, e prace te dope niaj  tematyki 

ksi ki poruszaj c jak e istotne tematy dla szeroko poj tej kultury fizycznej, 

przed lub po okresie kszta cenia akademickiego. 

Redaktorzy monografii ywi  nadziej , e zaprezentowane opracowania 

odnosz ce si  to historii, stanu obecnego, perspektyw sportu, wychowania fi-

zycznego oraz turystyki i rekreacji stan  si  s yszalnym, wa nym g osem

w dyskusji nad kszta tem zmieniaj cej si  kultury fizycznej studentów w pol-

skich szko ach wy szych, a czas przeznaczony na lektur  niniejszego opraco-

wania nie b dzie przez czytelnika uwa any za czas stracony. 

Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA I

STANIS AW ZABORNIAK 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

SPORTOWE ORGANIZACJE STUDENCKIE LWOWA I KRAKOWA 

DZIA AJ CE PRZED REJESTRACJ

AKADEMICKIEGO ZWI ZKU SPORTOWEGO W 1909 R.1

Obchody jubileuszu 100-lecia rejestracji w 1909 r. Akademickiego Zwi z-

ku Sportowego w Krakowie s  okazj  do przypomnienia wydarze  zwi zanych 

z aktywno ci  sportow  w lwowskim rodowisku akademickim w okresie po-

przedzaj cym ten znamienny i uroczysty fakt2.

Po utracie niepodleg o ci w 1772 r. spo ecze stwo polskie zmuszone by o

y  wed ug praw dyktowanych przez trzech zaborców. W tym zakresie w zabo-

rach austriackim i niemieckim obowi zywa y odpowiednio kodeksy cywilne 

austriacki i niemiecki, a na terenach zaj tych przez Rosjan – carskie ukazy sta-

nu wojennego.  

Na omawianym terenie galicyjskim – w pierwszej po owie XIX wieku wa-

runki do uczestnictwa w kulturze fizycznej, a tym bardziej do tworzenia towa-

rzystw sportowych, by y niesprzyjaj ce3. Sytuacja ta zwi zana by a z:

 zbyt ma wiadomo ci  i potrzeb  studentów dotycz c  uczestnictwa 

w aktywno ci sportowej, 

 brakiem wzorów, 

 brakiem kadry i bazy sportowej, 

 niech ci zaborcy do przyzwalania na wszelkie inicjatywy strony polskiej4.

1 Prac  zrealizowano w ramach dzia alno ci statutowej Wydzia u Wychowania Fizycznego Uni-

wersytetu Rzeszowskiego – projekt URWWF/S/07/001 finansowanego przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wy szego.
2 M. Z., AZS i jego pierwszy prezes. „Sportowiec” 1955 nr 9, s. 11.
3  D. Dudek, Zarys dziejów i organizacja stowarzysze  kultury fizycznej. Kraków 2001, s. 9–29.
4 A. Suligowski, Miasto analfabetów. Kraków 1905, s. 18–22; Stan kultury fizycznej na ziemiach 

polskich pod zaborami charakteryzuje zestawienie statystyczne porównuj ce udzia  i wydatki na 
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Powy sza sytuacja ulega a poprawie wraz ze stopniowym wprowadzeniem 

przez w adze austriack  na terenie Galicji autonomii samorz dowej5. Pierw-

szym osi gni ciem polskich pos ów do wiede skiego sejmu by o wymuszenie 

w 1861 r. na w adzach austriackich przywrócenia j zyka polskiego jako wyk a-

dowego w uczelniach wy szych Krakowa (Uniwersytet Jagiello ski) i Lwowa 

(Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika). Od tego momentu zauwa a si

fakt wzrostu liczby studentów na polskich uczelniach, a tak e odnotowana zo-

sta a dzia alno  organizacji studenckich o charakterze samopomocowym, sa-

mokszta ceniowym, ideowym, naukowym oraz turystyczno-sportowym. Orga-

nizacje te dzia y na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego, tzw. Allgema-

ines Bürger GezetsBuch (dalej AGBG)6. Pocz wszy od 1811 r. wprowadza  on 

o wiat  w 1905 r. na 100 mieszka ców. W Warszawie do szkó  ucz szcza o 1,5% ogólnej liczby 

dzieci, w Krakowie – 11,5%, a w Wielkopolsce – 17,9%. Wydatki w adz miejskich na o wiat

wynosi y w przeliczeniu na ruble w Warszawie na 1 dziecko rocznie 0,24 rb., w Krakowie – 2 rb., 

we Lwowie – 3,20 rb., a w krajach zachodnich 6–8 rb.
5 Tym niemniej podejmowane by y próby utworzenia zak adów gimnastycznych, czego przyk adem 

jest powstanie w 1837 r., w okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej, szko y gimnastycznej dra Ludwika 

Bierkowskiego. Decyzja o wcieleniu Rzeczypospolitej Krakowskiej do zaboru austriackiego przes dzi-

a o jej losach. W adze zaborcze zakazami i dekretami decydowa y o mo liwo ci rozwoju szkolnictwa, 

w tym wychowania fizycznego, towarzystw gimnastycznych i klubów sportowych. Rozwój industriali-

zacji kapitalistycznej w Polsce wywo a  g bsz  i dalej id c  degradacj  sprawno ci fizycznej ludno ci

ni  w wolnych krajach zachodnich. J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski. Warszawa 1953, 

s. 371; Udogodnienia autonomiczne Austriacy rozpocz li wprowadza  od 1848 r. pod wp ywem wy-

padków zwi zanych z „Wiosn  Ludów”, oraz z os abieniem si  Cesarstwa Austriackiego w wyniku 

przegranych wojen z Piemontem i Prusami. Wprawdzie Polakom nie uda o si  wprowadzi  Galicji do 

triumwiratu Austria – W gry – Polska, lecz powo anie ostatecznie w 1867 r. Rady Krajowej z Na-

miestnictwem Cesarskim we Lwowie spowodowa o, e stworzy y si  szczególne szanse na rozwój 

polskiej o wiaty, szkolnictwa i nauki. Przyp. aut. Lwów – z aski Habsburgów w latach zaboru au-

striackiego by  stolic  Galicji (1772–1918). Z racji swoich administracyjnych funkcji by  w owym 

czasie najbardziej otwartym i europejskim ze wszystkich polskich miast. Tu najwcze niej dociera y

nowinki ze wiata; studenci powracaj cy z podró y do Londynu, Pary a i Wiednia mieli baga e pe ne 

nie tylko ksi kowych bestsellerów, ale i regulaminów sportowych. Nic wi c dziwnego, e wkrótce 

lwowiacy stali si  pionierami nowych dyscyplin.
6 ABGB – Powszechna ksi ga ustaw cywilnych zosta a wprowadzona patentem cesarskim z dnia  

1 czerwca 1811 r. Por. np. Powszechna ksi ga ustaw cywilnych wraz z dodatkowymi ustawami, 

rozporz dzeniami i rozstrzygni ciami Najwy szego Trybuna u S dowego, oprac. J. W. Willaume. 

Lwów 1912, s. 23; ABGB obowi zywa  równie  w latach 1815–1852 oraz pó niej, ze zmianami po 

1852 r. wprowadzaj cymi niekorzystne przepisy o stowarzyszeniach. Funkcjonowanie stowarzysze

pod rz dami kodeksu trwa o a  do 15 pa dziernika 1867 r., kiedy to uchwalono nowy kodeks cywil-

ny austriacki (dalej: k.c.a.), wprowadzaj cy dla Galicji faktyczn  autonomi . Przepisy k.c.a., z ró -

nymi pó niejszymi zmianami, funkcjonowa y na terenie Galicji a  do 1918 r. Na podstawie k.c.a. 

z dnia 26 listopada 1852 r. wprowadzono ograniczenia stowarzyszania si , gromadzenia i prowadze-

nia dzia alno ci gimnastyczno–sportowej. Prze om w upowszechnianiu stowarzyszania si  nast pi

dopiero w autonomicznej Galicji. W celu funkcjonowania stowarzyszenia po 26 listopada 1852 r., 

wymaganym warunkiem by o otrzymanie koncesji odpowiadaj cej § 8–13 patentu k.c.a. Wniosek 

sk adano do w adzy politycznej krajowej i po rozpatrzeniu go przez CK Ministerstwo Spraw We-

wn trznych dokument ostatecznie zatwierdza  cesarz. Przepisy represyjne, wynikaj ce z patentu 

cesarskiego z dnia 26 listopada 1852 r., znacznie utrudnia y powstawanie stowarzysze . Na zie-
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zapisy o mo liwo ci zak adania koalicji. By  równie  stopniowo nowelizowany, 

a  do listopada 1867 r., kiedy to do ustawy zasadniczej wprowadzono obowi -

zek rejestracji stowarzysze . Do tego momentu istnia a konieczno  przestrze-

gania obowi zku zg aszania do najbli szego komisariatu policji wszelkich 

zgromadze  w tym o charakterze sportowym. W zg oszeniu obowi zkowo nale-

a o poda  nazwiska i adresy a tak e cele, a ponadto zg aszana organizacja mu-

sia a si  wykaza  dozwolonym charakterem, tzn. nie dzia a  przeciwko ówcze-

snej moralno ci. By y to pierwsze kroki wszelkich polskich organizacji.     

Za prekursorskim statusem prawnym ówczesnych organizacji w tym aka-

demickich przemawia fakt ich dzia alno ci jawnej o czym donosi y ówczesne 

ród a prasowe, a zatem na ich dzia alno  godzi  si  system policyjny bardzo 

sprawnie dzia aj cy w monarchii Habsburgów, który czuwa  nad przestrzega-

niem wszelkich zapisów cesarskich ustaw.     

Galicja by a terenem, gdzie ukszta towa y si  pierwsze kierunki rozwoju 

kultury fizycznej, w tym rozwój kadry szkoleniowej oraz pojawienie si  osób o 

cechach charakterystycznych dla dzia acza spo ecznego7.

Sytuacj  dotycz c  stanu kultury fizycznej w drugiej po owie XIX wieku 

charakteryzuje wypowied  M. Parucha w „Przegl dzie Gimnastycznym” z 1901 

r. (w artykule o gimnastyce ludowej), w którym autor precyzyjnie przedstawia a

klasowy podzia  ówczesnego sportu: Tak wi c gimnastyka dla ludu jest nie tylko 

po yteczn , ale równie  konieczn . Maj  zamo niejsi swój sport: jachty i auto-

mobile, wy cigi i my listwo, ma redni stan swe boiska sokole i sale gimna-

styczne – niech e wi c b d  te  stosowane wiczenia dla stanu wie niaczego. 

miach polskich do 1867 r. zatwierdzone by y jedynie dwa stowarzyszenia o celach gimnastyczno–

sportowych. By y to: zarejestrowane na podstawie CK ustawy z 1852 r., uchwa  Senatu Rz -

dz cego Wolnego miasta Krakowa z dnia 31 maja 1833 r. – Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie 

oraz zarejestrowane 7 lutego 1867 r. przez CK Namiestnikostwo we Lwowie – Towarzystwo Gim-

nastyczne „Sokó ” we Lwowie. To drugie zosta o zarejestrowane na dziewi  miesi cy przed uka-

zaniem si  CK ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. Bardziej kompleksowe uregu-

lowania prawne zrzeszania si  przynios a ustawa zaliczana do podstaw ówczesnej konstytucji au-

striackiej o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. Ustawa ta przewidywa a tryb zg oszeniowy 

tworzenia stowarzyszenia§ 4 tej ustawy wymaga  od za o ycieli stowarzyszenia zg oszenie takiego 

zamiaru i z o enie projektu statutu, § 5 mówi  o jawno ci statutu, na podstawie której ka dy móg

mie  wgl d do jego zapisu i otrzyma  jego odpis, § 6 tej ustawy regulowa  podstawy odmowy reje-

stracji statutu, przedstawia  wymagania statutowe wobec funkcjonuj cego prawa oraz gro ce nie-

bezpiecze stwa dla pa stwa, § 9 zezwala  na prowadzenie dzia alno ci przez stowarzyszenie bez za-

twierdzonego statutu, a jedynie na podstawie pisemnego za wiadczenia potwierdzaj cego jego 

z o enie. Ustawa z 15 listopada 1867 r., wprowadzaj c zasad  wolno ci stowarzyszania si  dla 

wszystkich stowarzysze  politycznych, gospodarczych, towarzyskich, zabawowych, sportowych, 

gimnastycznych, turystycznych itp., pozwala a stowarzyszeniom podlegaj cym tej ustawie na dzia-

alno  bez zezwolenia, co wyra nie wskazuje na istnienie galicyjskiej autonomii.
7 L. Mroczka, Spo eczne aspekty rozwoju kultury fizycznej w Galicji, „Wychowanie Fizyczne i 

Sport” 1997, nr 3. s. 101–113. W artykule przedstawiono spo eczne uwarunkowania rozwoju 

ruchu sokolego w Galicji na prze omie XIX i XX wieku na tle dokonuj cych si  przemian gospo-

darczo-spo ecznych. 
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Min  ju  czas, e gimnastyk  uwa ano za pró niactwo lub zabawk , dzi  jest 

uznany powa any czynnik racjonalnego wychowania spo ecznego8.

W warunkach zaboru austriackiego na Uniwersytecie Lwowskim ju  w 

1817 r. wprowadzono zorganizowane wiczenia fizyczne dla studentów oparte 
o nauk  jazdy konnej, p ywania, szermierki i ta ca9. Inicjatywa ta w polskim 
akademickim rodowisku by a jednym z pierwszych zorganizowanych studenc-

kich wicze  fizycznych10.

Niew tpliwy wp yw na rozwój sportowej aktywno  studenckiego rodowi-

ska Lwowa i Krakowa mieli m.in. Wenanty Piasecki11 (ojciec), Henryk Jordan12

i Eugeniusz Piasecki13 (syn) i inni14.

Pocz tków zorganizowanej i ci g ej dzia alno ci w rozwoju akademickiej 

kultury fizycznej nale y poszukiwa  w dzia alno ci Czytelni Akademickiej – 

8  E. Mi sowicz,, Gimnastyka ludowa, „Przegl d Gimnastyczny”, 1901 nr 9–10, s. 191–199.
9 M. Parachoniak: http://portalwiedzy.onet.pl/62250. 
10 J.F. Gaberle w 1858 r. za o y  we Lwowie Szko  Fechtowania i Gimnastyki. Zob. R. Wasztyl, 

Pierwsze lwowskie placówki wychowania fizycznego, Kraków s. 86. Ten e, Wychowanie fizyczne 

i sport w Krakowie w latach 1773 – 1890, Kraków 1993, s. 172–173.
11 „Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: dr Wenanty Piasecki, komisarz Rz du Narodowego 

w powstaniu styczniowym, spo ecznik, jeden z pierwszych teoretyków wychowania fizycznego. 

W ród m odzie y cieszy  si  olbrzymi  popularno ci  nie tylko ze wzgl du na sw  wspania

przesz o . By  znakomitym gimnastykiem (jako pierwszy w historii polskiej nauki otrzyma  na 

Uniwersytecie Lwowskim tytu  docenta gimnastyki i wychowania fizycznego) i zdawa  sobie 

spraw  z tego, e ówczesne formy wicze , oparte na szwedzkich i niemieckich wzorach, zaj cia 

prowadzone w dusznych salach nie odpowiadaj  m odzie y.
12 Henryk Jordan (1842–1907), lekarz (ginekolog i po o nik), pionier nowoczesnego wychowania 

fizycznego w Polsce. Twórca kierunku wychowawczego zwanego ruchem jordanowskim. Profe-

sor medycyny Uniwersytetu Jagiello skiego, pose . Popularyzator gier sportowych i sportu w ród

m odzie y. Postulowa  obowi zkowe wprowadzenie gimnastyki do szkó , w 1888 zacz  organi-

zowa  w Krakowie Park Miejski (obecnie Park Jordana) - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych 

w Europie publiczny ogród gier i zabaw dla m odzie y (otwarty w 1889). Jego na ladowcy

w kraju zak adali „grody jordanowskie”. http://portalwiedzy.onet.pl/62250.
13 „Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: do dzisiaj dr Eugeniusz Piasecki uwa any jest za 

jednego z najwybitniejszych teoretyków wychowania fizycznego. W latach mi dzywojennych by

ekspertem Ligi Narodów, cz onkiem najwy szych w adz sportowych, wspó twórc  ZHP. Od 

1919 r. zwi zany by  a  do ko ca ycia z Uniwersytetem Pozna skim, przy którym utworzy

pierwsze w Polsce Studium WF kszta c ce nauczycieli.
14 „Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: Wymienionym dzielnie pomagali w tym dziennika-

rze lwowskiego „S owa Polskiego” Kazimierz Hemerling i Zygmunt K o nik-Januszowski, uwa-

ani za ojców polskiego dziennikarstwa sportowego. Od samego pocz tku redagowany przez nich 

dzia  sportowy gazety (powsta y w 1900 r. jako pierwszy w polskiej prasie) popularyzowa  w ród

m odzie y ma o dotychczas znane sporty. W 1904 r. dzi ki inicjatywie grupy entuzjastów powsta-

o Towarzystwo Zabaw Ruchowych, które potem odegra o znacz c  rol  w historii polskiego 

sportu. Kazimierz Hemerling tak wspomina  to wydarzenie: „Towarzystwo, którego za o yciela-

mi byli obok dr. Eugeniusza Piaseckiego propagatorzy zabaw na wolnym powietrzu Edmund 

Cenar, Edmund Naganowski, W adys aw Hojnacki, dr Karol Hornung i Maria Germanówna, 

dokona o we Lwowie z miejsca prawdziwego przewrotu. Sporty jak: narciarstwo, saneczkarstwo, 

pi ka no na, koszykówka, palant, lawn-tennis, szermierka, ucznictwo, p ywanie by y wnet owo-

cami dzia alno ci Towarzystwa, a m odzie  si  do nich z ca ym zapa em garn a”.
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studenckiej organizacji o charakterze kulturalno-o wiatowym, powo anej

w 1867 r. przy Uniwersytecie Lwowskim. W tej spo ecznej akademickiej orga-

nizacji dzia a y ró norodne kó ka studenckie umo liwiaj ce rozwijanie zainte-

resowa  i inicjatyw, tj. organizowanie odczytów, wyk adów i dyskusji, wyda-

wano skrypty a tak e gromadzono czasopisma i literatur  naukow .

Ze rodowiska m odzie y studenckiego, mi dzy innymi z dzia aj cego we 

Lwowie Kó ka Szermierzy wywodzili si  za o yciele Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokó ” (7.02.1867 r.)15. Kó ko to dzia a o okresowo i efemerydalnie 

z niewielkim zasi giem pocz wszy od 1878 r. jako Kó ko Szermierzy przy Czy-

telni Akademickiej we Lwowie16. T  inicjatyw  organizacyjn  zgodn  austriac-

kim cywilnym kodeksem praw ABGB § 9 (podobnie jak wi kszo  stowarzy-

sze  zg oszonych przed 1914 r.), nale y uzna  za historycznie prekursorsk

w zorganizowanym rozwoju akademickiej kultury fizycznej17.

Podj cie tych na pewno jednych z pierwszych dzia a  na polu organizacji aka-

demickiej kultury fizycznej na ziemiach polskich wspiera  przebywaj cy wówczas 

we Lwowie W och Artur Marie najwybitniejszy ówczesny szermierz Europy. 

Z powodów finansowych Kó ko to w 1879 r. zaprzesta o swojej dzia alno ci18.

Zaledwie roczne dzia anie szermierzy w rodowisku studenckim wywo a o wzrost 

zainteresowania si  studentów w szczególno ci szermierk , a sportem w ogóle.  

Kolejn  organizacj  akademików lwowskich by a Szko a Szermierki powo-

ana w 1880 r. przy Uniwersytecie Lwowskim. Jej dzia alno  utrzymywano 

przez dwa lata z subwencji Rady Miasta Lwowa. Wstrzymanie dotacji miejskich 

na dzia alno  Szko y Szermierzy spowodowa o jej rozwi zanie19. Podobne pro-

blemy towarzyszy y dzia aniom kolejnych studenckich kó  sportowych. By y to 

15 „Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: Po o one powy ej uniwersytetu, a s siaduj ce ze wzgó-

rzem w. Jura XVI-wieczne Ogrody Jezuickie (dzisiejszy Park Ko ciuszki) to jeden z pi kniejszych 

zak tków miasta. To w a nie tu znalaz o swoj  siedzib  pierwsze na ziemiach polskich gniazdo Towa-

rzystwa Gimnastycznego Sokó . 25 lutego 1867 r., za zgod  ck namiestnikostwa, odby o si  zebranie 

za o ycielskie, podczas którego prezesem zosta  wybrany dr Józef Millert, pó niejszy wiceprezydent 

Lwowa. Celem Soko a – zgodnie z ideami jego czeskich twórców – by o podtrzymywanie i rozwijanie 

wiadomo ci narodowej oraz podnoszenie sprawno ci fizycznej. O sporcie w wydaniu angielskim 

pocz tkowo nikt nie mówi , niektórzy dzia acze Soko a byli nawet jego przeciwnikami.
16 Zob. A. Durski, Szko a szermierki siecznej, Lwów 1879, maszynopis pracy ss. 30, z o ony 

w Bibliotece AWF w Poznaniu w opracowaniu . Derewecki; R. Wasztyl, Wychowanie fizyczne 

i sport…,  s. 172–173.
17 S. Zaborniak, Podstawy prawne polskich stowarzysze  sportowych ze szczególnym uwzgl dnie-

niem Galicji na prze omie XIX/XX wieku [w:] A. Nowakowski, S. Zaborniak, Szkice z dziejów 

kultury fizycznej. Uwarunkowania historyczne, prawne i regionalne. Rzeszów 2004, s. 29–41.
18 Sprawozdanie Wydzia u Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1894/95. 

Lwów 1895, s. 32; K. Wojciechowski, W dwudziest  pi t  rocznic  za o enia „Czytelni Akade-

mickiej” we Lwowie 1867–1892. Lwów 1892, s. 17. 
19 Temat porusza M. uczak, Szermierka w Polsce w latach 1945–1989, Pozna  2002, s. 8; 

G. Pawlak, Rozwój szermierki sportowej na ziemiach polskich od XIX w. do 1939 r.,  „Rocznik 

Naukowy” AWF, Warszawa 1974, t. XIX, s. 231; Z. Czajkowski, Szermierka na florety, Warsza-

wa 1954, s. 7.
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najcz ciej ma e liczebnie (licz ce cz sto 5–7 cz onków) grupy, które w latach 

80. XIX wieku powo ywano we Lwowie. Do d u ej dzia aj cych organizacji 

nale y zaliczy  powo any w 1886 r. w studenckim rodowisku Lwowa – Akade-

micki Klub Turystyczny (AKT)20. By o to jedno z wielu stowarzysze  studenc-

kich dzia aj cych we Lwowie, które oprócz wycieczek turystycznych, jako pierw-

sze stowarzyszenie w Galicji, propagowa o zawody w chodzie sportowym. W tej 

konkurencji stowarzyszenie to w 1908 r. zorganizowa o wewn trzne mistrzostwa 

klubu oraz Mistrzostwa Galicji21. Mistrzostwa Galicji by y jedn  z pierwszych 

imprez sportowych tej rangi. Poza tym ciekawo  mieszka ców wzbudzi  70-

kilometrowy dystans, jaki mieli do pokonania jedni z pierwszych polskich cho-

dziarzy. Organizacja przez lwowski AKT Mistrzostw Galicji wywo a a ogromne 

zainteresowanie, co mia o ogromne znaczenie popularyzatorskie w zakresie roz-

woju kultury fizycznej. Zawody rozpocz y si  w Stryju, 4 czerwca o godz. 6 

rano. Chodziarze mieli do pokonania 70-kilometrowy odcinek ze Stryja do Lwo-

wa. Regulamin zezwala  na dwa dwudziestominutowe odpoczynki. Zwyci zca, 

oprócz tytu u mistrza Galicji, otrzyma  tak e nagrod  w postaci z otego medalu 

oraz pami tkow  szarf . Nagrody te odebra  zwyci zca Tadeusz Kuchar z LKS 

„Pogo ” Lwów, znakomity sportowiec oraz pó niejszy pierwszy prezes PZLA22.

Kolejnym akademickim stowarzyszeniem, które powsta o przy Czytelni 

Akademickiej we Lwowie by o Ko o „Polonia” powo ane w 1891 r. przez stu-

dentów Uniwersytetu Lwowskiego. Program jego dzia alno ci przewidywa

m.in. rozwijanie sprawno ci fizycznej studentów oraz piel gnowanie ycia to-

warzyskiego. W ramach dzia a  sportowych tego ko a w 1896 r. pojawili si

akademicy cykli ci23.

20 W.F., Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie [dzia alno ], „Ziemia” 1910, nr 23; 1911, nr 

27; Ze stowarzysze , „Ziemia” 1913, nr 29 s. 483; Akademicki Klub Turystyczny [sprawozdanie 

z 26-go roku dzia alno ci], „Ruch” 1912, z. 17/18, s. 181–182. Rudolf Wacek w Wspomnieniach

na s. 171 wspomina o za o eniu AKT w 1905 r. jego d ugoletnim prezesem by  dr Mieczys aw 

Or owicz. Za o ycielami AKT byli: studenci architektury: Adam Konopczy ski z Warszawy, 

Wac aw Kowalewski z Kalisza, student filozofii Kazimierz witalski z Sanoka (pó niejszy pre-

mier), student prawa W adys aw Smolka ze Lwowa, Tadeusz Ostrowski z Warszawy student 

chirurgii na Uniwersytecie Lwowskim, znakomity alpinista, Rudolf Wacek, 
21 III Sprawozdanie roczne Akademickiego Klubu Turystycznego Zwi zku Sportowego M odzie-

y Polskiej we Lwowie za rok administracyjny 1907/1908, Lwów 1908, s. 6 i 28.
22 Spraw. Wydz. LKS „Pogo ” Lwów za 1908 r., Lwów 1909, s. 9; T. Kuchar - lekkoatleta i pi karz 

„Lechii” Lwów, a od 1907 r. „Pogoni” Lwów. Pierwszy prezes PZLA. Zob.: T. Jakubowski, Trzy 

dwudziestolecia Tadeusza Kuchara w s u bie kultury fizycznej, „Kultura Fizyczna” 1966, nr. 6, 

s. 249–252; B. Tuszy ski: Ideowcy z lwowskiego „Sportu”, „Kultura Fizyczna” 1986, nr 7–8. s. 13; 

por.: S. Zaborniak, Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867–1918, Rzeszów 2004, s. 160; 

Z. Barabasz, E. Nizio , S. Zaborniak, Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych 

Lwowa i Krakowa w latach 1878–1909, [w:] K. Obody ski, S. Zaborniak: Z tradycji kolarstwa na 

ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), Rzeszów 2007, s. 30–36.
23 Sprawozdanie Wydzia u Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1890/91, 

Lwów 1891, s. 25; Sprawozdanie Wydzia u Czytelni…1894/95…,  Lwów 1895, s. 46.
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Obok studenckiego Ko a „Polonia” od wiosny 1891 r. we Lwowie przy 

Uniwersytecie rozpocz o dzia alno  inne stowarzyszenie akademickie 

Pierwszy Lwowski „Klub Szermierzy”. Jego za o ycielami byli m.in.: Stani-

s aw Hofmokl, Franciszek Jasi ski, Wincenty Krschner, Ernest Mentschel, 

Tadeusz Moszy ski, Józef Prokopowicz, Marian Starzewski i Jan Waygart, 

który na pierwszym walnym zebraniu zosta  pierwszym prezesem w historii 

tego Klubu24. Klub ten, jak wynika z róde , posiada  zarejestrowany statut25.

Dzi ki zaanga owaniu znakomitych fechmistrzów przedstawiciele klubu od-

nosili wiele sukcesów. W 1896 r. du ym echem roznios o si  zwyci stwo 

w amatorskich szermierczych mistrzostwach monarchii austro-w gierskiej 

w Wiedniu cz onka „Klubu Szermierczego” Kazimierza Moszy skiego. Poza 

zwyci zc  do wybitnych cz onków akademickiego klubu nale a  tak e W och 

Orazio Santeli, od 1899 r. pracuj cy w klubie jako fechmistrz klubowy. Do 

czo ówki galicyjskich szermierzy zalicza  si  tak e inny cz onek „Klubu 

Szermierzy” – Stanis aw Lewakowski. S awa szermiercza lwowskich akade-

mików przyci ga a do miasta takie ówczesne europejskie s awy szermierczych 

planszy jak: Roue Pruchner, Giandomenici, Toricelli, Gennari, Maione. Dzia-

acze lwowskiego „Klubu Szermierczego” byli organizatorami we Lwowie 

wielu presti owych zawodów szermierczych z udzia em zawodników zagra-

nicznych. Mi dzy innymi w 1899 r. urz dzili I Krajowy Turniej Szermierczy z 

udzia em czo owych polskich szermierzy oraz przedstawicieli austriackiego 

wojska, którzy odbywali s u b  we Lwowie. Cz onkami zwyczajnymi klubu 

byli studenci, którzy po uko czeniu studiów przewa nie zostawali cz onkami 

nadzwyczajnymi, prowadz c w nim sw  dzia alno  sportow  nadal. Jak wy-

nika ze sprawozdania klubu z dzia alno ci organizacyjnej, cz onkowie nad-

zwyczajni (absolwenci) blokowali wst powanie do klubu cz onków zwyczaj-

nych (studentów), co wywo ywa o zmniejszanie si  liczby tych ostatnich. St d

w 1901 r. dokonano zmian statutowych, a na roczn  kadencj  wybrano nowe-

go prezesa klubu w osobie Kazimierza Moszy skiego. Po zako czeniu kaden-

cji, w dniu 7 kwietnia 1902 r. nowym prezesem wybrano innego zas u onego 

dla klubu szermierza – dra Artura Tilla. Mimo to proces spadku liczby cz on-

ków klubu post powa  nadal i powodowa  zmniejszenie si  finansowych za-

sobów klubowych. Regres organizacyjny w 1903 r. pog bi o odej cie (wy-

jazd z miasta) z klubu wybitnych trenerów szermierki, co ostatecznie dopro-

wadzi o w tym samym roku do rozwi zania klubu26. Mimo krótkotrwa ego

okresu dzia alno ci, kó ko to nale y zaliczy  do jednego z najd u ej i najak-

24 T.Z., Z dziejów szermierki w Polsce, „Stadion” 1927 nr 6, s. 4–5. Jan Waygart po 1919 r. pe ni

funkcj  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Zmar  w 1924 r. 
25 Z dziejów rozwoju szermierki w Polsce, „Stadion” 1927 nr 4, s. 4. „Stadion” w latach 1922–

1929 pe ni  funkcj  oficjalnego organu prasowego m.in. ZPZS. 
26 Tam e, s. 6. 
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tywniej dzia aj cych w rodowisku lwowskich studentów. Wyprzedzi o ono 

swoim dzia aniem i rejestracj  statutow  wiele innych stowarzysze  studenc-

kich w tym równie  krakowskiego jubilata27.

Lwowscy studenci w ród swoich licznych inicjatyw w zakresie rozwoju 

sportu wykaza  si  mog  powo aniem do dzia alno  w 1897 r. pierwszego 

studenckiego stowarzyszenia kolarskiego pod nazw  Akademicki Klub Cykli-

stów (dalej AKC). Inicjatorem jego za o enia by  Zdzis aw Szuszkiewicz, który 

wcze niej spontanicznie propagowa  jazd  na rowerze w ród studentów lwow-

skich uczelni Uniwersytetu i Politechniki28. Jazda na rowerze w ramach AKC 

znalaz a wielu amatorów w ród studentów. wiadczy o tym fakt, e w 1897 r. 

w momencie zebrania za o ycielskiego AKC liczy  30 cz onków, w 1898 r. po 

roku dzia alno ci liczy  136; a w 1899 r., drugim roku dzia alno ci – 160 cz on-

ków29. Mi dzy innymi rozwój akademickiego kolarstwa po czterech miesi cach 

dzia ania AKC zosta  tak oceniony w 1897 r. w wydawanym we Lwowie cza-

sopi mie „Ko o”: Cele jego [AKC – R.W.] s  tak jasne i zdrowe i tak szlachetne 

korzy ci na oku maj ce, e nawet trudno wyobrazi  sobie, i by klub ten nie sta

si  z czasem ulubionym towarzystwem akademickim, gdy wiczenie cia a

w sposób nadzwyczaj przyjemny na wolnym powietrzu w towarzystwie kolegów, 

musi znale  poka n  liczb  zwolenników. Rower zaczyna si  rozpowszechnia

z nies ychan  szybko ci  mi dzy akademikami i s usznie przekonano si  ju

bowiem o zbawiennym wp ywie, jaki jazda na kole dla zdrowia wywiera. Ka dy

przyzna  musi, e jazda na kole na wie ym powietrzu, w ród zieleni gajów 

i k, s owem na onie natury, przyniesie tysi ce korzy ci duchowych i fizycz-

nych, i e po ci kiej nu cej pracy, jakiej wymagaj  studia uniwersyteckie, 

rower jest nader w a ciw  rozrywk …30

Z kronik Uniwersytetu Lwowskiego dowiadujemy si  o sportowo- 

-turystycznej dzia alno ci AKC. Organizowano g ównie turystyczne rowerowe 

wycieczki, krótkie od 30 do 150 km, a tak e d u sze, licz ce ponad 300 km. 

Rozwijano tak e dzia alno  sportow . Urz dzano szosowe wy cigi kolarskie, 

a tak e dzi ki wybudowaniu toru kolarskiego rozwijano wy cigi na torze m.in. 

o mistrzostwo AKC. Rywalizacja w ród studentów odbywa a si  równie

o pierwsze stwo w liczbie przejechanych w ci gu roku kilometrów. W sezonie 

27 Akademicki Zwi zek Sportowy (AZS) – organizacja polskich studentów za o ona w 1909 r. 

w Krakowie. Po 1918 r. dzia a w Polsce we wszystkich wy szych uczelniach. M. in. w 1924 r. 

w Warszawie dzia acze tej organizacji byli inicjatorami i organizatorami mi dzynarodowych 

zawodów dla studentów, które nieoficjalnie uznawano za pierwsze Akademickie Mistrzostwa 

wiata. Cz onkami AZS byli m.in.: lekkoatleci H. Konopacka, M. Kwa niewska, J. Wszo a, 

R. Korzeniowski, narciarz B. Czech, ci arowiec W. Baszanowski, A. Grubba i inni. 
28 „Ko o” Lwów 1897, nr 14, s. 168; 1898 nr 7, s. 77; Kronika Uniwersytetu Lwowskiego 

1894/95–1897/98, Lwów 1899, s. 254.
29 „Ko o” Lwów, 1897 nr 23, s. 310; nr 24, s. 298; nr 22, s. 261.
30 „Ko o” Lwów 1897, nr 23, s. 310. 
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1898 r. zwyci zc  tego konkursu z liczb  przejechanych 2865 km zosta  W ady-

s aw Jarocki31, w 1899 r. zwyci zca Bronis aw Hupert przejecha  ju  3843 km32.

Jedn  z cenniejszych inicjatyw dzia aczy AKC we Lwowie by y dzia ania 

skierowane na rozwijanie wszelkich inicjatyw sportowych i turystycznych, 

a tak e uzyskiwanie dla swoich cz onków ró nych ulg oraz prowadzenie dzia a

zmierzaj cych do poprawy stanu dróg w mie cie. W 1899 r. dzia acze AKC 

czynili wysi ki zmierzaj ce do powo ania na terenie Galicji Zwi zku Towa-

rzystw Cyklistów33.

Wp yw na powstawanie akademickich organizacji sportowych na terenie 

Galicji mia y artyku y pojawiaj ce si  w czasopismach. Podawano w nich in-

formacje i recenzje, a tak e zauwa ono brak akademickich organizacji. Mi dzy 

innymi w nr 3 „Przegl du Gimnastycznego” z 1900 r. zamieszczono tekst poru-

szaj cy brak dzia alno ci w ród studentów klubów sportowych (...) Zw aszcza 

dziwi  si  nale y, e wzorem Francji, Niemiec nie zawi za y si  u nas adne

kluby akademickie. Sokó  nie zmonopolizowa  przecie  gimnastyki i sportów, 

a cho by by oby milej i lepiej wszystkich wicz cych i ch tnych sprowadzi  do 

tego wspólnego mianownika, jakim s  nasze towarzystwa – to przecie , komu 

a zw aszcza interesowanym, mo e zale e  na tym, aby m odzie wiczy a we 

w asnym kó ku, je eli bezwarunkowo na tem, aby rozwi za  i popchn  naprzód 

spraw  fizycznego wychowania spo ecze stwa, to zgodzi  by si  mo na ch tnie

cho by i na odr bne akademickie towarzystwa dla pi ki no nej itp., jak na do-

tychczasow  sytuacj . A przecie  mo e te kó ka, kó eczka, te towarzystwa obra-

caj ce si  ko o jednej osi – po czy yby si  kiedy  i zjednoczy y w jeden mecha-

nizm, maj cy o ywi  i wzmocni  s abe t tno naszego spo ecze stwa (...)34.

W 1903 r. w lwowskim rodowisku akademickim przy Czytelni Akademic-

kiej pojawi a si  inicjatywa za o enia Ko a propaguj cego sport kolarski. Brak 

zgody na jego powo anie spowodowa e podczas IV Zlotu Towarzystwa Gim-

nastycznego „Sokó ” we Lwowie w 1903 r. Grono Nauczycielskie tej organiza-

cji poj o decyzj  o przyj ciu niechcianych studentów-cyklistów do Towarzy-

stwa Gimnastycznego „Sokó ”. Do „Soko a” przyst pi o wówczas oko o osiem-

dziesi ciu studentów35.

Na efemerydalny okres dzia ania organizacji studenckich wp ywa y s abo

wykszta cone ramy akademickich organizacji sportowych, brak funduszy oraz 

fachowej opieki. Takim przyk adem jest przypadek powo ania w 1905 r. przy 

Czytelni Akademickiej studenckiego ko a o nazwie Akademickie Ko o Sporto-

we, które dzia a o zaledwie pó  roku. W ród nazw lwowskich akademickich 

31 „Ko o” Lwów 1898, nr 24, s. 298.
32 „Ko o” Lwów 1899, nr 22, s. 261.
33 „Ko o” Lwów 1899, nr 13, s. 162; nr 14, s. 167.
34 „Przegl d Gimnastyczny” 1900, nr 3, s. 60–61.
35 Temat ten porusza R. Wryk, Pocz tki sportu akademickiego, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 

1982, nr 2, s. 81–96. 
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organizacji sportowych dzia aj cych okresowo na prze omie XIX i XX wieku 

wymieni  jeszcze mo na: Ogólnoakademickie Towarzystwo Zabaw Rucho-

wych, Akademickie Ko o Szermiersko-Sportowe oraz Akademickie Ko o Kola-

rzy przy Bratniej Pomocy studentów Politechniki. Organizacje te z racji fluktu-

acji studenckiej dzia a y wraz okresowymi zainteresowaniami swoich cz onków

w latach 1905–190636.

Ciekawym przypadkiem jest inicjatywa dzia aczy studenckich dzia aj cych 

w Czytelni Akademickiej, która pojawi a si  w 1903 r. mia a na celu powo anie 

„specjalnego akademickiego gniazda” i zmierza a do zjednoczenia dzia aj cych 

wówczas ró nych lwowskich akademickich kó  sportowych, która zrealizowana 

zosta a dopiero w dniu 26 listopada 1906 r. (data rejestracji w Namiestnictwie 

Cesarskim we Lwowie). Wówczas to m.in. z inicjatywy Boles awa Lutyka po-

chodz cego z Kowna, dzia acza Akademickiego Ko a Cyklistów dzia aj cego 

przy Bratniej Pomocy Studentów Politechniki oraz innych dzia aczy studenc-

kich organizacji z lwowskich uczelni: Uniwersytetu i Politechniki za o ono 

Akademicki Zwi zek Sportowy, pó niej M odzie y Polskiej (dalej AZSMP). 

Jego za o ycielami byli przedstawiciele takich lwowskich akademickich orga-

nizacji jak: Akademicki Klub Turystyczny, któremu przewodniczy  Mieczys aw

Or owicz; Kó ko Szachistów Czytelni Akademickiej na czele z Tadeuszem 

Tenczarowskim pó niejszym nauczycielem Gimnazjum w Jaros awiu; Technic-

kie Ko o Szermierzy z prezesem Stanis awem Biernacki. W wydarzeniu tym 

uczestniczyli tak e inni ówcze ni mi o nicy akademickiego sportu37. Pierwszy 

zarz d utworzyli wówczas Boles aw Lutyk – prezes oraz Rudolf Wacek i Jar-

mi ski (pó niejszy dyrektor teatru w Krakowie)38. W programie AZSMP naj-

wi ksz  popularno ci  cieszy o si  kolarstwo, szermierka, tenis i turystyka. 

Organizacja ta w latach 1906–1908 dla spo ecze stwa Lwowa przeprowadza a

m.in. wiele festynów kulturalno-sportowych. Od 1908 r. po powo aniu AZS 

w Krakowie obie akademickie organizacje wspó pracowa y spotykaj c si  pod-

czas wypraw turystycznych w Tatry. Dzia alno  AZSMP zosta a przerwana 

w 1909 r. wskutek roz amu politycznego w ród lwowskich sportowych dzia a-

czy akademickich39.

Z braku sportowych organizacji studenckiej we Lwowie, m odzie  aka-

demicka po 1909 r. wst powa a do lwowskich klubów sportowych, najcz -

36 I Sprawozdanie roczne Akademickiego Zwi zku Sportowego M odzie y Polskiej we Lwowie 

za rok administracyjny 1906/1907, Lwów 1907, s. 4. 
37  Tam e, s. 3–5.
38 R. Wacek, Wspomnienia…, s. 188–189; J. Paw owski, Za o yciele AZS Kraków przekazali nam 

w testamencie dat  15 maja 1909 roku…, „Akademicki Przegl d Sportowy” nr 271, 03.2009, 

s. 22; Ten e, Nasze jubileusze i co po nich zosta o, „Akademicki Przegl d Sportowy” nr 272, 

04.2009, s. 5. 
39 IV Sprawozdanie roczne z Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie za rok 1909, 

Lwów 1910, s. 10. 



Stanis aw Zaborniak – Sportowe organizacje studenckie Lwowa i Krakowa… 25

ciej do Towarzystwa Zabaw Ruchowych oraz do Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokó ”40.

Powstawanie we Lwowie w rodowisku warunkach zaboru austriackiego 

w latach 60. XIX w. studenckich kó  sportowych wi e si  m odzie czym zapo-

trzebowaniem na ruch. Inicjatywom tym towarzyszy a konieczno  pokonania 

braków finansowych, do wiadczenia organizacyjnego, a tak e wewn trzne tar-

cia polityczne. W pocz tkowym okresie sport akademicki mia  charakter roz-

rywkowo-rekreacyjny i ogranicza  si  do rozwijania szermierki i kolarstwa. 

Stowarzyszenia akademickie dzia a y w wielu przypadkach okresowo, ich dzia-

alno  zanika a a w ich miejsce pojawia y si  nowe organizacje akademickie. 

Na podstawie zebranych informacji przytoczonych powy ej, nale y uzna ,

e akademicki ruch w zakresie rozwoju kultury fizycznej pojawi  si  jeszcze 

przed rejestracj  15 maja 1909 r. Akademickiego Zwi zku Sportowego w Kra-

kowie. Tym samym lwowskiemu rodowisku akademickiemu nale y przypisa

pocz tkow  cezur  czasow  w rozwoju kultury fizycznej, która pojawia si

najpierw w 1867 r., kiedy to grupa siedmiu studentów czynnie uczestniczy a

w powo aniu we Lwowie pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokó ”, a nast pnie nie nale y zapomina  o udokumentowanym charakterze 

akademickim dzia alno ci sportowej powo anego w 1878 r. „Kó ka Szermierzy” 

przy Czytelni Akademickiej we Lwowie. 

Pomys  utworzenia Akademickiego Zwi zku Sportowego powsta  na prze-

omie 1908/1909 r. w grupie studentów zgromadzonych wokó  idei turystycz-

nych wypraw41. Jednym z wielu w ócz gów jak popularnie nazywano ówcze-

snych piechurów by  student medycyny Wac aw Majewski. Nale a  do grupy 

fascynuj cej si  urokami tatrza skich krajobrazów. Grupa azików znacznie 

inaczej sp dza a czas ni  wyró niaj cy si  zarostem i pelerynami inni krakow-

scy studenci, którzy sp dzali czas w zadymionych pomieszczeniach knajp lub 

w ócz c si  uliczkami starego Krakowa. Nieod cznym towarzyszem W. Ma-

jewskiego by  Kuryluk, razem zdarzy o im si  zdoby  podczas ulewnego desz-

czu szczyt omnicy. By  to ich pierwszy wspólny wyczyn sportowy. Wkrótce 

do ich wypraw do czyli: Walery Goetel, Wac aw Pawlica i kilku innych. 

W ci gu roku wspólnie odbyli kilka wypraw zwi zanych ze wspinaczk  na 

tatrza skie szczyty.   

  Wspólne wyprawy wytworzy y szczególne klimaty przyja ni. W tej nie-

wielkiej rozumiej cej si  w sprawach tatrza skich grupie pojawi a si  idea po-

wo ania przy uniwersytecie krakowskim – ko a sportowego. Oczywi cie by y to 

czasy, w których w Krakowie nie by o specjalnych wzorów organizacyjnych. 

Skorzystali ze statutu dzia aj cych  okresowo we Lwowie innych podobnych 

40 Temat porusza: „Gazeta Sportowa” 1909, nr 4, s. 4; „Sport Powszechny” 1911, nr 9, s. 2; „W -

drowiec” 1912, nr 18, s. 383. 
41 Akademicki Zwi zek Sportowy zarejestrowano w Krakowie 19 czerwca 1909 r.
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stowarzysze , a tak e z statutu angielskiej akademickiej organizacji sportowej. 

Opieraj c si  na tych dwóch dokumentach w 1909 r. sprecyzowali statut aka-

demickiej organizacji przyjmuj c dla niej nazw  Akademicki Zwi zek Sporto-

wy (AZS). W dniu 15 maja 1909 r. w jednej z niewielkich salek Collegium 

Novum odby o si  pierwsze historyczne zebranie. Pierwszym prezesem w dzia-

alno ci krakowskiego AZS wybrano w a nie Wac awa Majewskiego.  

Pami tkowe zdj cie pierwszego prezesa Akademickiego Zwi zku Sportowego  

W. Majewskiego (po lewej) oraz Zdzis aw Straszak prezes AZS w 1955 r. (obok po prawej) 

Pocz tkowo dzia alno  AZS prowadzona by a w oparciu o organizowanie 

wycieczek turystycznych w Beskidy, Pieniny i w Tatry. Stopniowo powstawa y

inne akademickie sportowe sekcje, tj.: sportów zimowych (narciarska i sanecz-

karska), szermiercza, wio larska, tenisowa, pi ki no nej, lekkoatletyki, bokser-

ska i gier ruchowych. W dzia alno ci sportowej pod wzgl dem finansowym 

akademicy radzili sobie sami. Ju  u zarania akademickiej organizacji sportowej 

dzia alno  odbywa a si  tylko dzi ki zapa owi organizacyjnemu i finansowemu 

studentów. Byli to pionierzy sportu akademickiego w Polsce. 
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STRESZCZENIE

Galicja by a terenem, gdzie ukszta towa y si  pierwsze kierunki rozwoju 

kultury fizycznej, w tym rozwój kadry szkoleniowej oraz pojawienie si  osób 

o cechach charakterystycznych dla dzia acza spo ecznego.

W warunkach zaboru austriackiego na Uniwersytecie Lwowskim ju

w 1817 r. wprowadzono zorganizowane wiczenia fizyczne dla studentów opar-

te o nauk  jazdy konnej, p ywania, szermierki i ta ca. Inicjatywa ta w polskim 

akademickim rodowisku by a jednym z pierwszych zorganizowanych studenc-

kich wicze  fizycznych. 

Obok studenckiego Ko a „Polonia” od wiosny 1891 r. we Lwowie przy 

Uniwersytecie rozpocz o dzia alno  inne stowarzyszenie akademickie Pierw-

szy Lwowski „Klub Szermierzy”. 

Lwowscy studenci w ród swoich licznych inicjatyw w zakresie rozwoju 

sportu wykaza  si  mog  powo aniem do dzia alno  w 1897 r. pierwszego 

studenckiego stowarzyszenia kolarskiego pod nazw  Akademicki Klub Cykli-

stów.

Kilka lat pó niej w 1906 roku cz onkowie Uniwersytetu Lwowskiego  i Po-

litechniki Lwowskiej za o yli Akademicki Zwi zek Sportowy M odzie y Pol-

skiej (AZSMP). Organizacja AZSMP posiada a sekcje: kolarsk , szermiercz ,

tenisow  i turystyczn .

S owa kluczowe: Polska, historia kultury fizycznej, kultura fizyczna studentów, 

sport, Lwów, Kraków  
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA II

HALINA HANUSZ 

Akademicki Zwi zek Sportowy, Zarz d G ówny

POCZ TKI MI DZYNARODOWEGO 

AKADEMICKIEGO RUCHU SPORTOWEGO 

NA PRZE OMIE XIX I XX WIEKU

Na prze omie XIX i XX wieku coraz wi cej narodowo ci, krajów i ca ych 
kontynentów czy a idea zjednoczeniowa w wielu dziedzinach ycia spo e-
cze stw. W tym okresie powsta y liczne organizacje o charakterze mi dzynaro-
dowym: Mi dzynarodowy Czerwony Krzy  (1863), I i II Mi dzynarodówka 
(1864 i 1889), Mi dzyparlamentarna Unia (1887), Mi dzynarodowe Biuro Po-
koju (1891), Mi dzynarodowy Komitet Olimpijski (1894) oraz mi dzynarodo-
we federacji sportowe. W wyniku zako czenia dzia a  wielkiej wojny (1914-
1918), ukszta towa  si  nowy obraz Europy mi dzywojennej (1919–1939)1.
Wojna i rewolucje spowodowa y rozpad mocarstw i dzia aj cych przed wojn
organizacji. Po tym okresie nast pi  czas ogólnej demokratyzacji stosunków na 
Starym Kontynencie, odbudowy wielu pa stw i kszta towania si  nowych ru-
chów, organizacji politycznych i spo ecznych. 

W pierwszych latach powojennych dominuj ca w europejskich rodowi-
skach inteligenckich atmosfera braterstwa narodów, silnie przenikn a do ro-
dowisk uniwersyteckich. W tym okresie powsta y organizacje mi dzynarodowe,
z których powa n  pozycj  i rol  posiada o siedem organizacji2. Wesz y one 

1 A. Czubi ski, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Pozna  2000, s. 11–81. 
2 1. Fédération Universelle des Associations Chrétiens utworzona w 1895 r.; 2. Confédération Interna-
tionale des Étudiants utworzona w 1919 r.; 3. Internationale Fédération des Femmes Dipômes des 
Universités utworzona w 1919 r.; 4. European Student Relief (potem International Student Service) 
utworzona w 1920 r.; 5. Confederatio Studentium Universi Orbis Terrarum Catholica „Pax Romana” 
utworzona w 1921 r.; 6. Word Union of Jewish Students utworzona w 1922 r.; 7. Fédération Universi-
taire Internationale pour la Société des Nations utworzona w 1924 r. Por.: R. kowski, Z dziejów 
mi dzynarodowego ruchu studenckiego w latach mi dzywojennych, „Pokolenia”, 1969, nr 1/25, s. 8.
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w sk ad komitetu utworzonego przy dzia aj cej od 1922 roku pod auspicjami 
Ligi Narodów, Mi dzynarodowej Komisji Wspó pracy (CICI).  Najbardziej 
wp ywow  i najsilniejsz  w ród nich by a Mi dzynarodowa Konfederacja Stu-
dentów – Confédération Internationale des Étudiants (CIÉ).  

CIÉ zosta a utworzona z inicjatywy Francuzów, na pierwszym powojen-
nym Kongresie Narodowego Zwi zku Studentów Francji, w Strasburgu w listo-
padzie w 1919 roku. W Kongresie wzi li udzia  zaproszeni reprezentanci 
zwi zków akademickich siedmiu narodów3. Konfederacja powsta a pod has em 
d e  pokojowych, a cele Konfederacji precyzowa  statut4. Organami wyko-
nawczymi CIÉ by a Rada oraz Komitet Wykonawczy. Najwy sz  w adz  zosta
Kongres organizacji, a siedzib  – Bruksela. W Strasburgu, w wyniku przepro-
wadzonych wyborów, pierwszym przewodnicz cym CIÉ zosta  Francuz – Jean 
Gérard5, wiceprzewodnicz cymi: Van Laer (Belgia), Jan Bali ski-Jundzi  (Pol-
ska), Georgesco (Rumunia) i Beaufort (Czechos owacja), a funkcje sekretarzy 
i skarbnika przypad y w udziale Francuzom.  

Zgodnie z uchwalonym statutem, narodowe organizacje, które bra y udzia
w Kongresie za o ycielskim, podzielono na dwie grupy. Pe noprawnymi cz on-
kami CIÉ z tytu em cz onków za o ycieli zosta y pa stwa reprezentowane przez 
zwi zki narodowe – Francji, Belgii, Hiszpanii, Polski, Luksemburga, Rumunii 
i Czechos owacji. Pozosta e kraje – Anglia, Dania, USA, Grecja, Holandia, 
W ochy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria – otrzyma y status cz onków wolnych, 
do czasu powo ania akademickich zwi zków narodowych6. Ten status okre la

3 Zgodnie z imperialistycznym charakterem traktatu pokojowego, kierownicy Francuskiego 
Zwi zku Akademickiego zaprosili wy cznie przedstawicieli pa stw zwyci skich, poniewa  – 
przedstawiciele pa stw pokonanych niech tnie zasiedliby do wspólnych obrad. Okoliczno ci
towarzysz ce stworzeniu Mi dzynarodowego Zwi zku Studentów wykaza y, e Francja, która po 
I  wojnie wiatowej bra a udzia  we wszystkich mi dzynarodowych akcjach politycznych, a nawet 
cz sto wyst powa a w charakterze inicjatora stara a si  mi dzynarodow  organizacj  studenck
oprze  na bazie Ententy. W pierwszym okresie dzia alno ci – w interesie zapewnienia w asnej 
hegemonii – nawet Anglii nie wci gni to do wspó pracy. Przyczyn  tego by y konflikty angiel-
sko-francuskie, a nawet i ten fakt, e Anglia posiada a zdecydowanie bardziej rozwini ty sport 
akademicki, ani eli Francja. L. Kutassi, D enie do stworzenia mi dzynarodowej platformy dla 
sportu uniwersyteckiego [w:]  Studia nad dziejami kultury fizycznej XIX i XX wieku. Pozna  1973, 
s. 82–83.
4 1. Tworzy  wi zi wzajemnego szacunku i porozumienia mi dzy studentami i inteligencj  kra-
jów cz onkowskich. 2. Utrzymywa cis e zwi zki mi dzy organizacjami studenckimi ró nych 
krajów. 3. Koordynowa  ich dzia alno  intelektualn . 4. Zajmowa  si  problemami stosunków 
mi dzynarodowych i nauki w szko ach wy szych oraz yciem moralnym i materialnym studen-
tów. Por.  R. kowski, Z dziejów..., s. 9.
5 Kongres warszawski w 1924 r. nada  mu zaszczytny tytu  „Prezesa Za o yciela CIÉ”.  Zob. 
„Akademik”, 1925, nr 2, s. 22.
6 Narodowe zwi zki studenckie w Anglii, Jugos awii, Finlandii, Danii, Szkocji, Norwegii, Szwe-
cji i Szwajcarii powsta y w latach 1919–1921. Formalny ich akces do CIÉ zosta  zatwierdzony na  
Kongresie Konfederacji, który odby  si   w Pradze w  1921 r. Zob. R. kowski, Z dziejów...,
s. 11. 
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paragraf drugi CIÉ, który zawiera  najbardziej polityczne sformu owania, usta-
laj ce jednocze nie, e: kwestia przyj cia studentów pa stw centralnych i ich 
sojuszników do CIÉ nie mo e by  postawiona, dopóki te kraje nie b d  przyj te 
do Ligi Narodów7.  O ile na pocz tku w dzia alno ci CIÉ najwa niejszymi kwe-
stiami by y zadania intelektualne, o tyle w latach pó niejszych znalaz y si
równie  sprawy materialne studentów8, a od 1922 roku równie  stosunki mi -
dzynarodowe w dziedzinie sportu akademickiego.

Nale y nadmieni , e z formalnego punktu widzenia, udzia  polskiej repre-
zentacji na za o ycielskim zje dzie Mi dzynarodowej Konfederacji Studenckiej 
by  nieprawomocny. W tym czasie jeszcze w Polsce nie ukonstytuowa a si
ogólnokrajowa organizacja studencka9. Dopiero od 1921 r. reprezentowa  Pol-
sk  na forum mi dzynarodowym, jak i utrzymywa  stosunki z innymi narodo-
wymi zwi zkami studenckimi móg  przedstawiciel Naczelnego Komitetu Aka-
demickiego (NKA). Komitet równie  zatwierdza  wszelkiego rodzaju studenc-
kie wyjazdy zagraniczne, w celach nie tylko reprezentacyjnych, ale naukowych, 
turystycznych oraz zabiega  o rodki na pokrycie tych wyjazdów. 

Pierwszym momentem w d eniu do stworzenia mi dzynarodowej platfor-
my dla sportu uniwersyteckiego by o uczestnictwo studentów w Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach w 1896 roku. Idea olimpijskiego wspó zawodnictwa, 

7 Tam e: s. 9.
8 We wszystkich krajach tak europejskich, jak i pozaeuropejskich w okresie mi dzywojennym – 
poza ZSRR – dost p do studiów by  ograniczony z powodu wysokich op at za nauk , tzw. czesne. 
Zdecydowan  wi kszo  studentów w poszczególnych krajach pochodzi o z warstw zamo nych.  
Tam e:  s. 9.
9 W Polsce ruch studencki kszta towa  si  na pocz tku lat 20. XX wieku. Pocz tkowo naczeln
w adz  spo eczno ci studenckiej by y Ogólnopolskie Zjazdy Polskiej M odzie y Akademickiej, 
które obejmowa y poszczególne p aszczyzny ycia studenckiego. W 1921 r. powsta  Ogólnopol-
ski Zwi zek Bratnich Pomocy M odzie y Akademickiej i Zwi zek Polskich Korporacji Akade-
mickich. W 1922 r. powsta  Zwi zek Kó  Naukowych Polskiej M odzie y Akademickiej, a w 
1923 – Central  Polskich Akademickich Zwi zków Sportowych (CPAZS) i Ogólnopolski Zwi -
zek Akademickich Kó  Prowincjonalnych. Równocze nie podj to dzia ania o powo aniu repre-
zentacji ogólnoakademickiej. Na II Zje dzie (17-20 grudnia 1921 r.) w Wilnie uchwalono powo-
anie Zwi zku Narodowego Polskiej M odzie y Akademickiej (ZNPMA), której organem wyko-

nawczym by  Naczelny Komitet Akademicki (NKA). Sk ada  si  on z o miu wybranych na zje -
dzie cz onków, i przedstawicieli – Ogólnopolskiego Zwi zku Bratnich Pomocy, Zwi zku Pol-
skich Korporacji Akademickich, Ogólnopolskiego Zwi zku Akademickich Kó  Naukowych, 
Centrali Polskich Akademickich Zwi zków Sportowych i Ogólnopolskiego Zwi zku Akademic-
kich Kó  Prowincjonalnych. Od 1922 r. w ZNPMA opanowa y studenckie orgnizacje nacjonali-
styczne, kierowane przez endecj . Organizacje zwi zane z obozem pi sudczyków, demokratyczne 
i socjalistyczne powo a y Zwi zek Polskiej M odzie y Akademickiej (ZPMA), który rozpad  si
w 1925 r. na skutek sporów pomi zy poszczególnymi wchodz cymi w jego sk ad organizacjami. 
Polsk  reprezentowa a w CIÉ Komisja Zagraniczna NKA, a od 1926 a  do 1934 r. reakcyjna grupa 
m odzie y akademickiej zwi zana z narodow  demokracj  (pó niej ze Stronnictwem Narodowym). 
Zob. szerzej: R. Wryk,  Akademicki Zwi zek Sportowy 1908–1939, Pozna  1990, s. 125–130; 
R. kowski, Z dziejów..., s. 11.
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rywalizacja jednostek i zespo ów sportowych, a nie reprezentacji pa stw, 
wzbudzi a w nich zainteresowanie w kierunku wspó zawodnictwa sportowego 
w ród studentów. Stali si  oni zapalonymi rzecznikami systematycznych kon-
taktów i spotka  studentów na arenie ogólno wiatowego wspó zawodnictwa
sportowego10.

Jednak sport akademicki w uj ciu mi dzynarodowym rozwija  si  w wol-
nym tempie. Przed I wojn wiatow  sporadycznie dochodzi o do sportowych 
spotka  wy szych uczelni w poszczególnych krajach. W zakresie uniwersytec-
kiego ruchu sportowego przodowa y uniwersytety angielskie i ameryka skie,
organizuj c cz sto zawody sportowe, zw aszcza lekkoatletyczne i wio larskie. 
Przeprowadzano tak e spotkania sportowe mi dzy dru ynami akademickimi. 
Z czasem wspó zawodnictwo sportowe przej y uniwersytety Francji i Belgii. 
Z kolei studenci w oscy organizowali tzw. olimpiady akademickie, zapraszaj c
równie  na nie studentów z innych pa stw. Powoli rozwijaj cy si  sport akade-
micki potrzebowa  ram organizacyjnych, by wej  na aren  mi dzynarodowej 
rywalizacji w sporcie studenckim. Tym bardziej e ugruntowana by a ju  ide-
ologia sportu, a co najistotniejsze – jednolito  regulaminów, przepisów spor-
towych oraz organizacja zawodów sportowych. Istnia y ju wiatowe sportowe 
struktury organizacyjne, i co równie wa ne, mi dzynarodowa arena sportu, 
której cz stymi uczestnikami byli sportowcy ze statusem studenckim, wyst pu-
j cy w barwach pozauczelnianych klubów sportowych. 

Coraz systematyczniej odbywa y si  spotkania w poszczególnych dyscypli-
nach sportu, ale g ównie w uk adzie kontaktów mi dzyklubowych. To w a nie
te spotkania da y pocz tek umi dzynarodowienia sportu studenckiego. Dopiero 
po I wojnie wiatowej, w latach 1918–1924, zorganizowano mi dzynarodowe
imprezy sportowe, w których uczestniczy y akademickie reprezentacje pa -
stwowe. Nale y zauwa y , e powsta e przed I wojn wiatow  narodowe 
zwi zki akademickie d y y do stworzenia mi dzynarodowej organizacji jedno-
cz cej studentów ró nej narodowo ci. Taki cel wyznacza y sobie te  dzia aj ce
w niektórych pa stwach akademickie zwi zki sportowe. Z kolei inne narodowe 
akademickie zwi zki sportowe popiera y my l zorganizowania mi dzynarodo-
wego zwi zku, który przy pomocy specjalnego organu koordynowa by organi-
zacj  sportu uniwersyteckiego na platformie mi dzynarodowej. 

W styczniu 1922 roku w Hadze, na zje dzie Rady Administracyjnej CIÉ, 
z inicjatywy prezesa Jeana Gerarda, stworzona zosta a osobna, sta a Komisja 
Sportowa (tzw. Komisja Szósta)11. Jej przewodnicz cym zosta  Francuz Jean 
Petitjean. W dniach 2–6 maja 1923 roku, pod przewodnictwem ówczesnego 

10L.  Kutassi, D enia..., s. 79–85. 
11 „W sk ad Komisji wesz o po 1 delegacie wszystkich narodów reprezentowanych w CIÉ. Dele-
gaci wys uchali raportu J. Patitjeana, komisarza sportowego Zwi zku Narodowego Studentów 
Francuskich”. Zob.: „Akademik” 1923, nr 13, s. 160; „Akademik” 1925, nr 2, s. 22.
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podsekretarza stanu w Ministerstwie O wiaty – Gastona Vidal, i dzi ki stara-
niom Petitjaena, zwo any zosta  w Pary u I Mi dzynarodowy Uniwersytecki 
Kongres Sportowy. W Kongresie uczestniczyli delegaci z dziesi ciu narodów 
(Anglia, Belgia, Czechos owacja, Estonia, Francja, Holandia, otwa, Polska, 
Stany Zjednoczone i W ochy). Celem spotkania by a dyskusja nad aktualnymi 
zagadnieniami sportu uniwersyteckiego, skoordynowanie wysi ków poszcze-
gólnych pa stw, stworzenie jednolitej organizacji mi dzynarodowej, umo li-
wiaj cej jak najszersz  wspó prac  w rozwoju ycia   sportowego m odzie y
akademickiej oraz ustalenie zasad  koordynacji CIÉ  w wymiarze mi dzynaro-
dowym12.

Nale y podkre li , e przebieg Kongresu by  dowodem znaczenia Cen-
trali Polskich  AZS na mi dzynarodowym forum akademickiego ruchu spor-
towego. Du  aktywno ci  w czasie obrad Kongresu wykaza  przedstawiciel 
Polski – Zygmunt Glinka13, który w imieniu Centrali Polskich Akademickich 
Zwi zków Sportowych zg osi  wiele znacz cych wniosków organizacyjnych 
i programowych. Najwa niejszy z nich dotyczy  organizacji mi dzynarodo-
wych akademickich zawodów sportowych. Projekt strony polskiej by  ana-
logiczny z prezentowanym przez stron  w osk . Po dyskusji Kongres 
uchwali , e:  

 co cztery lata, w roku poprzedzaj cym igrzyska olimpijskie, organizowane 
b d  olimpiady akademickie, na których program sportowy uzupe niony b -
dzie konkursami naukowymi i artystycznymi, 

 w latach mi dzy olimpiadami b d  odbywa  si  w poszczególnych krajach 
narodowe mistrzostwa studenckie w obsadzie mi dzynarodowej,   

 w programie sportowym olimpiad obejmowa  b dzie takie dyscypliny, jak: 
lekkoatletyka, p ywanie, wio larstwo, pi ka no na, szermierka, tenis i sporty 
zimowe,  

 zawody narodowe b d  rozgrywane przede wszystkim w: lekkoatletyce i 
sportach wodnych,   

 pierwsza „Olimpiada Akademicka” odb dzie si  w Rzymie w 1927 roku, 
 za zasadne delegaci wszystkich pa stw bior cych udzia  w obradach, uznali 
utworzenie Mi dzynarodowego Akademickiego Komisariatu Sportowego, 
którego posiedzenia odbywa y by si  w czasie trwania Kongresów CIÉ,  

12 Pó  wieku Akademickiego Zwi zku Sportowego 1908-1958, Warszawa 1962, s. 43.
13 Na posiedzeniu komisji administracyjnej zabra  g os m. in. delegat Polski  kol. Zygmunt Glinka 
i odczyta  sprawozdanie z obecnego stanu rozwoju sportu akademickiego w Polsce. W sprawoz-
daniu tym skre li  po krótce histori  organizacji akademickiego ycia sportowego. Kol. Glinka 
w imieniu CP AZS zg osi  10 wniosków, dotycz cych mi dzynarodowej organizacji i propagandy 
sportów akademickich. Z wniosków tych najwa niejsze dotyczy y utworzenia Komitetu Wyko-
nawczego Zjazdu, który  mia  sk ada  si  co rok z przedstawicieli jednego z krajów skonfedero-
wanych w CIÉ i w tym e kraju organizowa  kongres oraz zawody mi dzynarodowe w roku na-
st pnym, „Akademik” 1923, nr 13, s. 160.
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 z racji II Posiedzenia Kongresu CIÉ w Warszawie w 1924 roku, Polsce po-
wierza si  organizacj  mi dzynarodowych zawodów sportowych14.

Nale y równie  doda , e na Kongresie pracowa a równie  komisja spor-
tów e skich i komisja lekarska.   

Równolegle z paryskimi obradami, które toczy y si  w godzinach rannych, 
w godzinach popo udniowych odbywa y si  zawody lekkoatletyczne. Wystartowa-
y w nich  studenckie reprezentacje dziewi ciu pa stw. Inicjator zawodów – Jean 

Petitjean – chcia , by by y one uznane ju  za pierwsze akademickie mistrzostwa 
wiata15. Komisja Sportowa CIÉ jednak nie nada a im statusu Mistrzostw, a zgodzi-
a si  jedynie na charakter i nazw   „mi dzynarodowej  imprezy sportowej”16.

Dominuj c  rol  na forum komisji sportowej CIÉ odegrali Polacy równie
rok pó niej Zgodnie z przyj tymi ustaleniami w Pary u organizatorem II Kon-
gresu CIÉ  by a Polska. Na obrady do Warszawy, w dniach 18 19 wrze nia
1924 roku, przybyli przedstawiciele pi tnastu pa stw17. Kongres po dyskusji – 
jednog o nie i bez zmian  uchwali  przedstawione polskie projekty dotycz ce:

14 Uchwalono nadto szereg innych wniosków polskich, w sprawie stworzenia Centrali w ka dym 
kraju, wys ania ankiety do rektorów uniwersytetów  w kwestii popierania sportu akademickiego, 
dopuszczenia m odzie y szkó rednich i oldboyów do udzia u w AZS-ach (bez prawa uczestnic-
twa w Olimpiadach akademickich, wydawania i przesy ania do siebie bezp atnie przez Central
pism sportowych itd. Uchwalono te  wys a  do Stanów Zjednoczonych misj  z przedstawicieli 
wszystkich narodów skonfederowanych w celu zwiedzenia tamtejszych urz dze  sportowych na 
uniwersytetach. Komisja sportów e skich zajmowa a si  opracowywaniem programu zawodów 
e skich, wreszcie na komisji lekarskiej omawiano spraw  organizacji nadzoru lekarskiego nad 

m odzie  uprawiaj c  sport. Zob. szerzej: R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 1908-1939...,
s. 338; „Akademik” 1923, nr 13, s. 160. 
15 W rozegranych zawodach lekkoatletycznych w Pary u, na stadionie Paris Universite Club (Uniwer-
sytet Paryski posiada  w asne boisko, z 500-metrow  bie nia, z trybunami dla widzów, tereny do pi ki
no nej, hokeja, rugby, place tenisowe, p ywalni , sale gimnastyczne), wzi li udzia  reprezentanci 9 
narodów. Osi gni te wyniki by y na wysokim poziomie, m.in. zosta  wyrównany rekord wiata na 100 
m przez Paddocka. Tytu y mistrzowskie przypad y (oprócz Belgom): Francuzom – 5 tytu ów (1500, 
400 pp ., 4x400, skok wzwy  i w dal z rozbiegiem), Holendrom – 3 (400, 110 pp ., 4x100), USA – 2 
(200, 400), W ochom – 2 (rzut, pi ciobój), Czechos owacji – 2 (dysk, kula), Anglikom – 1 (50 m), 
Szwajcarom – 1 (800), Du czykom -1 (tyczka). W klasyfikacji ko cowej zwyci y a Francja – 127 
pkt, 2. W ochy – 80, 3. Czechos owacja – 70,] „Akademik” 1923, nr 13, s. 160.  
16 Piotr Rostini komentowa  pó niej w 1947 roku ca  inicjatyw  w ten sposób, e „impreza za-
ko czy a si  wielkim sukcesem dzi ki wybitnej indywidualno ci Jean Petitjaen i jego umiej tno-
ci pokonania wszelkich trudno ci organizacyjnych, oraz dzi ki skandalowi, który grozi  ze stro-

ny Mi dzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej w zwi zku ze startem lekkoatlety ameryka -
skiego Paddock’a, to jednak z powodu ma ej ilo ci uczestników impreza ta mia a tylko charakter 
„próby generalnej” przed mistrzostwami wiata. Faktem jest, e próba ta si  doskonale uda a.
L. Kutassi, D enia..., s. 84.
17 Komisji Sportowej II Kongresu CIÉ w Warszawie przewodniczy  delegat Francji, wiceprezes 
CIÉ dr Mothe. Obecni byli przedstawiciele: Anglii, Ameryki, Francji, W och, Szkocji, Czecho-
s owacji, Szwajcarii, Turcji, Finlandii, Danii, Estanii, W gier, Bu garii, Polski (Stefan Michlew-
ski i Zygmunt Glinka) i Rosji emigracyjnej. Delegat Rumunii, który nie móg  stawi  si  na posie-
dzeniu, upowa ni  pisemnie delegatów polskich do g osowania wed ug w asnego uznania 
w imieniu Rumunii. Zob.: „Przegl d Sportowy” 1924, nr 38, s. 16; „Stadion” 1924,  nr 42,  s. 21.
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 struktury organizacyjnej Mi dzynarodowego Komisariatu Sportowego CIÉ,  
 statuty akademickich zwi zków sportowych i ich narodowych centrali18.

Na wniosek Polski, komisarzem sportowym CIÉ zosta  mianowany Fran-
cuz, Jean Petitjean. Z kolei na jego wniosek, Polsce, a z upowa nienia Naczel-
nego Komitetu Akademickiego – Centrali Polskich Akademickich Zwi zków 
Sportowych – powierzono utworzenie na rok akademicki 1924/1925 Komitetu 
Wykonawczego Mi dzynarodowego Akademickiego Komisariatu Sportowego 
CIÉ z siedzib  w Warszawie.  

Dowodem uznania ze strony delegatów innych narodowo ci uczestnicz -
cych w obradach Komisji Sportowej CIÉ by  fakt powierzenia Polakom wyso-
kich stanowisk w ukonstytuowanym Komisariacie. Pierwszym prezesem zosta
Stefan Michlewski, wiceprezesami – Stefan Grodzki i Zygmunt Glinka, sekre-
trzem i skarbnikiem – Micha Skrzywan, przewodnicz cym komisji sportowej – 
W adys aw K. Nadratowski, przewodnicz cym komisji propagandowej – Stani-
s aw Szeller, przewodnicz cym komisji statystycznej – Bogdan Lubi ski,
cz onkami: Lucjan Kulej, Józef Podoski, Józef Ch opicki19.

Komisariat mia  za zadanie prowadzenie w roku akademickim 1924/1925 
wszystkich spraw zwi zanych z mi dzynarodowym studenckim ruchem sporto-
wym, a przyj te ustalenia podczas obrada Akademickiego Komisariatu Sportowego 
na II Kongresie CIÉ w Warszawie okaza y si  fundamentalnymi w rozwoju aka-
demickiego mi dzynarodowego ruchu sportowego. Od tego Kongresu we wszyst-
kich pa stwach nale cych do CIÉ obowi zywa  jednolity statut studenckich orga-
nizacji sportowych. Nale e  do nich mieli prawo studenci, ale równie  jeden z pa-
ragrafów dopuszcza  przynale no  uczniów szkó rednich i absolwentów uczelni 
wy szych. Natomiast prawo startu w zawodach akademickich przys ugiwa o wy-

cznie sportowcom maj cym status studenta oraz absolwenta danej uczelni 
w okresie dwóch lat od momentu uko czenia studiów20.

Pierwsze mi dzynarodowe  zawody akademickie 

Prawie pi  lat min o od momentu powstania Mi dzynarodowego Zwi zku
Studentów do zorganizowania pierwszych akademickich mistrzostw wiata w 1924 
roku. Akademicki Komisariat Sportowy nie opracowa  specjalnego regulaminu 

18 Przedstawione projekty zosta y przygotowane przez Komisj  Kongresow , któr  z upowa nie-
nia Naczelnego Komitetu Akademickiego samodzielnie stanowili przedstawiciele Centrali Pol-
skich AZS w osobach: Zygmunt Glinka – przewodnicz cy, Ró a Drojecka – sekretarz, cz onko-
wie: Bogdan Lubi ski, Stefan Michlewski, Witold Czerwi ski, „Stadion” 1924, nr 37, s. 22.
19 Komunikat nr 10 Centrali Polskich Akademickich Zwi zków Sportowych, „Stadion” 1924, nr 
42, s. 21,
20 Po próbach analizowania wydarze  dotycz cych sportu akademickiego mo na przyzna  s usz-
no  konstatacji L. Kutassiego pisz c, e „umi dzynarodowienie sportu akademickiego zasadni-
czo datuje si   od okresu  1918–1924”.
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mistrzostw, ale by a decyzja co do terminu, rozgrywanych dyscyplin sportowych, 
i uczestnicz cych pa stw. Tym samym sport akademicki wyszed  z narodowych 
ram i rozpocz  etap mi dzynarodowego ruchu sportowego, a tym samym okres 
rozwoju ogólno wiatowego wspó zawodnictwa sportowego studentów. 

Pierwsze mi dzynarodowe zawody akademickie odby y si  w Warszawie 
w dniach 17 20 wrze nia 1924 roku. Dzia acze Centrali Polskich AZS nadali 
im odpowiedni  opraw  propagandow  i organizacyjn 21. Ceremonia otwarcia 
Mistrzostw odby a si  w Parku Sobieskiego (17 wrze nia 1924 r., godzina 
16.00), a w lo y honorowej obecni byli przedstawiciele w adz Rzeczypospolitej 
Polskiej z premierem W adys awem Grabskim i ministrem Wyzna  Religijnych 
i O wiecenia Publicznego Boles awem Miklaszewskim na czele oraz przedsta-
wiciele placówek dyplomatycznych Francji i Anglii22. Zawody otworzy  mini-
ster Miklaszewski, a wszystkim serdecznie powita  komisarz sportowy II Kon-
gresu CIÉ W adys aw K. Nadratowski. Nast pnie przy d wi kach muzyki woj-
skowej odby a si  defilada uczestnicz cych w zawodach reprezentacji: Anglii, 
Estonii, Francji, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, i W och23.
Z grup narodowych wyró nia a si  polska reprezentacja, zarówno z uwagi na 
liczebno  (oko o 60 osób), jak i jednolitemu i estetycznemu ubiorowi. Obec-
nych ministrów Grabskiego i Miklaszewskiego witano zni eniem sztandarów 
i tzw. salut olimpique24. Program Mistrzostw w Warszawie obejmowa  pi
dyscyplin: lekkoatletyk , tenis, szermierk , wio larstwo i pi k  no n 25.

Polska reprezentacja akademicka liczy o oko o 60. studentów, i oparta by a
przede wszystkim na zawodnikach AZS, w wi kszo ci z AZS Warszawa. Kilku 
z nich to olimpijczycy z VII Igrzysk z Pary a (1924): lekkoatleci – Stefan Ko-
strzewski (AZS Warszawa), Zygmunt Weiss (AZS Warszawa), Józef Jaworski 
(AZS Warszawa), szermierze – Adam Papée, Jerzy Zabielski, Alfred Ader (wszy-
scy AZS Kraków), i wio larz – W adys aw K. Nadratowski (AZS Warszawa).    

21 Przy Biurze II Kongresu CIÉ zorganizowano Komisariat Sportowy,w sk ad którego wesz y
nast puj ce organy: Komitet organizacyjny zawodów, który tworzyli przedstawiciele AZS War-
szawa: przewodnicz cy – W adys aw K. Nadratowski, wiceprzewodnicz cy – Zygmunt Glinka, 
sekretarz – Piotr Kurnicki, skarbnik – Micha  Skrzywan, cz onkowie – Stefan Michlewski, Lucjan 
Kulej, Stanis aw Szeller, Bogdan Lubi ski, „Stadion” 1924, nr 37, s. 22.  
22 „Przegl d Sportowy” 1924,  nr 38, s. 8.
23 Przed Mistrzostwami dosz y do organizatorów informacje o rezygnacji z przyjazdu do War-
szawy (mimo zg osze  wst pnych). Podawane by y powody rezygnacji.  We W oszech w tym 
samym czasie rozgrywane by y lekkoatletyczne mistrzostwa W och, st d reprezentacja by a nie-
kompletna. Czechy, Dania i Rumunia wycofa y si  w ostatniej chwili z powodów finansowych. 
Te same wzgl dy spowodowa y nieobecno  Holendrów, Belgów i Turków, „Stadion” 1924, nr
41, s. 35.
24 Mi dzynarodowe Zawody Akademickich Zwi zków Sportowych,  „Stadion” 1924, nr 39, s. 11.
25 Prócz komitetu organizacyjnego mistrzostw pracowa y komisje: prasowa – przewodnicz cy 
Jerzy Bistram, lekkoatletyczna – Stefan Grodzki, wio larska – Stanis aw Szeller, pi ki no nej – 
Witold Hulanicki, szermiercza – Aleksander Ossowski i tenisowa – Bohdan Lubi ski, „Sta-
dion”1924, nr 37, s. 22. 



Halina Hanusz – Pocz tki mi dzynarodowego akademickiego ruchu sportowego… 37

Najwi kszym zainteresowaniem Mistrzostw cieszy a si  lekkoatletyka, 
w programie której rozegrano 20 konkurencji26. Zawody w tej dyscyplinie sportu 
bezsprzecznie by y najbardziej udane w stosunku do pozosta ych rozgrywanych 
w ramach Mistrzostw. Trzeba jednak nadmieni , e odby y si  one w skromnej 
mi dzynarodowej obsadzie, ale w ród startuj cych nie brakowa o wysokiej klasy 
zawodników. Do Warszawy przyjechali zawodnicy, którzy miesi c wcze niej 
startowali w Igrzyskach Olimpijskich w Pary u, m.in. sprinterzy: Porritt (Nowa 
Zelandia), czy s awni wówczas Francuzi – Sempé i Jackson. By y te  znane na-
zwiska sportowców europejskich, ale równie  i amatorów, którzy uczestnicz c
w Kongresie do  przypadkowo wzi li udzia  w programie sportowym.   

Pierwsz  rozegran  konkurencj  lekkoatletyczn , która odby a si  tu  po uro-
czysto ci otwarcia Mistrzostw, by y biegi eliminacyjne na 100 m m czyzn. 
Atrakcj  tej konkurencji, i polskich zawodów by  Nowozelandczyk Porritt. Ten 
sympatyczny m ody zawodnik, br zowy medalista IO z Pary a, równie  w War-
szawie nie zawiód . Mia  swoich sympatyków w tzw. polskiej elicie spo ecznej 
i sportowej, która ogl da a studenckie zawody. W eliminacjach przebieg  100 m 
bez oznak wysi ku w 11.0 s. S yn  z bardzo d ugich kroków (oko o 2.25-2.55 m), 
które sprawia y wra enie wolnego biegu. Mimo to biega  elastycznie, z do  wy-
ra nym pochyleniem i z bardzo adn  prac  r k. Na 70. metrze wyprzedza
wspó biegn cych zawodników, wpadaj c na met  z kilku metrowym przewag .
Fina  przebieg  w 10.9 s, ustanawiaj c rekord  warszawskich bie ni. Za nim 
uko czyli bieg Weiss i Francuz Parrain, a ostatni s ynny Jackson. Podobnie by o
w biegu na 200 m, w którym swoj  klas  potwierdzi  Porritt (22.2 s), a za nim – 
tak samo jak w biegu na 100 m –  Weiss i  Parrain. Nowozelanczyk by  bezkon-
kurencyjny. Biega  te  – poza konkursem – 110 m pp . (16.2 s), lecz przegra
z Sampé (15.7 s). Publiczno  warszawska by a pe na podziwu dla  jednoosobo-
wej reprezentacji Nowej Zelandii, któr  stanowi  jeden zawodnik.  

W jednej konkurencji orzeczenie s dziów okaza o si  krzywdz ce dla Pola-
ka Józefa Jaworskiego. W biegu na 1500 m, na 200 m przed met  prowadzi
Jaworski. Ostre tempo, jakie narzuci , spowodowa o os abienie i upadek. Min
go Esto czyk Tüsfeldt. Jaworski zerwa  si  i na s aniaj cych si  nogach wpad
na Esto czyka, który tr cony, upad  na bie ni . Jaworski przeskoczy  go 
i wbieg  na met . Tüsfeldt podniós  si  momentalnie i resztkami si  tak e prze-
kroczy  lini  mety. Wyniki: 1. Tüsfeldt (brak czasu). Czas Jaworskiego – 4:16 
min. (o 0.9 s lepszy od rekordu Polski). Uzasadnienie s dziów brzmia o: po-
pchni cie zawodnika. Jaworski zdyskwalifikowany. 

26 W programie zawodów lekkoatletycznych rozegrano nast puj ce konkurencje m czyzn: biegi 
– 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 110 pp ., 400 pp ., 100/200/400/800, 4x100, 4x400 m, 
skoki – wzwy , w dal, trójskok, tyczka, rzuty – kula, oszczep, dysk, i pi ciobój, „Stadion” 1924,
nr 37, s. 23. 
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Tabela 1

Polscy medali ci I Mi dzynarodowych Mistrzostw Akademickich, Warszawa  1924 rok

Medal Imi  i nazwisko Klub Dyscyplina Konkurencja Wynik 

1 2 3 4 5 6 

I Mi dzynarodowe Mistrzostwa Akademickie, Warszawa, 17 20 wrze nia 1924 

Stefan Kostrzewski AZS Warszawa lekkoatletyka 400 m pp . 1:02 
Stefan Kostrzewski AZS Warszawa lekkoatletyka 800 m 2:00.4 
Józef Jaworski AZS Warszawa lekkoatletyka 3000 m 9:32.5 
Stefan Pi tkowski AZS Warszawa lekkoatletyka pi ciobój 2896.71 
Stefan Szyd owski AZS Warszawa lekkoatletyka oszczep 54.45 
Stefan Szyd owski AZS Warszawa lekkoatletyka dysk 37.87 
Zygmunt Weiss AZS Warszawa
Stefan Pi tkowski AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski AZS Warszawa
Zygmunt D browski AZS Warszawa

lekkoatletyka 4 x 100 m 45.8

Zygmunt Weiss AZS Warszawa
Edward Sztrumf AZS Warszawa
Józef Jaworski AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski AZS Warszawa

lekkoatletyka 4 x 400 m 3.32

Józef Jaworski AZS Warszawa lekkoatletyka 3000 m dru .
Stefan Kostrzewski AZS Warszawa lekkoatletyka 3000 m dru .   
Alfons Foerster AZS Pozna  tenis gra poj.  
Wanda Czarnocka AZS Warszawa wio larstwo jedynka  
Lucjan Kulej AZS Warszawa
Henryk Niezabitowski AZS Warszawa
Piotr Kurnicki AZS Warszawa
Otto Gordzia kowski AZS Warszawa

z oty

W adys aw K. Nadra-
towski

AZS Warszawa

wio larstwo czwórka 
 ze sternikiem 

Zygmunt Weiss AZS Warszawa lekkoatletyka 100 m 11.0 
Zygmunt Weiss AZS Warszawa lekkoatletyka 200 m 22.8 
Julian Grüner AZS Warszawa lekkoatletyka skok wzwy  1.70 
Antoni Rzepka AZS Lwów lekkoatletyka tyczka 3.20 
Julian Grüner AZS Warszawa lekkoatletyka oszczep 51.69 
Zygmunt Weiss AZS Warszawa
Zygmunt D browski AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski AZS Warszawa
Zdzis aw Karczewski AZS Warszawa

lekkoatletyka 100/200/400/800 3:38.8 

Stefan Kostrzewski AZS Warszawa lekkoatletyka 3000 m  
W odzimierz D ugoszew-
ski

AZS Kraków wio larstwo jedynka  

Irena Popielówna AZS Kraków wio larstwo jedynka  
Adam Papée AZS Kraków 
Jerzy Zabielski AZS Kraków 
Alfred Ader AZS Kraków 

srebrny 

Kazimierz Laskowski AZS Kraków 

szermierka szabla  
dru yna 
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1 2 3 4 5 6 
Alfred Ader AZS Kraków 
Adam Papée AZS Kraków 
Jerzy Zabielski AZS Kraków 
Jerzy Pochwalski AZS Kraków 

szermierka floret
dru yna 

Kazimierz Starkowski AZS Pozna
Stanis aw Czetwerty ski WLTK 

tenis gra podwójna  

Stefan Kostrzewski AZS Warszawa lekkoatletyka 1500 m  
W adys aw Boski AZS Lwów lekkoatletyka 5000m  
Ludwik Che mecki AZS Warszawa lekkoatletyka oszczep 42.41 

br zowy 

Erazm Pawski AZS Warszawa lekkoatletyka skok wzwy  1.64 
ród o: R.  Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 1908–1939, Pozna  1990, s. 354, 355, 356. 

Tabela 2 

Wyniki I Mi dzynarodowych Mistrzostw Akademickich, Warszawa 1924 rok 

LEKKOATLETYKA

100 m

1. Porritt (NZL) 10.9 
2. Weiss (POL)     
3. Parrain (FRA) 
200 m 

1. Porritt (NZL)  22.2 
2. Zygmunt Weiss (POL) 22.8 
3. Parrain (FRA) 
400 m 

1. Weiss (POL) 51.8 wyrównany RP 
2. Jackon (FRA) 
3. Jaanvald (EST) 
800 m 

1. Kostrzewski (POL) 2:00.4 RP 
2. Villeneuve (FRA) 
3. Tiisfeldt (EST) 
1500 m 

1. Tiisfeld (EST) 
2. Villeneuve (FRA) 
3. Kostrzewski (POL) 
3000 m 

1. Jaworski (POL) 9:32.5 
2. Kostrzewski (POL) 
3. Tiiefeldt (EST) 
5000 m 

1. Christophe FRA) 17:31 
2. Tiisfeldt (EST) 
3. Boski (POL) 
110 m pp .

1. Sempé (FRA) 15.7 
2. Neuman (EST) 
3. Luciani (FRA)  

4 x 100 m 

1. Polska 45:8  RP 
(Weiss, Pi tkowski,  Kostrzewski I, D brow-
ski)
2. Estonia 
(Teinborg, Jaanvaldt, Neumann, Ever) 
3. Francja 
(Fournier, Parrain, Luciani, Jackson) 
4 x 400 m 

1. Polska 3:32 RP 
(Weiss, Sztrumpf, Jaworski, Kostrzewski) 
2. Francja 
(Villeneuve, Beteille, Simon, Jackson) 
3. Estonia 
(Teinborg, Rubli, Tiisfeldt, Jaanvaldt) 

skok wzwy

1. Ever (EST) 178 
2. Grüner (POL) 170 
3. Pawski (POL) 164 
skok w dal  

1. Ever (EST) 655 
2. Neumann (EST) 605 
3. Krotoff (FRA) 597 
trójskok

1. Rousset (FRA) 12.90 
2. Ever (EST) 12.82 
3. Luciani (FRA) 12.68 
tyczka 

1. Ever (EST) 340 
2. Rzepka (POL) 320 
3. Neumann (EST) 320 
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400 m pp .

1. Kostrzewski  (POL) 1:00.2 RP 
2. Simon (FRA) 
3. Neumann (EST) wycofany 
100/200/400/800 m 

1. Francja 3:37.6,2 
(Luciani, Parrain, Jackson, Villeneuve) 
2. Polska 3:38.8  RP 
(Weiss, D browski, Kostrzewski, Karczew-
ski)
3. Estonia 
(Ever, Neumann, Jaanvaldt, Tiisfeldt)

pi ciobój

1.Pi tkowski (POL) 2896.71 RP 
2. Ever (EST) 2892.72 
3. Sempé (FRA)  
Punktacja dru ynowa w LA 

1. Polska 68  
2. Francja 44
3. Estonia 37 

SZERMIERKA 

Szabla dru yna 

W ochy/Polska 13:3  
(Papée, Zabielski, Ader, Laskowski) 
Floret dru yna 

W ochy/Polska 15:1 
(Ader, Papée, Zabielski, Pochwalski) 
Szpada indywidualnie 

1. Chiavacci (ITA) 
2. Piutti (ITA) 
3. Velponi (ITA) 

TENIS

Gra pojedyncza 

Foester (POL)/Rubli (EST) 6:2, 6:4, 6:0 
Gra podwójna 

Rubli/Luck (EST)/Starkowski/Czetwerty ski
(POL) 6:3,6:3, 6:2 

WIO LARSTWO 

Skiff m 

1. Castoldi A. (ITA) 
2. D ugoszewski W. (POL) 
3. Russel Hubbard (USA) 

PI KA NO NA 

Anglia : Polska 3:0 

kula

1. Sempé (FRA) 11.595 
2. Simon (FRA) 11.535 
3. Neumann (EST) 10.935 
oszczep 

1. Szyd owski (POL) 54.45 RP 
2. Grüner (POL) 51.69 
3. Che micki (POL) 42.41 
dysk 

1. Szyd owski (POL) 37.87  R WOZLA 
2. Sempé (FRA) 34.60 
3. Paul (FRA) 31.19 

ród o: „Przegl d Sportowy”, 1924, nr 38, s. 8–12, 16; „Stadion”, 1924, nr 39, s. 12–16 
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Wyst p polskich lekkoatletów nale y uzna  za udany. Ustanowili oni 
w tych zawodach dziewi  rekordów: siedem nowych rekordów Polski w nast -
puj cych konkurencjach: 800 m – Stefan Kostrzewski – 2.00.4 min, 400 m pp .
– S. Kostrzewski, 1.02 min,  4x100 m – Zygmunt Weiss, Edward Sztrumf, 
J. Jaworski, S. Kostrzewski, 45.8 s, 4x400 m – Z. Weiss, E. Sztrumf, J. Jawor-
ski, S. Kostrzewski, 3.32 min, sztafeta olimpijska  – Z. Weiss, Zygmunt D -
browski, S. Kostrzewski, Zdzis aw Karczewski, 3.38.8 min, pi ciobój – Stefan 
Pi tkowski, 2896.71 pkt, rzut oszczepem – S awosz Szyd owski, 54.45 m; jeden 
wyrównany (w asny): 400 m – Z. Weiss, 51.8 s; i jeden rekord WOZLA: rzut 
dyskiem – S awosz Szyd owski, 37.87 m. Polscy akademicy wygrali klasyfika-
cj  dru ynow , gromadz c 66 punktów, przed Francj  – 44, i Estoni  – 37. 
Lekkoatleci zdobyli 21 medali (10 srebrnych, 7 srebrnych i 4 br zowe).

Najbardziej wszechstronnym lekkoatlet , multimedalist  zosta  Stefan Ko-
strzewski, wówczas student Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej 
(5 z otych medali – 400 m pp ., 800 m, sztafety: 4x100 m i 4x400 m, 3000 m 
dru ynowo, 2 srebrne – 3000 m i 100/200/400/800 m oraz 1 br zowy – 1500 
m). By  to pierwszy mi dzynarodowy sukces odzianina, który przeniós  si  do 
Warszawy, by rozpocz  treningi, a z czasem zapisywa  swoje wyniki w histo-
rii polskiej lekkoatletyki27. Drugim multimedalist  zawodów by   Zygmunt We-
iss, (3 z ote medale– 400 m, 4x100 m, 4x400 m, 3 srebrne – 100 m, 200 m 
i 100/200/400/800 m). Obaj do ko ca swoich karier sportowych byli cz onkami 
AZS Warszawa, wielokrotnymi mistrzami Polski w latach 1922–1935 oraz 
olimpijczykami z 1924 i 1928 roku28.

W zawodach tenisowych wzi li udzia  z zagranicznych przedstawicieli tyl-
ko dwaj Esto czycy: Rubli i Luck. Przeciwko nim na kort wyszli Polacy, m. in. 
ówczeny mistrz kraju Alfons Foerster29, zawodnik AZS Pozna , który w fina-
owym meczu gry pojedynczej pokona  Rubliego (w setach: 6:2, 6:4, 6:0). 

W grze podwójnej do ciekawych spotka  nale a y gry A. Foerster/Witold Potu-
czek (AZS Kraków) kontra Stanis aw Czetwerty ski (WLTK)/Kazimierz Star-
kowski (AZS Pozna ). Ta druga polska para ulega w spotkaniu fina owym Es-
to czykom:Rubli/Luck (6:3, 6:3, 6:2). 

O ile w zawodach lekkoatletycznych i w tenisie uda o si  Polakom wywal-
czy  ju  pierwsze tytu y akademickich mistrzów wata, to w szermierce: zarówno 

27 „W roku 1923 zdoby em mistrzostwo Polski w biegu na 5 km bij c wszystkich d ugodystan-
sowców w tym czasie w Polsce najlepszych. Po przeniesieniu si  na sta e do Warszawy,  po 
zapisaniu si  do AZS Warszawa, mam ju  warunki do uprawiania sportu. Wspó zawodnictwo
z kolegami, z którymi niemal na ka dym treningu mo na by o pobiega . Wreszcie opieka trener-
ska. Zacz  si  okres mudnej pracy na bie ni. Marzenia si  ziszczaj !” S. Kostrzewski,  Z moich 
wspomnie , „Stadion M odych”. 1935, nr 1, s. 1.
28 Pó  wieku AZS 1908–1958. Warszawa 1962, s. 224–229.
29 Alfons Foerster, by  pierwszym tenisist  AZS Pozna , który wywalczy  tytu  mistrza Polski 
w grze pojedynczej w 1924 r. S. Warsicki, Dzia alno  AZS w Poznaniu 1919–1969, Pozna
1969, s. 39; Tenis Polski ma 100 lat, Warszawa 1997, s. 88. 
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w szabli jak i we florecie lepsi okazali si  go cie. Tylko W osi byli rywalami 
Polaków. Dwumecz rozegrano w Szkole Podchor ych. W zespo ach nie brako-
wa o wietnych zawodników – olimpijczyków. W ród W ochów – Chiavacci 
i Volponi, a po stronie polskiej – Adam Papée, Alfred Ader i Jerzy Zabielski. 
Sk ad dru yny w oskiej uzupe nili Rutti i Mose, a polskiej – w szabli Kazimierz 
Laskowski i Jerzy Pochwalski (obaj AZS Kraków) we florecie. W osi tryumfowa-
li w obu broniach: w szabli wygrali z Polakami 13:3, a we florecie 15:130. Jedyn
walk  we florecie wygra  Adam Papée z Morem. Najlepszym z W ochów we 
florecie okaza  si  Chiavacci, najs abszym More, który zbytnio dbaj c o wytwor-
no  ruchów, nie potrafi  wydoby  maksimum temperamentu. Pierwsze walki 
rozstrzygali na swoj  korzy  go cie najprostszymi atakami, których szybko ci
Polacy nie umieli si  przeciwstawi . Po walkach dru ynowych, w pierwszy dzie
zako czy y zawody indywidualne w szpadzie, w których walczy o 4 W ochów 
i Laskowski. Pierwsze miejsce zaj  Chiavacci, drugie Piutti, trzecie Velponi. Nie 
mniej nale y podkre li  warto  w osko-polskiego meczu. Walki by y adne,
akcje pomys owe, wiele nowych technicznych,  indywidualnych elementów walk, 
a Polska szermierka mia a lekcje wiatowej szermierki. 

Dnia 20 wrze nia 1924 roku odby y si  regaty wio larskie. Zawody roze-
grano na Wi le w krótkim czasie: bieg jedynek pa , bieg jedynek panów 
i czwórek panów. W ród pa  zwyci y a Wanda Czarnocka z AZS Warszawa, 
przed Iren  Popielówn  z AZS Kraków. Przegrana Popielówny by a spowodo-
wana nieznajomo ci  wody warszawskiej Wis y, pe nej wirów i zmiennych 
pr dów. Obie wykaza y si  doskona  form  i opanowaniem odzi, co przy o-
dziach bezsterownych nie by o rzecz atw . W biegach czwórek panów wyco-
fa a si  za oga Wielkiej Brytanii. St d kolejny wy cig dwóch osad AZS z: War-
szawy i Poznania. Zwyci yli warszawiacy, ówcze ni mistrzowie Polski 
w sk adzie: Lucjan Kulej, Henryk Niezabitowski, Piotr Kurnicki Otto Gordzia -
kowski i sternik W adys aw K. Nadratowski. Najwi cej jednak emocji dostar-
czy  bieg skiffistów. Zwyci y  Achille Castoldi, student z Turynu, mistrz 
W och z 1924 roku, który pokaza  klas  nieznan  dot d w polskim wio lar-
stwie. Wykaza  prawdziw  mi kko  ruchów, zharmonizowanie wszystkich faz 
dojazdów, dysponuj c pi knym d ugim poci gni ciem, pokonuj c Wis  z za-
chowaniem linii toru. Pi odzi za nim met  przep yn  W odzimierz D ugo-
szewski. Za krakowskim skiffist  przyp yn  jeszcze trzeci startuj cy, jak si
okaza o, Amerykanin Hubbard Russel, lekkoatleta  (uczestnik biegu na 800 m), 
ale amator w wio larstwie. Na tych zawodach, z powodu braku po czenia 
(start-meta), nie mierzono czasów biegów wio larskich.

Podobnie jak w przypadku tenisa i szermierki, w pi ce no nej Polacy mieli 
za przeciwników studentów z jednego pa stwa. Z nut  cynizmu prasa donios a, 

30 Zawody szermiercze Polska-W ochy, „Stadion” 1924, nr 39, s. 14.  Zawody szermiercze Dru y-
na w oska bije polsk  15:1 we florecie, 13:3 w szabli, „Przegl d Sportowy” 1924, nr 39, s. 7–8.  
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e wreszcie Warszawa zanotowa a swój rekord publiczno ci na meczu trzecio-
klasowym, jakim by  pojedynek studentów Oxfordu i Cambridge z naszymi 
akademikami. Nale y s dzi , e albo organizatorzy nie uzyskali pozwolenia 
zwi zków na wys anie pi karzy na Kongres, co jest prawdopodobne, albo An-
glicy s dzili, e zas u eni w korporacjach studenckich delegaci uszcz liwi
organizatorów swoimi wyst pami na boiskach31. Nie trac c jednak humoru, 
rozegrano spotkanie, które zako czy o si  wygran  Anglików 3:0.  

W dniu 21 wrze nia 1924 roku ostatnie nagrody rozdano szermierzom 
w Szkole Podchor ych w obecno ci prezesa Rady Ministrów. Nagrodami by y
warto ciowe przedmioty ofiarowane przez cz onków Rz du, rektorów uczelni, 
warszawskie firmy i osoby prywatne, a wr cza  je znany protektor sport akade-
mickiego, minister Boles aw Miklaszewski (MWRiOP)32. Wieczorem w Dolinie 
Szwajcarskiej odby  sie uroczysty bankiet, w trakcie którego Jean Petitjean, dzi -
kuj c Polsce  wyg osi  d u sze przemówienie o potrzebie sportu akademickiego 
w strukturach uczelni i jego stosunku do organizacji sportów narodowych. 

Polscy zawodnicy zdobyli w Warszawie 28 medali: 21 w lekkoatletyce, 3 
w wio larstwie, i po 2 – w tenisie i szermierce. By  to najwi kszy dorobek me-
dalowy w historii startów w akademickich mistrzostwach wiata w latach 1924–
1939.  

Tabela 3 

Liczba zdobytych medali przez reprezentacj  Polski w I Mi dzynarodowych Mistrzostwach 

Akademickich w Warszawie 1924 w uk adzie dyscyplin sportowych 

Medale 

Lp. Dyscyplina z ote srebrne br zowe Razem 

1. Lekkoatletyka 10 7 4 21

2. Wio larstwo 2 1 - 3

3.  Tenis 1 1 - 2

4.  Szermierka - 2 - 2

 13 11 4 28 

Opracowano na podstawie informacji prasowych [w:] „Przegl d Sportowy”, 1924, nr 38, s. 8–12, 
16; „Stadion” 1924, nr 39, s. 12–16. 

I Mi dzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Warszawie zapocz tkowa-
y d ugoletni  tradycj  studenckich, sportowych spotka , i cho  nie by y perfek-

31 Anglicy poinformowali pisemnie stron  polsk ,  i  ustal  reprezentancj  na Kongres w ten 
sposób, by móc spo ród  niej wystawi  team pi ki no nej. Mo e Anglicy nie docenili stanu sportu 
pi karskiego w Polsce, ale na pewno z uznaniem nale y podkre li  stanowisko Anglików, którym 
mniej chodzi w sporcie o zwyci stwo i rekordy, a wi cej o kole e stwo, d entelme skie dotrzy-
manie s owa i okazanie gotowo ci sportowej, „Stadion”, 1924, nr 41, s. 35–36.
32 Miklaszewski Boles aw (1871–1941), chemik i ekonomista; w m odo ci dzia acz lewicowy; 
wspó organizator WSH w Warszawie (wielokrotnie jej rektor) i prof. Politechniki Warszawskiej 
(1918–1919), minister wyzna  religijnych i o wiecenia publicznego (1923–1924) [w:] Encyklo-
pedia powszechna PWN, Warszawa 1985, t. 3, s. 103. 
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cyjne, to narodzi y si  w a nie w Polsce. Nale y podkre li , e Centrala Pol-
skich AZS dzia a a dopiero rok. Mistrzostwa by y du ym wyzwaniem dla Pol-
ski i dzia aczy AZS. Za stron  organizacyjno-techniczn  tych Mistrzostw od-
powiada  AZS Warszawa33. Na wrze niowym Kongresie CIÉ w Warszawie 
w 1924 roku ustalono, e pierwsza „olimpiada akademicka” odb dzie si  w 
Rzymie w 1927 roku. Obejmie ona sport, nauk  i sztuk . Do programu sporto-
wego, poza lekkoatletyk , pi k  no n , wio larstwem, szermierk , tenisem, 
do czono dwie nowe dyscypliny sportowe  p ywanie i kolarstwo34.

O ile I Mi dzynarodowe Mistrzostwa Akademickie w Warszawie wzbudzi-
y ogóln  sympati  i niepodwa alny wk ad do rozwoju mi dzynarodowego 

sportu akademickiego, o tyle te  wywo a y dyskusj , i znalaz y przeciwników 
studenckiego ruchu sportowego. Nieprzychylnie do sprawy w Polsce ustosun-
kowa  si  Polski Zwi zek Lekkiej Atletyki, Warszawski Okr gowy Zwi zek
Lekkiej Atletyki, a w konsekwencji Mi dzynarodowy Komitet Olimpijski, 

wiatowa Federacja Lekkiej Atletyki (IAAF) i inne wiatowe i narodowe 
zwi zki sportowe35. Uruchomiona zosta a procedura wyja niaj ca, bardzo liczna 
korespondencja mi dzy wszystkimi mo liwymi instutycjami i zwi zkami, a na 
amach prasy toczy a si  dyskusja i polemika pod has em: akademicy kontra 

olimpizmowi, któr  nawet okre lano mianem „wojny” sportu akademickiego ze 
wiatem sportowym. Generalnie pot piano studentów za ich d enie do wyod-

r bnienia si  sportowego, a w Polsce – za I Mi dzynarodowe Mistrzostwa Aka-
demickie w Warszawie i II Olimpiad  Akademick  Pa stw Ba tyckich w Ry-
dze36  Polski Zwi zek Lekkiej Atletyki ukara  AZS w Warszawie i jej cz on-

33 M. Wodzia ski, Z dzia alno ci Centrali AZS-ów, „Akademicki Przegl d Sportowy” 1933, nr 3, s. 1. 
34 Na wniosek J. Petitjeana przyj to nast puj cy program sportowy (zwany Reglamentacj  zawo-
dów sportowych na Olimpiadzie): lekkoatletyka (100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110 i 400 pp .,
skok w dal, wzwy , tyczka, sztafety; 4x100, 4x400, 800/400/200/100, pi ciobój, pi ka no na, 
wio larstwo (skiff, dwójki, czwórki klepkowe), p ywanie (100,1000, 4x100, 1500, nurkowanie), 
szermierka (szabla, floret, szpada indywidualnie i dru ynowo), tenis (gra pojedyncza, podwójna), 
i kolarstwo (bieg  spinterski, 100 km droga indywidualnie i dru yna – 3 zawodników), „Akade-
mik” 1925, nr 2, s. 23.
35 Faktem jest, e cz sto akademickim organizatorom imprez mi dzynarodowych cz sto samo-
wolnie ustala  terminy i regulaminy poszczególnych zawodów, które zwykle ró ni y si  mi dzy 
sob , i nie stosowa y si  do ju  ustalonych i przyj tych praw, przepisów, regu   federacji sporto-
wych. Zob. szerzej:  O przysz o  sportu akademickiego, „Przegl d Sportowy” 1924, nr 39, s. 4–
6; Olimpizm contra akademikom, „Stadion” 1924, nr 40, s. 2;  Przegl d prasy, „Stadion” 1924, nr 
41, s. 7; Listy do redakcji, „Stadion” 1924, nr 41,  s. 35; Listy do redakcji, „Stadion” 1924, nr 42, 
s. 8;  Walne Zebranie WOZLA, „Stadion” 1924, nr 42,  s. 9; Zatarg w lekkiej atletyce, „Stadion” 
1924,  nr 41, s. 10;  Komunikaty, „Stadion” 1924, nr 41, s. 20–21; Zatarg w lekkiej atletyce,
„Stadion” 1924,  s. 10–11; Zatarg w lekkiej atletyce (doko czenie), „Stadion” 1924, nr 45,  s. 8;
Bilans po sezonie lekko-atletycznym, „Stadion” 1924, nr  48, s. 3;  Bilans po sezonie lekko-
atletycznym (doko czenie), „Stadion” 1924,  nr 49, s. 4.
36 AZS uczestniczy  we wrze niu 1924 r. w II Olimpiadzie Akademickiej Pa stw Ba tyckich, 
które odby y si  w Rydze. Rok wcze niej, w 1923 r. w I Olimpiadzie Akademickiej w Tartu, 
„Stadion” 1924, nr 41, s. 10.
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ków37. W konsekwencji najwy sze forum mi dzynarodowe (MKOL) sprzeciwi-
o si  u ywania nazwy „olimpiada” w stosunku do mi dzynarodowych zawo-

dów akademickich, a CIÉ zobowi zano do dope nienia wszystkich spraw for-
malnych z federacjami mi dzynarodowymi poszczególnych dyscyplin sporto-
wych i do uregulowania stosunku klubów akademickich z narodowymi zwi z-
kami sportowym. 

Podsumowanie

Nale y podkre li , e Polska mia a znacz cy wk ad w mi dzynarodowym 
akademickim ruchu sportowym. Jej niepodwa alny wk ad wpisany jest w pio-
nierskim pomy le, ale i w realizacji tego przedsi wzi cia, jakim by a organiza-
cja i przeprowadzenie pierwszych mi dzynarodowych mistrzostw akademickich 
w Warszawie.  

Zawody w Warszawie zapocz tkowa y wiatowe wspó zawodnictwo stu-
dentów-sportowców. By y one protoplast  mi dzynarodowego ruchu uniwer-
sjadowego, trwaj cego i pomy lnie rozwijaj cego si  do dnia dzisiejszego, 
w którym uczestnicz  reprezentacje narodowe wszystkich kontynentów.  

STRESZCZENIE

Na prze omie XIX I XX wieku wszystkie narody, kraje i kontynenty czy a
idea zjednoczeniowa w wielu dziedzinach ycia spo ecze stw. Atmosfera bra-
terstwa narodów silnie przenikn a do rodowisk inteligenckich, z czasem rów-
nie  do rodowisk studenckich. W 1919 roku na Kongresie Narodowego 
Zwi zku Studentów Francji w Strasburgu powsta a Mi dzynarodowa Konfede-
racja Studentów (CIÉ).

W dzia alno ci tej mi dzynarodowej organizacji od pocz tku najwa niejsze
by y zadania  intelektualne, w latach nast pnych dosz y sprawy materialne stu-

37 [cyt.] Zarz d PZLA na posiedzeniu w dniu 3 X 1924 r. rozpatrywa  wnioski Komisji Dyscypli-
narnej w sprawie 1-go wzi cia udzia u przez AZS Warszawa w mi dzynarodowych zawodach 
LUABS w Rydze i 2-go, mi dzynarodowych zawodów Akademickich Zwi zków Sportowych 
w Warszawie. 1.  PZLA postanowi : ukara  Akademicki Zwi zek Sportowy w Warszawie dyskwa-
lifikacj  na dzisi  miesi cy. 2. Zwa ywszy, e p. Jan Wi niewski, kierownik sekcji lekkoatletycz-
nej i kierownik wyprawy AZS Warszawa do Rygi, jako cz onke WOZLA wiadomie i rozmy lnie 
dopu ci  si  przekroczenia statutów PZLA i IAAF, przez co naruszy  autorytet polskich organiza-
cji sportowych, a zamiast s u y  przyk adem, poderwa  elementarne zasady karno ci sportowej, 
postanowi : ukara  p. Jana Wi niewskiego pozbawieniem prawa piastowania jakichkolwiek 
godno ci w organizacjach nale cych do PZLA w przeci gu jednego roku. 3. Zwa ywszy, e
p. Antoni Rzepka, jako cz onek AZS Lwów i jako s dzia lekkoatletyczny, samowolnie, bez adnego 
zezwolenia bra  udzia  w mi dzynarodowych zawodach LUBASB w Rydze, postanowi : ukara
p. Antoniego Rzepk  dyskwalifikacj  na cztery miesi ce i zawieszeniem w prawach s dziowskich 
na o miem  miesi cy. Komunikat nr 21 PZLA, „Stadion”1924, nr 42, s. 20.
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dentów, a od 1922 roku równie  próby nawi zywania kontaktów mi dzynaro-
dowych w dziedzinie sportu uniwersyteckiego. W 1924 roku odby y si  pierw-
sze mi dzynarodowe mistrzostwa akademickie, a miejscem zawodów by a
Warszawa.

Jak one przebiega y? Jaki by  wymiar ówczesnych osi gni  i wyników 
sportowych? W niniejszej pracy szczegó owo zosta  przedstawiony udzia  pol-
skich studentów-sportowców na tle uczestników z: Anglii, Estonii, Francji, 
Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i W och. Zawody by y du ym wyda-
rzeniem w II Rzeczypospolitej. Zapocz tkowa y one ogólno wiatowe wspó za-
wodnictwa sportowe w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego, a po drugiej 
wojnie wiatowej, uniwersjadowego ruchu sportowego.       

S owa kluczowe: ruch studencki, mi dzynarodowy studencki ruch sportowy, 
akademickie mistrzostwa wiata
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE 

ROZDZIA III

RAFA  KO ODZIEJ, IWONA TABACZEK-BEJSTER 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

DZIA ALNO  SEKCJI NARCIARSKIEJ  
AKADEMICKIEGO ZWI ZKU SPORTOWEGO  

W KRAKOWIE W LATACH 1909–1923
1

Ostatnie lata przed I wojn wiatow  stanowi y okres intensywnego rozwo-

ju narciarstwa na ziemiach polskich. Powstaj ce wówczas pierwsze stowarzy-

szenia narciarskie wnios y znacz cy wk ad w popularyzacj  tego sportu. Po 

odzyskaniu w 1919 roku przez Polsk  niepodleg o ci ruch narciarski zacz

od ywa  na nowo, a organizacje sportowe reaktywowa y sw  dzia alno .

Pomimo szeregu opublikowanych prac zwi zanych z dzia alno ci  pierw-

szych polskich stowarzysze  narciarskich, temat ten nie doczeka  si  dotychczas 

w historiografii kultury fizycznej pe nego opracowania. Wci  niewiele jest 

prac po wi conych stowarzyszeniom narciarskim dzia aj cym w rodowisku 

akademickim. Jednym z nich by a Sekcja Narciarska Akademickiego Zwi zku 

Sportowego w Krakowie. W pierwszych pi tnastu latach swej dzia alno ci po-

o y a ona du e zas ugi w rozwoju i popularyzacji narciarstwa. Niniejsze opra-

cowanie powsta o przede wszystkim w oparciu o materia y ród owe w postaci 

sprawozda  z dzia alno ci Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie 

z lat 1909–19232.

W dniu 27 stycznia 1907 roku, podczas zebrania za o ycielskiego we 

lwowskiej kawiarni Schneidra, powo ano do ycia pierwsze na ziemiach pol-

skich stowarzyszenie narciarskie pod nazw  Karpackie Towarzystwo Narciarzy 

1 Cezura pocz tkowa stanowi rok powo ania Sekcji Narciarskiej AZS w Krakowie. Cezura ko -

cowa zamyka pierwsze pi ciolecie dzia alno ci Sekcji po ustaniu dzia a  wojennych i odzyskaniu 

przez Polsk  niepodleg o ci. By  to okres odbudowy struktur organizacyjnych Sekcji oraz jej 

dalszego rozwoju w kierunku sportowym, turystycznym i szkoleniowym.
2 Sprawozdania te znajduj  si  w zbiorach biblioteki warszawskiej AWF. 
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(KTN). Ju  w drugim sezonie swego istnienia (1908/09) towarzystwo zacz o

tworzy  swoje oddzia y poza Lwowem. Spo ród nich szczególnie pr n  dzia-

alno  przejawia o Krakowskie Ko o Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, 

powo ane w dniu 4 grudnia 1908 roku3.

Wkrótce jednak dosz o w jego onie do swego rodzaju roz amu. Grupa osób 

ho duj cych wy cznie kierunkowi turystycznemu, nie mog c znale  zrozu-

mienia w ród pozosta ych cz onków towarzystwa, podj a inicjatyw  powo ania 

odr bnej organizacji. W ten sposób 17 listopada 1909 roku w strukturach kra-

kowskiego Akademickiego Zwi zku Sportowego rozpocz a dzia alno  Sekcja 

Sportów Zimowych pod kierownictwem W adys awa Pawlicy. W pierwszym 

sezonie jej istnienia sport narciarski, w przeciwie stwie do saneczkarstwa 

i y wiarstwa, rozwija  si  niezwykle intensywne. W zwi zku z powy szym ju

w kolejnym sezonie decyzj  walnego zgromadzenia nazw  sekcji zmieniono. 

Od tej pory dzia a a ona jako Sekcja Narciarska Akademickiego Zwi zku Spor-

towego w Krakowie (zwana dalej: SN AZS)4. W latach 1909–1923 Sekcja pro-

wadzi a o ywion  dzia alno  na niwie turystycznej, szkoleniowej, popularyza-

torskiej oraz sportowej.

W omawianym okresie do najaktywniejszych cz onków SN AZS, obok 

wspomnianego ju  W adys awa Pawlicy, nale eli: W adys aw Dutkiewicz, Sta-

nis aw Fächer, Adam Ferens, Jan Gadomski (przewodnicz cy sekcji w latach 

1916–1922), Walery Goetel, Józef Grabowski, Adam Jakubowski, Jerzy Jawor-

ski, M. Koz owski, Józef ukaszewicz, Wac aw Majewski, Kazimierz Piotr-

kowski, Leopold Rudke, M. Smoluchowski, Stanis aw St czek, Mieczys aw

wierz5.

W 1919 roku SN AZS, obok czterech innych polskich towarzystw narciar-

skich6, wesz a w struktury nowo powo anego Polskiego Zwi zku Narciarskiego. 

W sk adzie komitetu organizacyjnego PZN znalaz  si  wówczas jeden z czo o-

wych dzia aczy Sekcji – Jan Gadomski7.

3 Z. Klemensiewicz, 30 lat pracy KTN „Turysta w Polsce”, Kraków-Warszawa 1937, nr 3-4, s. 4; 

A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa polskiego 1907–1914 [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I, 

Kraków 1925, s. 41.
4 II Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie za rok 1910/11. Kraków 

1912, s. 21; V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie. Kraków 1923, 

s. 69; A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa polskiego 1907–1914 [w:] „Narciarstwo Polskie” 

t. I..., s. 41.
5 A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa…, s. 43.
6 By y to: Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzy-

stwa Tatrza skiego w Zakopanem, Tatrza skie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie, Winter-

sportclub des Beskidenvereins w Bielsku. 
7 G. M odzikowski, Rozwój narciarstwa polskiego [w:] G. M odzikowski, J.A. Ziemilski, Nar-

ciarstwo…, s. 71; M. Matzenauer, Narciarstwo [w:] Iskier Przewodnik Sportowy, red. K. Grzesik, 

Iskry, Warszawa 1976, s. 388; S. Krasicki (red.) Narciarstwo Zjazdowe…, s. 14; J. Gaj, B. Wolt-

mann (red.), Zarys historii sportu w Polsce (1867–1966), Gorzów Wielkopolski. 1999, s. 136.
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Fot. 1. Dzia acze SN AZS w Krakowie – od lewej: Stanis aw Fächer, 

Walery Goetel, Mieczys aw wierz8

W adze Sekcji wychodz c z za o enia, e Kraków, z powodu braku warun-

ków niegowych i terenowych, nie stwarza  warunków dla rozwoju narciarstwa 

sportowego, po o y y g ówny nacisk na rozwój turystyki narciarskiej. W szere-

gu wycieczek urz dzonych staraniem Sekcji, jak równie  w tych podj tych 

z prywatnej inicjatywy jej cz onków zwiedzono najwy sze dost pne na nartach 

szczyty tatrza skie9. Tylko w pierwszym sezonie dzia alno ci zorganizowano 

jedena cie zbiorowych wycieczek. W kolejnych latach ich liczba systematycz-

nie ros a. W sezonie 1913/1914 cz onkowie SN AZS odbyli w sumie trzydzie ci

wycieczek narciarskich. Stopniowo rozszerzano tak e obszar dzia alno ci tury-

stycznej, obejmuj c jego zasi giem m.in.: Beskid Zachodni, l sk, Beskidy 

Wschodnie, Gorce, okolice Pienin i Krynicy10. W sezonie 1912/1913 SN AZS, 

wspólnie z Sekcj  Krajoznawczo-Turystyczn  AZS, dokona a donios ego dla 

turystyki narciarskiej dzie a w postaci wyznaczenia szlaków narciarskich 

w Gorcach – dotychczas ca kiem pod tym wzgl dem zaniedbanej cz ci Beski-

dów Zachodnich11.

Podczas wojny aktywno  SN AZS na polu turystyki narciarskiej dosy

powa nie zmala a. Jej przejaw stanowi y jedynie prywatne wycieczki cz onków

sekcji, urz dzane przewa nie w okolicach Krakowa (Panie skie Ska y, Biela-

ny). W sezonie 1917/1918 na skutek poboru do wojska dzia alno  turystyczna 

os ab a jeszcze bardziej.  

W latach 1918 1920 cz onkowie SN AZS skierowali swe dzia ania g ównie

w kierunku stworzenia Kompanii Wysokogórskiej. Wysi ki te zahamowa y

8 „Narciarstwo Polskie” t. I... 
9 II Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…, s. 21.
10 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…, s. 69–70.
11 IV Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie za rok 1912/13. Kraków 

1913, s. XXVIII. 
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nieco rozwój zorganizowanej dzia alno ci turystycznej. Jedyny akcent w tym 

wzgl dzie stanowi y prywatne wycieczki cz onków sekcji12.

Odrodzenie dzia alno ci turystycznej nast pi o dopiero pocz wszy od sezo-

nu 1920/1921, kiedy to zorganizowano szereg wycieczek prywatnych i zbioro-

wych w Tatry i Gorce. Pewien czynnik hamuj cy rozwój turystyki grupowej 

stanowi y trudno ci komunikacyjne, wysokie taryfy kolejowe oraz brak w asne-

go schroniska. Mimo to w sezonach 1921/22/23 zorganizowano cznie 14 wy-

cieczek zbiorowych z udzia em 130 osób13.

Istotny przejaw aktywno ci SN AZS stanowi a dzia alno  szkoleniowa. 

Ju  w sezonie 1909/10 urz dzono dwa kursy narciarskie, pierwszy – wspólnie 

z Krakowskim Ko em KTN, drugi ju  samodzielnie14. Od tej pory szkolenie 

w je dzie na nartach organizowano corocznie, g ównie w Zakopanem i okoli-

cach (przy sprzyjaj cych warunkach odbywa o si  ono tak e w Krakowie). 

W latach 1909 1913 urz dzono w sumie dziesi  kursów jazdy na nartach. 

Udzia  w nich wzi o blisko dwie cie osób. Szkolenie prowadzili: Aleksander 

Bobkowski, Henryk Bobkowski, Wac aw Majewski, W adys aw Pawlica, Mie-

czys aw wierz oraz Mariusz Zaruski15.

Fot. 2. Uczestnicy kursu narciarskiego SN AZS podczas wycieczki ( rok 1921)16

12 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…, s. 72–73. 
13 Tam e, s. 74–77. 
14 Tam e, s. 69.
15 Na podst.: Sprawozdania AZS w Krakowie z lat 1912–23; R. Wryk, Akademicki Zwi zek Spor-

towy 1908–1939, Pozna  1990, s. 81.
16 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…
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W sezonie 1916/1917 wznowiono dzia alno  szkoleniow . Pierwszy kurs 

narciarski odby  w Zakopanem pod kierunkiem W adys awa Pawlicy. Udzia

w nim wzi o 17 osób. Rok pó niej po raz pierwszy zorganizowano kurs nar-

ciarski wed ug nowoczesnej szko y armii austriackiej. Kierownictwo kursu 

sprawowa  W adys aw Dutkiewicz. Rekordowy pod wzgl dem liczebno ci by

kurs zorganizowany w sezonie 1921/1922, licz cy 103 uczestników. Ostatni 

w omawianym okresie doroczny kurs narciarski w Zakopanem (sezon 1922/1923) 

liczy  86 uczestników17.

Tab. I. Wykaz kursów narciarskich SN AZS w latach 1910–1922  

z uwzgl dnieniem prowadz cych oraz liczby uczestników 

Termin Miejsce Prowadz cy Uczestnicy18

26–28 XII 1910 Zakopane; Kalatówki, Suchy leb
A. Bobkowski

W. Pawlica  
13

9–11 II 1911 
Kraków;

Ska ki Panie skie 

W. Majewski,

M. wierz
14

12–14 III 1911 
Zakopane; Guba ówka, Hala Kondratowa, 

Kalatówki, Suchy leb,
W. Majewski 8 

21–24 XII 1911 
Zakopane; 

Guba ówka, Kalatówki 
W. Pawlica 7 

27–30 XII 1911 Zakopane; Guba ówka W. Pawlica 25 

20–22 I 1912 Kraków; Krzeszowice W. Majewski 15 

2–4 II 1912 Zakopane; Hala Goryczkowa, Kalatówki W. Majewski 17 

1916/1917 Zakopane W. Pawlica 17 

1917/1918 Zakopane W. Dutkiewicz — 

Zakopane 

W. Dutkiewicz,  

S. Fächer,  

B. Macudzi ski

103

Kraków — 25 
1921/1922

Tatry Zachodnie 
W. Dutkiewicz,  

E. Kalici ski
12

ród o: Sprawozdania Akademickiego Zwi zku Sportowego Krakowie z lat 1911 23

Pomimo szczególnie silnego nastawienia na rozwój narciarstwa turystycz-

nego, w adze Sekcji Narciarskiej AZS wykazywa y tak e inicjatyw  w kierunku 

sportowym. Pierwszy jej przejaw stanowi  udzia  (wspólnie z Tatrza skim To-

warzystwem Narciarzy19, KTN i Sekcj  Narciarsk  Towarzystwa Tatrza skie-

go20) w organizacji mi dzyklubowych zawodów narciarskich w Zakopanem 

17 Tam e, s. 72–75. 
18 Liczby uwzgl dniaj  jedynie cz onków SN AZS.
19 W 1910 roku Ko o Karpackiego Towarzystwa Narciarzy usamodzielni o si  przybieraj c nazw

Tatrza skiego Towarzystwa Narciarzy w Krakowie (A. Bobkowski, Tatrza skie Towarzystwo 

Narciarzy w Krakowie [w:] TTN: O narciarstwie, Kraków 1912, s. 30). 
20 W dniu 5 kwietnia 1907 roku z inicjatywy Stanis awa Barabasza, Mieczys awa Kar owicza 

i Mariusza Zaruskiego powo ano Zakopia skie Towarzystwo y wistów. Wkrótce nazw  zmie-
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w dniu 5 lutego 1911 roku. W kolejnych latach sekcja nie tylko organizowa a

zawody narciarskie o charakterze wewn trznym, lecz tak e aktywnie w cza a

si  we wspó zawodnictwo mi dzyklubowe. W I Zwi zkowych Zawodach PZN 

o Mistrzostwo Polski rozegranych w dniach 21 22 lutego 1920 roku w Zakopa-

nem wzi o udzia  sze ciu narciarzy reprezentuj cych SN AZS w Krakowie. 

W ród nich najlepiej spisa a si  Zofia Ho ubianka zajmuj c pierwsz  lokat

w biegu pa 21. Rok pó niej sekcja wyst powa a w roli wspó organizatora II 

Zwi zkowych Zawodów o Mistrzostwo Polski.  

Fot. 3. Start do biegu juniorów podczas zawodów narciarskich 

SN AZS w Krakowie (10 lutego 1923 r.)22

W sezonie 1921/1922 nak adem SN AZS zbudowano w Krakowie 

skoczni  narciarsk . Umo liwi o to nie tylko odbywanie regularnych treningów, 

lecz tak e organizacj  zawodów sportowych. W tym samym sezonie zawodnicy 

Sekcji startowali po raz pierwszy poza granicami kraju (zawody w czechos o-

wackim Westerowie)23. Podczas I Narciarskich Zawodów o Mistrzostwo Tatr 

zorganizowanych w 1922 roku w Zakopanem, jeden z czo owych zawodników 

niono na Zakopia ski Oddzia  Narciarzy (grudzie  1907), a w czwartym roku swego istnienia 

(1911), licz cy ju  wówczas 120 cz onków oddzia , przekszta ci  si  w Sekcj  Narciarsk  Towa-

rzystwa Tatrza skiego (na podst.: A. Kroebl, Szkic rozwoju narciarstwa polskiego [w:] TTN: 

O narciarstwie…, s. 12; W. Krygowski, S.N.P.T.T. Zakopane i 30 lat pracy dla narciarstwa [w:] 

„Turysta w Polsce” nr 5, Kraków-Warszawa 1937, s. 10).
21 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…, s. 74. 
22 Tam e.
23 Tam e, s. 75. 
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SN AZS – Eugeniusz Kalici ski wywalczy  trzecie miejsce24. Rok pó niej 

w drugiej edycji zawodów trzecie miejsce w biegu pa  przypad o M. Borkow-

skiej25.

W sezonie 1922/1923 wznowiono organizacj  zawodów o Nagrod  W -

drown  Senatu Uniwersytetu Jagiello skiego. Rozegrano je 19 lutego w Zako-

panem (bieg na dystansie 6 km). Kontynuowano tak e starty zagraniczne. 

W 1923 roku Eugeniusz Kalici ski reprezentowa  polskie barwy podczas mi -

dzynarodowych mistrzostw Szwajcarii w Grindelwalden oraz w zawodach 

o Puchar Francji w Luchon26. W Szwajcarii w biegu na dystansie 12 km upla-

sowa  si  na miejscu 34. – zajmuj c najwy sz  lokat  w ród zawodników pol-

skich. We Francji by  siódmy w konkursie skoków oraz 10. w biegu na 48 km27.

Fot. 4. Zawody SN AZS w Krakowie – Krzeptowski na mecie biegu seniorów28

Do wyró niaj cych si  zawodników SN AZS w omawianym okresie nale-

eli: M. Borkowska, W adys aw Dutkiewicz, J. Gebethner, Antoni Glazer, Zofia 

Ho ubianka, Adam Jakubowski, Jerzy Jaworski, Eugeniusz Kalici ski, Krzep-

towski, Strassburger, wiszczowski.

24 S. Fächer, Wa niejsze zawody narciarskie w latach 1920–1924 [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I, 

Kraków 1925, s. 102–103.
25 S. Fächer, Wa niejsze zawody…, s. 108–112; „Przegl d Sportowy”, Kraków 1923, nr 8, s. 8–10. 
26 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…, s. 76. 
27 H. Szatkowski, Nasze stosunki mi dzynarodowe [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I..., s. 158–159. 
28 V Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego…
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Tab. II. Najwy sze lokaty zawodników SN AZS w zwi zkowych zawodach o mistrzostwo 

Polski w latach 1920–1923 

Rok Zawodnik Konkurencja Lokata 

1920
Z. Ho ubianka 

E. Kalici ski

Bieg pa

Bieg g ówny na dystansie 18 km 

1

3

1921 Z. Ho ubianka Bieg pa  2 

1922 E. Kalici ski Skoki 3 

1923
E. Kalici ski

wiszczowski 

Bieg sztucznej jazdy (slalom) 

Skoki (seniorzy II kl.) 

2

2

ród o: S. Fächer, Wa niejsze zawody narciarskie w latach 1920–1924 [w:] „Narciarstwo Pol-

skie” t. I, Kraków 1925, s. 96–114. 

 Dzia alno  SN AZS w dziedzinie popularyzacji narciarstwa skupia a

si  g ównie na organizacji odczytów i wieczorów projekcyjnych. W latach 

1910–1913 zorganizowano w sumie cztery tego typu imprezy, podczas których 

swe referaty wyg osili: Mieczys aw wierz („O narciarstwie turystycznym 

i sportowym”), Mariusz Zaruski („Zima w Tatrach”), Jan Ma achowski 

(„W ród niegów i lodów”). Pierwszy wieczór projekcyjny w okresie powojen-

nym odby  si  6 grudnia 1922 roku29.

Tab. III. Statystyka SN AZS w latach 1910–1923  

(cyfry w nawiasach oznaczaj  liczb  uczestników) 

Sezon 10/11 11/12 12/13 16/17 20/21 21/22 22/23 

Cz onkowie  36 65 64 — 180 — 263 

Wycieczki 

zbiorowe

16

(111)

22

(164)

21

(113)
— — — 

14

(130)30

Wycieczki 

indywidualne 
21 14 21 (60) — — — 

Kursy 
3

(35)

4

(64)

1

 (36) 

1

(17)

5

 (55) 
3 (140) 

1

(86)

Odczyty 1 1 2 (200) — — — 1 

ród o: Sprawozdania AZS w Krakowie z lat 1912–1923; R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 

1908–1939, Pozna  1990. 

Podsumowanie

Wszechstronna i o ywiona dzia alno  Sekcji Narciarskiej AZS w Krako-

wie wywar a znacz cy wp yw na rozwój narciarstwa na ziemiach polskich 

w latach przed pierwsz  wojn wiatow . Wkrótce po ustaniu dzia a  wojen-

nych krakowskie towarzystwo reaktywowa o sw  dzia alno  i znalaz o si

w ród pi ciu stowarzysze  – za o ycieli Polskiego Zwi zku Narciarskiego. 

Z szeregów SN AZS w Krakowie wywodzi a si  znaczna cz  najaktywniej-

29 Tam e, s. 75. 
30 cznie w sezonach 1921/22/23. 
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szych dzia aczy przysz ego PZN (Stanis aw Fächer, Walery Goetel, Mieczys aw

wierz i inni).

Aneks 

Tab. IV. Zestawienie wyników uzyskanych przez zawodników SN AZS  

w wa niejszych zawodach narciarskich w latach 1908–1914 

Termin Organizator  Miejsce Wyniki zawodników 

2 II 1911 
TTN, SN AZS,  

KTN, SNTT 
Zakopane 

Bieg juniorów:  

Strassburger – II m. 

18 II 1912 TTN Zakopane 

Bieg juniorów: 

J. Gadomski – I. 

J. Jaworski – III m. 

23-25 III 1913 TTN Zakopane 

Bieg juniorów:  

W. Dutkiewicz – III m. 

Bieg rozstawny:  

dru yna w sk adzie  

W. Dutkiewicz,  

A. Jakubowski,  

J. Jaworski – III m. 

31 XIII 1913-1 I. 

914
SN AZS Zakopane 

Bieg studentów: 

Mys owski – I m. 

A. Glazer – II m. 

Bieg juniorów:  

J. Gebethner – II m. 

31 I -2 II 1914 TTN Zakopane 

Skoki juniorów:  

J. Jaworski – III m. 

Slalom:

J. Jaworski – I m.  

A. Jakubowski – III m. 

ród o: A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa polskiego 1907-1914 [w:] „Narciarstwo Pol-

skie” t. I, Kraków 1925, s. 58-62. 

Tab. V. Szczegó owy wykaz wycieczek zbiorowych SN AZS  

zorganizowanych w latach 1910–1913

Termin Miejsce Uczestnicy Prowadz cy 

1910/11

1 2 3 4 

26 XII 1910 Prze cz Goryczkowa  4 W. Pawlica 

29-30 XII 

1910
Tatry Zachodnie 6 J. Grabowski 

2 I 1911 Giewont (1900 m.) 9 W. Pawlica 

28-29 I 1911 Babia Góra (1725 m.) 3 W. Majewski 

29 I 1911 Pilsko (1557 m.) 6 W. Pawlica, M. wierz

4 II 1911 Prze cz Goryczkowa 5 
A. Bobkowski,

J. Grabowski  

12 II 1911 Okolice Krzeszowic 12 W. Pawlica  
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1 2 3 4 

26 II 1911 Pilsko  8 W. Pawlica 

4-5 III 1911 ó ta Turnia (2088 m.) 9 W. Pawlica 

5 III 1911 Prze cz Goryczkowa — W. Antosiewicz  

12 III 1911 Pilsko 4 
A. Bobkowski,

W. Pawlica  

14 III 1911 Prze cz Goryczkowa 9 W. Majewski  

19 III 1911 Beskid l ski 8 W. Majewski 

25-26 III 

1911
Czerwone Wierchy, Ornat 9 W. Pawlica  

31 III. – 1 

IV 1911 
Beskid Zachodni 5 W. Majewski  

18-21 IV 

1911
Tatry 6 W. Pawlica 

1911/1912

27-30 XII 

1911
Tatry Zachodnie 8 M. wierz

30 XII 1911 Giewont 15 L. Rudke, J. Oppenheim 

31 XII 1911 
Prze cz Goryczkowa, Kasprowy 

Wierch (1989 m.) 
5 J. Jaworski 

13-14 I 1912 Skrzyczne (1250 m.) 7 W. Majewski  

21 I 1912 Czerna 15 W. Majewski 

21 I 1912 Pilsko 6 Piotrowski 

28 I 1912 Barania Góra (1214 m.) 7 W. Majewski 

27-28 I 1912 Babia Góra  5 J. Grabowski 

2 II 1912 
Prze cz pod Kop  Kondrack

(1860 m.) 
10 J. Gadomski 

3 II 1912 Wrótka (1475 m.) 6 J. Gadomski 

4 II 1912 Kasprowy Wierch 6 E. Piestrzy ski

4 II 1912 Prze cz Goryczkowa 15 W. Majewski 

2-4 II 1912 Zawrat, G adki Wierch 10 J. Grabowski 

15 II 1912 Prze cz Goryczkowa 9 J. Jaworski 

17 II 1912 Prze cz Goryczkowa 8 J. Jaworski 

3-4 III 1912 
Cichy Wierch, Wielka Kopa Ko-

prowa
6 J. Grabowski 

8 III.1912 Prze cz Goryczkowa 6 W. Majewski 

17 III.1912 Babia Góra  5 W. Majewski 

23-25

III.1912
Szeroka Jaworzy ska 6 M. wierz

14 IV.1912 
Tomanowa Prze cz  

(1689 m.) 
6 J. Grabowski 

14 IV.1912 Babia Góra 6 J. Jaworski 

19-25

IV.1912
Tatry 3 W. Majewski 

1912/13

1.X.1912 Kopa Kondracka 3 W. Pawlica 

10 XI.1912 Kasprowy Wierch 4 W. Majewski 

24 XI 1912 Kasprowy Wierch 3 T. Pra mowski

9 XII 1912 Kopa Kondracka 8 J. Grabowski  

19 XII 1912 Kasprowy Wierch 5 K. Piotrowski 
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1 2 3 4 

25 XII 1912 Prze cz Goryczkowa 5 J. Jaworski 

30 XII 1912 Prze cz Goryczkowa 11 W. Pawlica 

31 XII 1912 Prze cz Goryczkowa 7 J. Jaworski 

2 I 1913 Kopa Kondracka 7 W. Pawlica 

19 I 1913 Klimczok 6 J. Jaworski 

25-28 I 1913 Karpaty Wschodnie 4 — 

2-4 II 1913 Pieniny, Beskid S decki 6 J. Gadomski 

2 II 1913 Magórka 4 W. Pawlica 

16 II 1913 Pilsko  14 W. Pawlica 

23 II 1913 ó ta Turnia, Kasprowy Wierch 5 W. Pawlica 

22-23 II 

1913
Babia Góra 4 W. Majewski 

16-17 III 

1913
Babia Góra 11 W. Majewski 

24 III 1913 Po redni Goryczkowy Wierch 4 W. Pawlica 

30 III 1913 Kasprowy Wierch 3 W. Pawlica 

7-14 V 1913 Tatry 3 W. Majewski 

ród o: Sprawozdania Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie z lat 1911–1913

Tab. VI. Wykaz prywatnych wycieczek cz onków SN AZS w sezonie 1910/1911 

Nazwisko Trasy wycieczek 

1 2 

Antosiewicz Wac aw

Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Goryczkowa Prze cz; Kopa Kondrac-

ka; Czarny Staw; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Ska a – Tiulów 

Wierch – Barania Góra  

Borkowski Józef 
S awkowski Szczyt; Krywa ; Prze cz Pysznia ska; Krzy ne – Kosista – 

Wo oszyn; Skrajna Turnia 

Gadomski Jan 

Hala G sienicowa; Giewont; Prze cz Goryczkowa; Wrótka; Prze cz 

wi ska Goryczkowa – Po redni Goryczkowy – Kasprowy; ó ta Turnia; 

Kopa Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak; B yszcz – 

Bystra – Szeroki Up az; Krywa ; Hlina – Kamienista  

Goetel Walery 
Klosteralpe – Mückenkogel – Hinteralpe; Paulmauer – Grabenalpe; P aj – 

Temnatik – Woskresat Wierch; Paulmauer – Stadlmauer  

Grabowski Józef 

Prze cz Goryczkowa (trzykrotnie); Pysznia ska Prze cz; Wrótka; Ru-

dawa – Czerna – Krzeszowice; opata – Prze cz Goryczkowa wi ska – 

Po redni Goryczkowy – Kasprowy; ó ta Turnia; Klimczok – Magóra; 

Kopa Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak; Basz-

ta Skrajna; Osterwa; Wo owiec Mi guszowiecki; Koprowa Prze cz – 

Zawory – Liliowe; Czarny Staw  

Jakubowski Adam 

Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Prze cz Goryczkowa; Klimczok – 

Magóra; Prze cz Pysznia ska – B yszcz – Bystra – Szeroki Up az; Kry-

wa ; Hlina – Kamienista  

Jaworski Jerzy 

Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Pilsko; Prze cz Goryczkowa wi ska 

– Po redni Goryczkowy – Kasprowy; ó ta Turnia; Klimczok – Magóra; 

Kopa Kondracka – Ma ó czniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak; Prze-

cz Pysznia ska – B yszcz – Bystra – Szeroki Up az; Krywa ; Hlina – 

Kamienista  
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1 2 

Jentys Stanis aw

Hala G sienicowa; Giewont; Prze cz Goryczkowa; Wrótka; Rudawa – 

Czerna – Krzeszowice; Pilsko; Prze cz Goryczkowa wi ska – Po redni 

Goryczkowy – Kasprowy; ó ta Turnia; Klimczok – Magóra; Kopa Kon-

dracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak 

Kiltynowicz Witold 
Prze cz Goryczkowa; Hala Pyszna; Klimczok – Skrzyczne – Malinow-

ska Ska a – Tiunów Wierch – Barania Góra 

Kulczy ski W ady-

s aw

opata; Hala Pyszna; Prze cz Goryczkowa; Baszta Skrajna; Osterwa; 

abie Stawy Mi guszowieckie; Prze cz Koprowa – Zawory – Liliowe; 

Czarny Staw 

Lambert Kazimierz 
Prze cz Goryczkowa; Kopa Kondracka; Czarny Staw; Klimczok – Ma-

góra

Majewski Wac aw

Babia góra; Wrótka (dwukrotnie); Rudawa – Czerna – Krzeszowice; 

Pilsko; Prze cz Goryczkowa wi ska – Po redni Goryczkowy – Ka-

sprowy Wierch; ó ta Turnia; Prze cz Goryczkowa; Klimczok – Magó-

ra; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Ska a – Tiulów Wierch – Bara-

nia Góra

Oppenheim Józef 

Prze cz pod Kop  Kondrack ; Kasprowy; Po redni Goryczkowy; Kopa 

Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak (dwukrotnie); Or-

nak; Prze cz Goryczkowa wi ska – Po redni Goryczkowy – Kaspro-

wy; ó ta Turnia; Kasprowy – Ma y Ko ciele; Kasprowy – Czarny Staw; 

Pysznia ska Prze cz – B yszcz – Bystra – Szeroki Up az; Krywa ; Hlina 

– Kamienista  

Pawlica W adys aw

Prze cz Goryczkowa; Giewont; Pilsko; Wrótka; Prze ecz Goryczkowa 

wi ska – Po redni Goryczkowy – Kasprowy; ó ta Turnia; Pilsko – 

Buczynka; Kopa Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak; 

Ornak; Prze cz Pysznia ska – B yszcz – Bystra – Szeroki Up az; Kry-

wa ; Hlina – Kamienista  

Piotrowski Kazimierz 

Kasprowy; Goryczkowa; Kopa Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica 

– Ciemniak; Ornak; Klimczok – Magóra; Baszta Skrajna; Osterwa; Ko-

owiec Mi guszowiecki; Prze cz Koprowa – Zawory – Liliowe; Czarny 

Staw 

Raynel Emilia 
Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Prze cz pod Kop  Kondrack ; Hala 

Pyszna; Czarny Staw 

Rudke Leopold 

Giewont; Pilsko; Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Hala G sienicowa;

Prze cz Goryczkowa wi ska – Po redni Goryczkowy – Kasprowy; 

ó ta Turnia; Kopa Kondracka – Ma o czniak – Krzesanica – Ciemniak; 

Ornak; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Ska a – Tiunów Wierch – 

Barania Góra

Skibniewski Tadeusz 
Babia Góra; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Ska a – Tiulów 

Wierch – Barania Góra 

wierz Mieczys aw
Prze cz Goryczkowa; opata; Pysznia ska Prze cz; Giewont; Pilsko; 

Wrótka; Kasprowy; Buczynka 

Stanilewicz Seweryn Goryczkowa Prze cz; Kopa Kondracka; Czarny Staw 

Wilczy ski Juliusz 
Hala G sienicowa; Giewont; B yszcz – Bystra – Szeroki Up az; Krywa ;

Hlina – Kamienista  

ród o: II Sprawozdanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie za rok 1910/1911,

Kraków 1912, s. 25–26. 
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Tab. VII. Wykaz prywatnych wycieczek cz onków SN AZS w sezonach 1911/12/13 

Termin Uczestnicy Trasa 

1 2 3 

Bednarski Henryk, Borkowski Józef, 

Michalski Stanis aw

Morskie Oko – wistówka – Zawrat 

– Zakopane  1 I 1912 

Gródecki, Radziszewski, Zawadzki Czarny Staw pod Ko cielcem 

1-2 I 1912 Czapli ski Emil, Wanicki W. 
Bia y Dunajec – Bukowina – Brzegi 

– Morskie Oko

22-28 I 1912 Kowalski Ludwik 
Babia Góra – Ma a Babia Góra – 

Sokolica – Polica

II 1912 
Komornicki Stefan, Piotrkowski Kazi-

mierz, Trzebicky Hugo 
Kopa Kondracka 

Leszko Ludwik Magórka – Kiczera  
18 II 1912 

Ferens Adam, Grodecki Roman Liliowe – Beskid  

19 II 1912 
Gi ycki J., Grodecki Roman, Oppen-

heim Józef  
Kasprowy Wierch 

21 II 1912 Leszko Ludwik 
Bystra – Magóra – Zamczysko – 

ysa w Beskidach Wschodnich 

3 III 1912 Komornicki Stefan, wierz Witold 
Po redni Goryczkowy Wierch – 

Prze cz Goryczkowa Wschodnia  

III 1912 Cybulski W adys aw
Hala G sienicowa – Prze cz Sucha 

– Beskid

26 III 1912 Dutkiewicz W adys aw

Hala G sienicowa – Dolina Pa sz-

czycy – Sucha Prze cz – Kasprowy 

Wierch  

19-21 IV 1912 Borkowski Józef, Zaruski Mariusz 

Dolina Starorobocia ska – D ugi 

Up az – Rako  – Wo owiec – Kula-

wiec – Trzydniowia ski Wierch – 

Ko czysta – Starorobocia ski

Wierch – Ornak – Siwa Prze cz – 

Hala Pyszna 

5 X 1912 Borkowski Józef 
Czerwone Wierchy – Prze cz 

Omanowa – Hala Tomanowa

5-7 XII 1912 Goetel Walery 
Hoher Sonnblick (3106 m.) – Kitz-

lochklamm – Standsscharte

10 XII 1912 
Brochocki S., Kobyla ski W., Siera-

czy ski K. 
Goryczkowa Prze cz Wschodnia 

25 XII 1912 Ferens Adam, Majewski Wac aw Hala G sienicowa – Krzy ne

28 XII 1912 Ferens Adam Kasprowy Wierch 

28 XII 1912 – 2 I. 

1913
Kowalski L.  

Markowe Szczawiany – Babia Góra 

(dwukrotnie)

29 XII 1912 Bojarski W., Gródecki R. Kasprowy Wierch 

30 XII 1912 Leszko Ludwik, Remer W. Ma y Ko cielec 

Jaworski Jerzy Prze cz Goryczkowa wi ska 
2 I 1913 

Majewski Wac aw Kopa Kondracka 

6 I 913 ukaszewicz Józef 

Liliowe – Skrajna Turnia – Po red-

nia Turnia – winica – Liliowe – 

Kasprowy Wierch – Dolina Gorycz-

kowa
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1 2 3 

7 I 913 Goetel Walery  Alpl w grupie Schneebergu  

Komornicki S.  Kopieniec 
10 I 913 

Gebethner W.  Rako

12-13 I 1913 Kunicki W. 
Trzydniowia ski Wierch – D ugi 

Up az – Iwanicka Prze cz  

20 I 1913 Borowski A., Kapu ci ski S. Prze cz Goryczkowa  

18-19 II 1913 Piotrkowski Kazimierz, Trzebicky Hugo

Kasprowy Wierch – Hala G sieni-

cowa – Zawrat – Zawratowa Turnia 

– ó ta Turnia  

23 II 1913 ukaszewicz Józef Pilsko 

9 III 1913 Majewski Wac aw
Suchy Kondracki Wierch – Kopa 

Kondracka

20-21 III 1913 Borkowski Józef Hawra  – Rohatka – Ró anka  

22 III 1913 Jaworski Jerzy Kasprowy Wierch 

28 III 1913 Kowalski L., wierz Mieczys aw Prze cz Pysznia ska  

ród o: Sprawozdania Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie z lat 1912–1913

STRESZCZENIE

Ostatnie lata przed I wojn wiatow  stanowi y okres intensywnego rozwo-

ju narciarstwa na ziemiach polskich. Powstaj ce wówczas pierwsze stowarzy-

szenia narciarskie wnios y znacz cy wk ad w popularyzacj  tego sportu. Po 

odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci ruch narciarski zacz  od ywa  na no-

wo a organizacje sportowe reaktywowa y sw  dzia alno . Jedn  z nich by a

Sekcja Narciarska Akademickiego Zwi zku Sportowego w Krakowie. W pierw-

szych pi tnastu latach swej dzia alno ci po o y a ona du e zas ugi w rozwoju 

i popularyzacji narciarstwa. 

S owa kluczowe: narciarstwo, turystyka narciarska, stowarzyszenia narciarskie 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA IV

IWONA TABACZEK-BEJSTER, RAFA  KO ODZIEJ

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

POWSTANIE I POCZ TKI DZIA ALNO CI SEKCJI P YWACKIEJ 

AZS KRAKÓW (1909 1939)

Od najdawniejszych czasów p ywanie – jako przyjemno  i jako umiej t-

no  u ytkowa – znane by o cz owiekowi. Leon Wernic w ksi ce z 1902 roku 

pt. Jak ratowa  ton cych pisa , e woda w postaci najrozmaitszej zewsz d ota-

cza cz owieka. Nad brzegami rzek i jezior powsta y pierwotne siedziby ludzkie. 

Tysi cletnie zr by d bów w g binach wód Szwajcarii wiadcz , e ongi cz o-

wiek zamieszkiwa  przestrzenie wodne, gdzie znajdowa  bezpieczne schronisko 

przed zwierz tami drapie nymi. Cz owiek pierwotny by  dzielnym p ywakiem. 

Kolumb podziwia  czerwonoskórych, którzy kilkumilowe przestrzenie wp aw 

przebywali. Grecy i greczynki w staro ytno ci uczyli si  p ywa  ju  od lat dzie-

cinnych. Bogini pi kno ci Afrodyte urodzi a si , wed ug poda  greckich, z piany 

morskiej. Rzymianie wysoko cenili sztuk  p ywania. Jako dowód nieokrzesania 

mówili o kim , e „nie umie ani czyta , ani p ywa ”1.

Na rozwój nowo ytnego p ywania znacz cy wp yw mia o odrodzenie, rozwi-

jaj ce idee humanizmu, który czerpa  z idea ów staro ytnej Grecji. Humani ci 

wykazywali du  trosk  o wychowanie fizyczne. Mo na tu wspomnie  o yj cym 

na prze omie XIV i XV wieku Vittorino da Feltre, który prowadzi  w Mantui 

szko  „Casa giocosa”(dom zabawy). W programie tej szko y znalaz y si  zaj cia, 

które dzisiaj nazywamy rekreacj , a w ród nich znalaz o si  równie  p ywanie2.

Znacz ce osi gni cia w rozwoju nauki p ywania przypadaj  jednak dopiero 

na koniec XVIII w. kiedy to w niektórych miastach europejskich zacz y po-

1 L. Sernic, Jak ratowa  ton cych?, Zarz d G ówny WOPR w Warszawie, Agencja Wydawniczo-

-Reklamowa „EMES”, Kielce 1994, s. 7.
2 L. Denisiuk, K. Fidelu, Elementy teorii i historii wychowania fizycznego, Warszawa 1969, s. 187.
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wstawa  pierwsze szko y nauki p ywania. Powstawa y one przy zak adach k -

pielowych w 1976 r. w Pary u, w 1777 r. na Renie ko o Wannheimu, w 1781 r. 

w Wiedniu na Dunaju, w 1793 r. powsta a a nia we Wroc awiu. Powsta y rów-

nie  k pieliska morskie i tak np. w 1821 r. – k pielisko w Sopocie3.

Za moment powstania sportu p ywackiego przyj to 1869 r. w którym za o-

ono w Anglii pierwszy zwi zek p ywacki – Amateur Swimming Association 

oraz rozegrano pierwsze oficjalne mistrzostwa na dystansie 1 mili angielskiej4.

W 1896 r. p ywanie znalaz o si  w programie pierwszych nowo ytnych 

igrzysk olimpijskich, a w 1908 r. zosta a powo ana Federation International de Na-

tation Amateure – FINA (Mi dzynarodowy Zwi zek P ywania Amatorskiego)5.

Na ziemiach polskich pod koniec XVIII w. p ywanie znalaz o si  w pro-

gramie wychowania w szkole rycerskiej ksi cia Czartoryskiego, pó niej w war-

szawskiej szkole podchor ych. Pod koniec XIX w. zacz to interesowa  si

pozytywnym wp ywem p ywania na zdrowie. Towarzystwo Gimnastyczne „So-

kó ” jako pierwsze wprowadzi o p ywanie obok innych dyscyplin do zawodów 

sportowych (coroczne zawody ko ciuszkowskie)6.

Na terenie ziem polskich dzia a y te  towarzystwa wio larskie, które zaj-

mowa y si  mi dzy innymi propagowaniem nauki p ywania, np.: Warszawskie 

Towarzystwo Wio larskie, Kaliskie Towarzystwo Wio larskie, P ockie Towa-

rzystwo Wio larskie.

Warszawskie Towarzystwo Wio larskie zach ca o swych cz onków do 

podwy szania swych umiej tno ci poprzez udzia  w wy cigach i konkursach 

p ywackich, nowo ci  by o wprowadzenie w 1910 r. próby sk adaj cej si

z kilku cz ci: p ywania w ubraniu przez 5 minut (d ugie spodnie, kamizelka, 

marynarka, buty), rozebrania si  w wodzie, wyrzucenia ubrania na pomost, 

p ywania na grzbiecie przez 1 minut  oraz p ywania w pozycji pionowej bez 

pomocy ramion7. Do zada  Kaliskiego Towarzystwa Wio larskiego nale a

rozwój sportu wio larskiego, nauczanie p ywania oraz niesienie pomocy ton -

cym8. Towarzystwa wio larskie organizowa y imprezy p ywackie na rzekach, 

by y to jednak wysi ki nieskoordynowane i nie wp yn y znacz co na rozwój 

p ywania na ziemiach polskich. 

3 D. Bogajeski, R. Raszko, M. Witkowski, W. Wróbel, P ywanie, AWF, Warszawa 1975, s. 7.
4„Przegl d Sportowy”, 1922 nr 32; T. Semadeni , A. Zaleski, P ywanie…, s. 3.
5 D. Bogajewski, R. Raszko, M. Witkowski, W. Wróbel, P ywanie…,s. 8.
6  A. Michale, P ywanie, G ówna Ksi garnia Wojskowa, Warszawa 1938 s. 26.
7 R. Kobendza, Warszawskie Towarzystwo Wio larskie 1878–1939,  Wyd. „OSGRAF”. Gorzów 

Wlkp. 2003,  s. 131.
8 W. Nowak, Historia Kaliskiego Okr gu Rosyjskiego Towarzystwa Ratowania Ton cych. Mi -

dzynarodowa Konferencja naukowa „WOPR w jednocz cej si  europie”, Sandomierz 2004, 

maszynopis.
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Celem opracowania jest przedstawienie powstania i pocz tków dzia alno ci

sekcji p ywackich AZS, gdy  stworzy y one podwaliny pod rozwój wspó cze-

snego sportu p ywackiego w Polsce. 

Na podstawie ustaw uniwersyteckich studenci mieli prawo stowarzyszania 

si  w ró nych akademickich organizacjach. Na pocz tku XIX w. w Uniwersyte-

cie Jagiello skim dzia a o 17 stowarzysze  akademickich (naukowych, o cha-

rakterze samopomocy, ideowych i kulturalno-naukowych). Znacz cy rozwój 

studenckiego ycia organizacyjnego nast pi  po 1905 r. wi za o si  to z maso-

wym nap ywem m odzie y na studia. Uniwersytet Jagiello ski prze ywa  wtedy 

okres najwi kszej aktywno ci stowarzysze  akademickich9. H. Barycz tak opi-

sywa  ten okres: Mniej wi cej od 1909 r. pod wp ywem nadci gaj cej burzy 

dziejowej zaznacza si  skupienie prawie wszystkich elementów ideowych w ród 

m odzie y pod has em pracy na rzecz niepodleg o ci i gor czkowych przygoto-

wa  do walki zbrojnej. Pustoszej  lektoria i sale wyk adowe, m odzie  oddaje 

si yciu organizacyjnemu, urz dza burzliwe wiece, a przede wszystkim prowa-

dzi gor czkowe wiczenia wojskowe w powstaj cych organizacjach militarnych 

i paramilitarnych10.

Idea powo ania do ycia AZS powsta a w ród grupy studentów Wszechnicy 

Jagiello skiej, byli to studenci uprawiaj cy biegi terenowe, narciarstwo, tater-

nictwo, turystyk  i krajoznawstwo. Na wspólnych wyprawach powsta a my l

powo ania uniwersyteckiej organizacji o charakterze sportowo-turystycznym. 

Inicjatorami za o enia AZS byli: J. Radomski, W. Goetel, J. Grabowski, 

L. Janczarski, W. Kuryluk, W. Majewski, W. Pawica, J. Sarnecki. Grupa ta 

zdawa a sobie spraw  z niezadowalaj cego stanu fizycznego m odzie y akade-

mickiej, niehigienicznego trybu ycia przez ni  prowadzonego oraz zaniedbania 

wychowania fizycznego i sportu na uczelni (na pocz tku XX w. w uniwersyte-

tach zachodnioeuropejskich i ameryka skich wychowanie fizyczne i sport sta-

nowi y ju  nieod czny element procesu dydaktyczno-wychowawczego). Kon-

serwatywni profesorowie Wszechnicy Jagiello skiej oraz wi kszo  studentów 

nie dostrzega o potrzeby równomiernego kszta cenia umys owego i fizycznego. 

Studenci nie rozumieli roli ruchu na wie ym powietrzu dla prawid owego roz-

woju, wi kszo  z nich sport traktowa a jako rodzaj rozrywki warstw uprzywi-

lejowanych (dominowa  typ studenta „peleryniarza”, gardzili oni wychowaniem 

fizycznym i sportem, palili ogromne ilo ci papierosów i przesiadywali w ka-

wiarniach, jedynym uznawanym „sportem” by a okazjonalna gra w bilard). 

W grudniu 1908 roku powo ano tymczasowy komitet organizacyjny i przyj to 

projekt statutu. Po kilkakrotnym odrzuceniu projektu statutu AZS przez c.k. 

Namiestnictwo zosta  on wreszcie zatwierdzony. Krakowska policja informo-

9 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 1908-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna

1990, s. 50–51.
10 H. Barycz, Uniwersytet Jagiello ski w yciu narodu polskiego, Wroc aw, Warszawa, Kraków 

1964, s. 112.
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wa a, e c.k. Namiestnictwo we Lwowie reskryptem z dnia 19 czerwca 1909 r. 

XIII/53/1 nie zakazuje utworzenia stowarzyszenia Akademicki Zwi zek Spor-

towy w Krakowie wed ug za czonego statutu. 

W pierwszych miesi cach dzia alno ci AZS skoncentrowana by a wy cz-

nie na dzia alno ci turystycznej (nieomal wszyscy za o yciele wywodzili si  ze 

rodowiska turystyczno-taternickiego i narciarskiego) Ca o ci  spraw zwi za-

nych ze Zwi zkiem zajmowa  si  w tym czasie jego prezes Wac aw Majewski. 

W dniu 15 listopada 1909 r. odby o si  pierwsze walne zgromadzenie AZS. 

Jako pierwsza utworzona zosta a (w listopadzie 1909 r.) sekcja sportów zimo-

wych (pó niej przemianowana na narciarsk ) nast pnie sekcje: szermiercza, 

tenisowa, pi ki no nej, kolarsk , wio larsk , fotograficzn , krajoznawczo- 

-turystyczn , strzeleck  i y wiarsk .

W sekcji wio larskiej AZS od samego pocz tku istnia y tradycje p ywackie. 

Wio larstwo i p ywactwo tworzy y ca o , równocze nie z wios owaniem kul-

tywowano p ywanie. Wio larze na wycieczkach wykorzystywali ka d  okazj ,

by nauczy  si  p ywa , p ywano te  na d ugich dystansach. Nale a o jednak te 

cz sto spontaniczne próby „uj  w karby sportowej dyscypliny”11.

Jesieni  1911 r. AZS przyst pi  do budowy w asnej przystani wio larskiej, 

spo ecznymi si ami wybudowano hangar (ul. Tyniecka) na 10 odzi, szatni  dla 

dwudziestu wio larzy oraz p ywaj cy most. 15 maja 1912 r. odby o si  uroczy-

ste otwarcie przystani po czone z pierwsz  w historii AZS oficjaln  inaugura-

cj  sezonu wio larskiego. Przysta  ta mia a jednak nie najlepsze po o enie, 

zosta a, wi c przeniesiona. Otworzono j  w lipcu 1918 r., mie ci a si  mi dzy 

mostem Zwierzynieckim, a Wawelem12.

Wypadki polityczne i wybuch I wojny wiatowej wp yn y na to, i  Kra-

ków sta  si  wa nym o rodkiem na zapleczu armii austriackiej. Propagatorem 

p ywania w Krakowie, a przede wszystkim p ywania sportowego, skoków do 

wody i water polo by  Stanis aw Rudy jeden z najaktywniejszych pionierów 

wio larstwa i p ywactwa w krakowskim AZS, sternik – instruktor wio larstwa.

Zosta  on przydzielony na czas wojny jako komendant P ywalni w Parku Kra-

kowskim, b d cej w asno ci  wojska (powsta a ona w 1885 r. i by a pierwszym 

tego typu obiektem na ziemiach polskich). S. Rudy stara  si  o ywi  ruch spor-

towy i w du ej mierze mu si  to uda o. Znajdowa  poparcie w sferach sportow-

ców austriackich i czeskich przebywaj cych podczas wojny s u bowo (jako 

wojskowi) w Krakowie oraz dzia aj c w sekcji wio larskiej AZS potrafi  zainte-

resowa  p ywaniem licznie tam skupion  m odzie . Treningi w p ywaniu i sko-

kach do wody, rozgrywki w pi k  wodn  gromadzi y w Parku Krakowskim 

regularnie po kilkudziesi ciu uczestników. P ywano równie  w Wi le, gdy

zgodnie z wymogami regulaminowymi ka dy kandydat na wio larza musia

11„ Przegl d Sportowy”, 1922, nr 29.
12 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy…, s. 52–64, 74–75.
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wykaza  si  umiej tno ci  p ywania. W tym celu organizowano kursy nauki 

p ywania oraz zawody kontrolne13.

 W 1915 r. grono uczniów III-go gimnazjum w Krakowie, zach cone przez 

S. Rudego rozpocz o systematyczn  nauk  p ywania pod okiem dra Mehla, 

profesora gimnazjum w Klosterneuburgu pod Wiedniem, pe ni cego s u b

wojskow  w Krakowie. W krótkim czasie zebrano i przeszkolono tylu ch tnych, 

e równie  z inicjatywy S. Rudego zorganizowano w sierpniu 1915 r. pierwsze 

zawody p ywackie14. W programie zawodów znalaz y si  wy cigi m czyzn na 

dystansie 100 m (wygra  E. Baschkopf  z czasem 2 min. 4 sek.) wy cig kobiet 

na dystansie 66 m (wygra a J. Luba ska z czasem 2 min. 28 sek.), wy cig szta-

fetowy 3x30 m  oraz skoki do wody, nurkowanie na czas i mecz pi ki wodnej. 

Uczniowie bior cy udzia  w tych zawodach, z czasem kontynuowali sw  dzia-

alno  w barwach AZS. 

Sekcja wio larska AZS urz dzi a w 1916 r. na p ywalni w Parku Krakow-

skim  pierwsze na ziemiach polskich mi dzynarodowe zawody p ywackie, 

w których startowali zawodnicy z Budapesztu, Lwowa, Pragi i Wiednia stacjo-

nuj cy w jednostkach wojskowych w Krakowie. Du  niespodziank  by  szereg 

zwyci stw odniesionych przez cz onków AZS (E. Baszkoffa, S. osia, I. Popie-

lównej, S. Rudego) Rozegrano cztery wy cigi, z czego tylko jeden zako czy

si  zwyci stwem zawodnika z Wiednia; pozosta e konkurencje oraz sztafet

wygrali reprezentanci Krakowa.  

Sekcja Wio larska AZS wychodz c z za o enia, e miernikiem pracy w to-

warzystwie sportowym jest „praca u podstaw” i „szkolenie mas w p ywaniu”, 

zorganizowa a dwa elementarne kursy nauki p ywania (dla uczniów szkó red-

nich i dla cz onków AZS), cieszy y si  one du  frekwencj .

Z inicjatywy AZS wys ano do Wiednia przedstawicieli tej organizacji 

(E. Baszkoffa, W. Ceperskiego, S. Rudego), na zawody p ywackie o mistrzostwa 

wojenne na rok 1916 oraz w celu nawi zania kontaktów z Austriackim Zwi z-

kiem P ywackim. Delegacja zwiedzi a p ywalni  zimow  oraz zapozna a si

z metodami treningowymi15. Jesieni  1917 r. AZS zorganizowa  pierwsze 

w Krakowie zawody w p ywaniu na d ugim dystansie – „Wp aw przez Kraków”. 

Zawody te odby y si  na Wi le, by  to wy cig na dystansie 3,5 km, w ród m -

czyzn wygra  S. Ferens, a w ród kobiet J. Luba ska. Wy cig ten sta  si  imprez

cykliczn  i bardzo dobrze przys u y  si  propagowaniu sportu p ywackiego16.

Jednym z czo owych p ywaków AZS w tym okresie by  Stanis aw o ,

wietny p ywak, wio larz, y wiarz i lekkoatleta mimo m odego wieku (zgin

13 „Sport Wodny”, 1926, nr 6, s. 75; „Sport Wodny”, 1927, nr 6, s. 97.
14 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 29.
15 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 29, s. 5; Konferencja naukowo-metodyczna z okazji 50-lecia 

Polskiego Zwi zku P ywackiego. PZP. Warszawa 1975, s. 30–31.
16„Przegl d Sportowy”, 1922, nr 29.; „Przegl d Sportowy”, 1922 nr 31; „Przegl d Sportowy”, 

1925, nr 26.
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w 1919 r. w wieku 17 lat) mia  na swym koncie kilka dobrych wyników spor-

towych. Najlepszymi p ywakami AZS w omawianym okresie byli: E. Baszkoff, 

S. Ferens, J. Luba ska, I. Popielówna, S. Rudy17. P ywano poprawnie stylem 

klasycznym i trudgenem, nie znano jeszcze crawla. 

AZS Kraków, pomimo e nie posiada  odr bnej sekcji p ywackiej, to nale-

a  do prekursorów sportu p ywackiego w Polsce. Jednak o w a ciwym rozwoju 

sportu p ywackiego mo na mówi  od momentu powo ania Polskiego Zwi zku

P ywackiego. Zacz to propagowa  p ywanie podkre laj c jego walory utylitar-

ne, zacz to organizowa  mistrzostwa Polski, ujednolicono regulaminy zawo-

dów, na amach prasy zacz y pojawia  si  publikacje dotycz ce techniki p y-

wania (g ównie autorstwa E. Baszkoffa), zacz to sprowadza  za granicznych 

szkoleniowców, organizowano szkolenia dla instruktorów.  

W dniach 29-30 kwietnia 1921 r. z inicjatywy Polskiego Komitetu 

Igrzysk Olimpijskich odby  si  w Warszawie zjazd delegatów zwi zków spor-

towych. Na wniosek T. Kuchara (prezesa Polskiego Zwi zku LA) podj to

uchwa  o konieczno ci zorganizowania tych dyscyplin sportowych, które s

uprawiane, a nie posiadaj  struktur organizacyjnych. W styczniu 1922 r. PKIO 

uzna  za takie dyscypliny p ywanie, boks, szermierk  oraz ci k  atletyk .

Rozes ano do wszystkich towarzystw zrzeszonych w Polskim Zwi zku Towa-

rzystw Wio larskich i PZLA kwestionariusze z pytaniem czy posiadaj  one 

sekcj  p ywack  oraz czy widz  potrzeb  utworzenia zwi zku p ywackiego. 

Wst pienie do zwi zku p ywackiego zadeklarowa o osiem towarzystw: 

Lwowski Klub Sportowy Pogo , AZS i Oddzia  Wio larski Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokó ” z Krakowa, AZS i Klub Wio larski z Poznania, AZS 

i Warszawski Klub Wio larzy z Warszawy oraz Klub Wio larzy z Nowego 

S cza. W zwi zku z tym powsta y w 1922 r. Zwi zek Polskich Zwi zków Spor-

towych, postanowi  powo a  Polski Zwi zek P ywacki. W sk ad w adz PZP 

weszli równie  przedstawiciele krakowskiego AZS18.

Jednymi z pierwszych sekcji p ywackich, w których zacz to uprawia  p y-

wanie po odzyskaniu niepodleg o ci by y sekcje AZS Kraków i AZS Warszawa 

(obie sekcje p ywackie pocz tkowo organizacyjnie mie ci y si  w strukturach 

sekcji wio larskich)19. Nast pnie powsta y sekcje AZS Wilno (1922 r.), AZS 

Lwów (1923 r.), AZS Pozna 20.

Równie  w 1922 r. AZS przyst pi  do organizowania osobnej Sekcji P y-

wackiej, rz dz cej si  w asnym statutem. Sekcja ta powsta a w czerwcu 1922 r. 

Na walnym zebraniu AZS wybrano zarz d: prezes – Frischer, wiceprezes – W. 

Ceperski, sekretarz – M. Meyerówna, wydzia owi – E.  Baszkoff, S. Facher, S. 

Jentys, L. Kowalski, Weiss. 

17 „Sport Wodny”, 1926, nr 6, s. 75.
18 „Przegl d Sportowy”, 1921 nr 25; „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 3.
19 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy…, s. 77–84.
20 „Przegl d Sportowy”, 1928, nr 29.
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Sekcja P ywacka AZS zgodnie z zaleceniami PZP mia a za zadanie organi-

zowa  zawody o mistrzostwo okr gu. Rozpocz a te  organizacje kursów ele-

mentarnej nauki p ywania, kursów p ywania dla instruktorów (w programie 

kursu znajdowa a si  nauka styli p ywackich i skoków zasadniczych i kurs ra-

townictwa). Oprócz organizacji zawodów p ywackich i kursów sekcja mia a za 

zadanie propagowanie sportu p ywackiego i przeprowadzanie nauki p ywania 

w szko ach ludowych i rednich. Cz onkiem sekcji p ywackiej móg  zosta  ka -

dy cz onek AZS po uiszczeniu rocznej sk adki21.

Na terenie Krakowa zacz y powstawa  kolejne sekcje p ywackie. Oprócz 

sekcji AZS dzia a y sekcje Jutrzenki, Makkabi, YMCA. 11 lipca 1922 r. TS

Jutrzenka na terenie Parku Krakowskiego zorganizowa o zawody na rozpocz -

cie sezonu swej sekcji p ywackiej.  W zawodach tych wystartowali zawodnicy 

wy ej wymienionych sekcji (wszystkie pierwsze miejsca zaj li zawodnicy AZS, 

oprócz meczu pi ki wodnej – wygra a Jutrzenka)22.

W dniach 22–23 lipca sekcja AZS w porozumieniu z PZP zorganizowa a

(w Parku Krakowskim) pierwsze mistrzostwa okr gowe w p ywaniu i skokach 

w Polsce – Mistrzostwa Okr gu Krakowskiego. Program zawodów obejmowa :

a) wy cigi

– 100 m stylem dowolnym dla panów o mistrzostwo, 

– 400 m stylem dowolnym dla panów o mistrzostwo, 

– 100 m stylem dowolnym dla pa  o mistrzostwo, 

– 100 m. stylem grzbietowym dla panów o mistrzostwo, 

– 1500 m stylem dowolnym dla panów o mistrzostwo, 

– 200 m piersiowych klasycznych dla panów o mistrzostwo, 

– 4x50 m wy cig rozstawny – styl dowolny (dopuszczalne by y dru yny mieszane), 

– 100 m stylem grzbietowym dla pa .

Kobiety mog y startowa  w m skich konkurencjach.

b) skoki 

Dla panów i dla juniorów: z miejsca na nogi z wyrzuceniem r k do góry 

i z o eniem, jaskó ka zwyk a z rozbiegu, amany z miejsca, w ty  z miejsca 

z rozrzuceniem r k.

Dla seniorów: jaskó ka z rozbiegu i z do o eniem r k do boków, delfin, sal-

to w ty , pó ruby w przód z rozbiegu (wszystkie skoki wykonywano z trampo-

lin 1 i 3 metrowej. Seniorzy wykonywali z wie y 5 m szczupaka w ramach 

konkursu i poza konkursem szczupaka z wie y 10m). 

Dla pa : jaskó ka zwyk a z rozbiegu, trupek w przód z miejsca, skok do-

wolny (z dowolnej wysoko ci).

21 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 11; „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 26; „Przegl d Sportowy”, 

1922, nr 27.
22„Przegl d Sportowy”, 1922, nr 29; „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 52. 
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Regulamin biegów p ywackich i skoków wyznaczony by  wed ug regula-

minów VII Olimpiady23.

Na starcie pojawili si  g ównie zawodnicy AZS i oni te  wygrali wi kszo

konkurencji (przegrali sztafet  z KS Makkabi i mecz pi ki wodnej z Jutrzenk )24.

Pod koniec lipca odby  si  tradycyjny ju  wy cig „Wp aw przez Kraków” 

organizowany przez AZS przy pomocy sekcji wio larskiej i p ywackiej. By o to 

wydarzenie, które gromadzi o, co roku coraz wi ksz  liczb  uczestników oraz 

„kilkudziesi ciotysi czne t umy publiczno ci zalewaj ce bulwary i wszystkie 

trzy mosty”25. Wy cig ten odby  si  na Wi le na dystansie 3600 metrów. Na 

starcie stawi o si  38 zawodników i zawodniczek w otoczeniu kilkunastu odzi 

wio larskich i motorowych. W ród zawodniczek na starcie mo na by o zoba-

czy  tylko przedstawicielki AZS, zawodnicy reprezentowali za  wszystkie kra-

kowskie kluby (AZS, Makkabi, Jutrzenka, Soko a i szereg nie stowarzyszo-

nych). W ród pa  pierwsze trzy miejsca zaj y zawodniczki AZS (J. Meyrówna 

–  34 min. 52 sek, I. Popielówna – 35 min. 12 sek., S. Estreichówna), w ród 

m czyzn zwyci yli: S. Ferens z AZS – 34 min.17 sek., E. Kovacs z Jutrzenki 

– 34 min. 35 sek. oraz S. Daszy ski z AZS. 

Zawodnicy p ywali g ównie stylem klasycznym, rzadko zmieniaj c go na 

styl boczny czy grzbietowy. Nikt nie p yn  „crawlem” (poza granicami Polski 

p ywano ju  tym stylem jako stylem „wy cigowym”)26.

I Mistrzostwa Polski w P ywaniu odby y si  we wrze niu 1922 r. Organizato-

rem mistrzostw by  Wojskowy Klub Wio larski, a odby y si  one na przystani War-

szawskiego Towarzystwa Wio larskiego. Zawody odby y si  na wodzie bie cej,

a dystanse przeliczano  na „wod  stoj c ”. Dystanse przeliczano w nast puj cy 

sposób: 100 m = 170 m, 200 m = 340 m, 400 m = 736 m, 1500 m = 2940 m, w ten 

sposób ustalono pierwsze rekordy Polski (tytu  mistrzowski mia a da  kombinacja 

najlepszych wyników w trzech konkurencjach)27. Nie by y to udane zawody i jesz-

cze d ugo po nich na amach prasy sportowej toczy y si  spory, co do celowo ci 

organizowania mistrzostw na wodzie bie cej (nie mo na by o porówna  wyników 

tych nietypowych dystansów z wynikami p ywaków z innych pa stw). Na zawo-

dach tych zabrak o reprezentantów Lwowa i Krakowa28 (z Krakowa w zawodach 

bra  udzia  S. Rudy, zaj  on 2. miejsce w skokach do wody29).

W latach 1923–1924 mistrzostwa Polski odby y si  dwukrotnie w Krako-

wie. II Mistrzostwa Polski w P ywaniu (a pierwsze posiadaj ce prawdziwie 

23 „ Przegl d Sportowy”, 1922 nr 28.
24 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 28, 29, 30.
25 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 31.
26 Tam e.
27 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 37; „ Wiadomo ci sportowe”, 1922, nr 28; „Raz, dwa, trzy”, 

1931, nr 16.
28 „Przegl d Sportowy”, 1922, nr 37, „Raz, dwa, trzy”, 1931, nr 16.
29 Konferencja naukowo-metodyczna z okazji…, s. 33.
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sportowy charakter) odby y si  we wrze niu 1923 r. Wy cigi odby y si  na dy-

stansach porównywalnych z dystansami na których, p ywano w innych europej-

skich krajach i by y zgodne z przepisami FINA. Zawody te odby y si  na p y-

walni w Parku Krakowskim, organizatorem by a sekcja p ywacka AZS Kraków. 

Na owe czasy by y to zawody doskona e (p ywalnia z wytyczonymi torami, 

tablice torowe, dekoracja p ywalni, muzyka, sprawnie dzia aj cy organizato-

rzy), a najlepsze uzyskane wyniki uznano za rekordy Polski. Mistrzostwa za-

ko czy y si  sukcesem klubów krakowskich (7 tytu ów mistrzowskich – Kra-

ków, 2 – Warszawa, 1 – Lwów)30. Nast pne mistrzostwa Polski nie by y ju  tak 

udane dla zawodników AZS Kraków31.

K. Nowakówna (AZS Kraków) – rekordzistka Polski (1926 r.) 

30„Przegl d Sportowy”, 1923, nr 34; „Przegl d Sportowy”, 1923 nr 36; „Raz, dwa, trzy”, 1931, nr 

16; „Sport Wodny”, 1927, nr 6.
31 T. Semadeni, A. Zaleski, P ywanie, Wydawnictwo Zak adu Narodowego im. Ossoli skich, Lwów, 

Warszawa, Kraków 1928, s. 457–465.
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W „Przegl dzie Sportowym” nr 13 z 1923 r. zamieszczone zosta o og osze-

nie o naborze cz onków do sekcji p ywackiej AZS Kraków na rok 1923. Cz on-

kowie sekcji po op aceniu sk adki rocznej mogli korzysta  z zni ek op aty 

wst pu na p ywalnie, zni ek op at biletów na zawody p ywackie, z wolnego 

wst pu na p ywalnie dla zawodników trenuj cych oraz cz onków dru yn pi ki

wodnej, z bezp atnych kursów p ywania sportowego, skoków i gry w pi k

wodn , zni ki na przybory p ywackie oraz zni ki biletów podczas wyjazdów na 

zawody p ywackie poza Kraków. Ponadto cz onkowie AZS mogli liczy  na 

„osobnego, sta ego” nauczyciela p ywania32.

W pierwszej po owie lat 20. XX w. sekcja p ywacka AZS Kraków dzia a a

bardzo pr nie. Organizowano akcj  szkoleniow , propagowano p ywanie 

(z inicjatywy AZS zorganizowano np. pierwsze na szerok  skal  zawody, 

w których mogli startowa  pocz tkuj cy p ywacy, bez ró nicy wieku33) organi-

zowano nauk  p ywania dla m odzie y. AZS organizowa  te  wiele imprez 

o zasi gu lokalnym (cykliczne„Wp aw przez Kraków”, mistrzostwa okr gu), 

ogólnopolskim (mistrzostwa Polski) i mi dzynarodowym, zawody p ywackie 

w 1916 i 192634). W tym czasie do czo owych p ywaków sekcji nale eli:

E. Estreicherówna, M. Dawidowska, A. Królówna, M. Królówna, M. Lubie -

ska, J. Meyerówna, M. Meyerówna, K. Nowakówna, I. Ostrowska, I. Popielów-

na, L. Witkowska oraz E. Baszkoff, S. Daszy ski, S. Ferens. W 1923 roku AZS 

Kraków w punktacji klubowej zaj  1. miejsce w Polsce, a rok pó niej miejsce 

4. Od po owy lat 20. w sporcie p ywackim zacz li królowa  zawodnicy AZS 

Warszawa (od 1925 roku, a  do wybuchu wojny wiedli oni prym w ró nych 

klasyfikacjach prowadzonych przez PZP)35.

Reasumuj c nale y stwierdzi , e sekcja p ywacka AZS Kraków odegra a

bardzo du  rol  nie tylko propaguj c nauk  p ywania i sport p ywacki w ród

m odzie y gimnazjalnej i akademickiej Krakowa, ale odegra a te  wa n  rol

w rozwoju sportu p ywackiego na terenie ziem polskich. 

STRESZCZENIE

Od najdawniejszych czasów p ywanie – jako przyjemno  i jako umiej t-

no  u ytkowa – znane by o cz owiekowi. Na rozwój nowo ytnego p ywania 

znacz cy wp yw mia o Odrodzenie, rozwijaj ce idee humanizmu, który czerpa

z idea ów staro ytnej Grecji. Humani ci wykazywali du  trosk  o wychowanie 

fizyczne. Znacz ce osi gni cia w rozwoju nauki p ywania przypadaj  jednak 

32 „Przegl d Sportowy”, 1923, nr 13.
33 „Przewodnik Gimnastyczny Sokó ”, 1932, nr 12, s. 264.
34 „Sport Wodny”, 1926, nr 11.
35 T. Semadeni , A. Zaleski, P ywanie…, s. 458–467; R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy…,

s. 259.
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dopiero na koniec XVIII w. kiedy to w niektórych miastach europejskich zacz -

y powstawa  pierwsze szko y nauki p ywania. Za dat  powstania sportu p y-

wackiego przyj to 1869 r. w którym, za o ono w Anglii pierwszy zwi zek p y-

wacki – Amateur Swimming Association. 

W 1909 powsta  w Krakowie Akademicki Zwi zek Sportowy oraz po-

szczególne jego sekcje. W sekcji wio larskiej AZS od samego pocz tku istnia y

tradycje p ywackie. Wio larstwo i p ywactwo tworzy y ca o , równocze nie

z wios owaniem kultywowano p ywanie. Propagatorem p ywania, skoków do 

wody i water polo by  Stanis aw Rudy jeden  z najaktywniejszych pionierów 

wio larstwa i p ywactwa w krakowskim AZS.  

W 1922 r. powsta  Polski Zwi zek P ywacki. Równie  w 1922 r. AZS przy-

st pi  do organizowania osobnej sekcji p ywackiej, rz dz cej si  w asnym statu-

tem. Sekcja ta powsta a w czerwcu 1922 r. Sekcja p ywacka AZS mia a za za-

danie organizacj  zawodów o mistrzostwo okr gu. Rozpocz a organizacje 

kursów elementarnej nauki p ywania, kursów p ywania dla instruktorów 

(w programie kursu znajdowa a si  nauka styli p ywackich i skoków zasadni-

czych i kurs ratownictwa). Oprócz organizacji zawodów p ywackich i kursów 

sekcja mia a za zadanie propagowanie sportu p ywackiego i przeprowadzanie 

nauki p ywania w szko ach ludowych i rednich.

W pierwszej po owie lat 20. XX w. sekcja p ywacka AZS Kraków dzia a a

bardzo pr nie. AZS organizowa  wiele imprez o zasi gu lokalnym (cyklicz-

ne„Wp aw przez Kraków”, mistrzostwa okr gu), ogólnopolskim (mistrzostwa 

Polski) i mi dzynarodowym (mi dzynarodowe zawody p ywackie 1916 i 1926). 

Sekcja p ywacka AZS Kraków odegra a wa n  rol  w rozwoju sportu p ywac-

kiego na terenie ziem polskich. 

S owa kluczowe: p ywanie, AZS, sekcja p ywacka, Kraków 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA V

GRZEGORZ BIELEC, AGNIESZKA MIRKIEWICZ 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

PRZEDSTAWICIELE POLSKICH AKADEMICKICH ORGANIZACJI 

GIMNASTYCZNYCH W RUCHU OLIMPIJSKIM (1932–2008)

Wst p

Rozwój gimnastyki sportowej w ramach AZS przebiega  nierównomiernie 

w ró nych okresach dziejowych naszego kraju. Pomy lnie zapowiadaj cy si

etap rozwoju sportu gimnastycznego w pionie AZS zapocz tkowany w latach 

50. XX wieku nie trwa  d ugo. Regres, jaki nast pi  w polskiej gimnastyce po 

roku 1967, nie omin  klubów akademickich. Zgodnie z trendem ogólnopolskim 

liczba AZS prowadz cych t  dyscyplin  sportu znacz co zmniejszy a si .

Szczególnie le w tym zakresie wypadaj  lata po roku 1973, kiedy to w ca ym 

kraju funkcjonowa y nie wi cej ni  dwa wyczynowe kluby gimnastyczne pionu 

AZS.

Pomimo tego dorobek klubów pionu akademickiego w osi gni ciach pol-

skiej gimnastyki sportowej na forum mi dzynarodowym nale y uzna  za zna-

cz cy. Najwi ksze osi gni cia indywidualne polskiej gimnastyki (z oto i br z

olimpijski) nale  w a nie do reprezentanta MKS-AZS-AWF Gda sk – Leszka 

Blanika. Pomimo tego, w opracowaniach dotycz cych sportu gimnastycznego 

brak jest publikacji, które dowarto ciowa yby nurt akademicki i jego wk ad

w rozwój polskiej gimnastyki sportowej. 

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sylwetek i karier sporto-

wych polskich olimpijczyków klubów pionu AZS oraz g ównych o rodków 

rozwoju gimnastycznego sportu akademickiego, w aspekcie rozwoju gimnastyki 

sportowej w Polsce. 

Zakres chronologiczny dysertacji obejmuje lata 1932–2008. Pierwsza cezu-

ra czasowa zwi zana jest z przyst pieniem do AZS Wis awy Noskiewicz – 
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pierwszej olimpijki pionu akademickiego w gimnastyce. Cezura ko cowa za-

myka etap odbudowy PZG w uwarunkowaniach przemian ustrojowych (po 

1989 r.) któr  u wietnia najwi kszy sukces polskiej gimnastyki (z oty medal 

olimpijski azetasiaka – Leszka Blanik).  

 Opracowanie sk ada si  z trzech cz ci. Pierwsza opisuje zarys powstania 

i dzia alno ci Akademickiego Zwi zku Sportowego na ziemiach polskich pod 

zaborami oraz w XX-leciu mi dzywojennym. Druga przedstawia rozwój uczel-

ni akademickich, które w poszczególnych etapach i podokresach dziejowych:  

PRL (1945–1989) oraz III RP (1989–2008), prowadzi y sekcje gimnastyki spor-

towej.  W cz ci trzeciej opisano sylwetki polskich olimpijczyków w gimnasty-

ce sportowej zwi zanych z nurtem AZS. Zako czenie jest prób  konkluzji 

i podsumowania omawianego tematu. Uzupe nieniem publikacji s  aneksy za-

wieraj ce wykaz osi gni  medalowych polskich gimnastyków i gimnastyczek 

sportowych na arenach mi dzynarodowych. 

I

Powstanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w 1909 roku by o wyra-

zem d enia rodowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu 

cz owieka, sprawnego nie tylko intelektualnie, ale równie  fizycznie. Zebranie 

m odzie y akademickiej, które odby o si  15 maja 1909 r. w Collegium Novum 

Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie, postanowi o zawi za  Akademicki 

Zwi zek Sportowy. Pierwszym prezesem AZS zosta  student medycyny UJ 

Wac aw Majewski.  

Okres mi dzywojenny w AZS zapocz tkowa  szybki rozwój sportu wyczy-

nowego. W tym czasie we wszystkich o rodkach akademickich powsta y kluby 

sportowe. Inicjatyw  t  zapocz tkowa  w 1918 r. o rodek w Warszawie. Kolej-

ne stowarzyszenia powsta y w:  1919 r. w Poznaniu, w 1921 r. w Wilnie 

i Gda sku, w 1922 r. we Lwowie i Lublinie. Podówczas czna liczba cz onków

AZS wynosi a ok. 3000.  

Azetesiacy byli prekursorami nowych dyscyplin sportu. Do najbardziej po-

pularnych dyscyplin sportowych uprawianych w pionie AZS nale a y: wio lar-

stwo, lekkoatletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.  

Dynamiczny rozwój sportu akademickiego w okresie mi dzywojennym za-

decydowa  o konieczno ci utworzenia organizacji, koordynuj cej dzia alno

wszystkich AZS. Taka organizacja powsta a na zje dzie w Warszawie w dniach 

18 19 marca 1923 r. Na siedzib  Centrali Polskich AZS wybrano Warszaw ,

a pierwszym prezesem centrali zosta  Stefan Grodzki. 

Po drugiej wojnie wiatowej nasta  etap odbudowania stanu organizacyjne-

go AZS. W roku 1945 AZS powsta  w Katowicach, odzi, Gliwicach, Wroc a-

wiu i Cz stochowie, a siedzib  Centrali (ze wzgl du na zniszczenia wojenne 

w stolicy) sta  si  Kraków. W kolejnych latach powojennych w strukturze AZS 
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znalaz y si  kolejne o rodki akademickie: 1946 r. – Toru , Szczecin, w 1949 r. 

– „ lam” Rokitnica, Zakopia ski Oddzia  AZS Kraków, 1950 r.– Olsztyn, Bia-

ystok, 1955 r. – Opole, 1963 r. – Rzeszów, 1965 r. – Bydgoszcz, 1966 r. – Zie-

lona Góra, 1968 r. – Koszalin, 1969 r. – Kielce, P ock, Radom, Siedlce, S upsk, 

lata 70. Bielsko-Bia a, Gorzów Wielkopolski, Cieszyn. 

W latach 50. i 60. XX wieku zawodnicy oraz dru yny sportowe AZS zali-

czani byli do licz cych si  w kraju. Odnosili równie  sukcesy na arenach mi -

dzynarodowych. 

Po trzech latach Centrala zosta a znowu przeniesiona do Warszawy, gdzie 

zacz a funkcjonowa  jako Zarz d G ówny AZS. 

Pod koniec lat 60. XX wieku zacz  rozwija  si  w pionie AZS nurt sportu 

uczelnianego. Powsta y ró norodne formy rozgrywek sportowych o charakterze 

bardziej rekreacyjnym. Adresowane by y one dla ogó u studentów, bez wyra -

nego nacisku na wysoko postawiony wyczyn sportowy. Wspólnie ze Studiami 

Wychowania Fizycznego i Sportu utworzono szeroki program imprez typu mi-

strzostw szkó  wy szych, lig mi dzyuczelnianych i uczelnianych i zaj  rekre-

acyjno-sportowych. Od roku 1969 decyzj  Krajowego Zjazdu AZS podstawow

jednostk  organizacyjn  sta y si  kluby uczelniane AZS.  

W tym czasie rozwija y si  zarz dy rodowiskowe oraz mi dzyuczelniane 

kluby AZS, których g ównym celem by o prowadzenie sekcji wyczynowych. 

W roku 1974 podj to nieudan  prób  po czenia na szczeblu centralnym i na 

poziomie rodowisk MKS i AZS. Po kilku latach z tej koncepcji organizacyjnej 

wycofano si . W roku 1975 postanowiono tworzy  kluby uczelniane przy Aka-

demiach Wychowania Fizycznego. Ich g ównym celem by  rozwój sportu wy-

czynowego w ramach AZS.  

Obecnie AZS jest najbardziej liczn  i najpr niej funkcjonuj c  organizacj

akademick  na terenach naszego kraju, dzia aj c  w wy szych uczelniach. Jako 

stowarzyszenie apolityczne przetrwa o wszelkie zmiany koniunktury. Swoich 

sympatyków i sprzymierze ców zjednuje sobie uniwersalnymi celami: rozwoju 

kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania m odzie y

w atmosferze sportu i aktywno ci fizycznej. W strukturach AZS znajduje si

318 klubów na uczelniach pa stwowych i niepublicznych oraz ponad 50 000 

cz onków1, uczestnicz cych w rozgrywkach sportowych dla rodowiska akade-

mickiego na szczeblu ogólnopolskim. Mistrzostwa Polski Szkó  Wy szych 

(rozgrywane w systemie bezpo rednim oraz w typach uczelni) stanowi  wa ny 

element w systemie rywalizacji sportu powszechnego w Polsce. Akademickie 

Mistrzostwa Polski s  jedyn  form  rywalizacji sekcji wyczynowych AZS. Po-

zwalaj  na sprawdzenie stopnia przygotowania do sezonu, rozgrywek ligowych, 

wa nych startów docelowych. Kluby Sportowe AZS AWF stanowi  g ówn  si

sportu wyczynowego w pionie akademickim. AZS – jako cz onek federacji 

1 Stan na 30 czerwca 2008 r. http://www.azs.pl/content/view/49/100/
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EUSA oraz FISU – czynnie i aktywnie w cza si  do rywalizacji w systemie 

Akademickich Mistrzostw Europy oraz Akademickich Mistrzostw wiata. 

Sportowcy AZS stanowi  oko o 31,6% ogó u polskiej reprezentacji narodowej 

(73/231)2.

II

Rozwój gimnastyki sportowej w ramach AZS przebiega  nierównomiernie 

w ró nych okresach dziejowych naszego kraju. Najbardziej pomy lny dla tego 

zrzeszenia by  okres PRL a w szczególno ci lata 50. ubieg ego stulecia. Wtedy 

to w rywalizacji gimnastycznej (np. Akademickich Mistrzostwach Polski) 

uczestniczy o do nawet osiem akademickich o rodków gimnastycznych. 

W latach tych rozwój polskiej akademickiej gimnastyki kszta towa  si  pozy-

tywnie równie  w odniesieniu do innych krajów, i to nie tylko europejskich. 

Przypomnijmy, e I Mi dzynarodowe akademickie zawody w gimnastyce spor-

towej odby y si  w Moskwie w dniach 19-21 wrze nia 1959 r. Organizatorem 

imprezy by  Akademicki Zwi zek Sportowy w ZSRR „Burewiestnik”. W za-

wodach wzi o udzia  29 zawodniczek i 38 zawodników z 12 krajów: Bu garii, 

Finlandii, Wielkiej Brytanii, W gier, Indii, Japonii, Chi skiej Republiki Ludo-

wej, Korea skiej Republiki Demokratycznej, Polski, NRD, Rumunii i ZSRR3.

Bior c pod uwag  fakt uczestnictwa Polaków w pierwszych akademickich za-

wodach mi dzynarodowych nale y stwierdzi , i  polski akademicki nurt gim-

nastyczny rozwija  si  w tym okresie bardzo poprawnie. Nobilituj cy by  rów-

nie  fakt znalezienia si  Polski w gronie 12 krajów, które jako pierwsze tworzy-

y powojenny studencki sport gimnastyczny. 

Warto w tym miejscu nadmieni , e mi dzynarodowe tradycje akademickie 

dla Polaków nie by y rzecz  obc . Po raz pierwszy Uniwersjad  (Akademickie 

Mistrzostwa wiata) rozegrano w a nie w Warszawie w 1924 r. Program zawo-

dów by  taki sam jak olimpijski, z t  ró nic , e dru yn  stanowi o trzech za-

wodników i jeden rezerwowy. Uczestnikami mogli by  studenci, którzy nie 

przekroczyli 28. roku ycia. Gimnastyka sportowa zosta a obj ta programem 

Uniwersjady w 1961 r. w Sofii4.

Pierwszymi AZS, które w czy y si  do rywalizacji gimnastycznej by y: AZS-

AWF Warszawa, AZS Gda sk, AZS Gliwice, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS 

2 http://www.azs.pl/content/view/49/100/; http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademicki_Zwi%C4%85 

zek_Sportowy
3 W przeddzie  zawodów nast pi o uroczyste otwarcie zawodów w Pa acu Sportu na u nikach. 

Po oficjalnych przemówieniach, wci gni ciu flagi, prezentacji zawodniczek i zawodników oraz 

defiladzie nast pi a cz  artystyczno-sportowa. Wielobój gimnastyczny zarówno kobiet jak 

i m czyzn rozegrany zosta  dnia nast pnego w uk adach w asnych w dwóch cz ciach. Zawody 

prowadzone by y równolegle w pi ciu konkurencjach (2 e skie i 3 m skie), BSI 1959, nr 7, s. 46.
4 BSI 1973, nr 5, s. 26.
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Toru , AZS Szczecin, AZS Wroc aw5. Mia o to miejsce w 1951 roku. W ród aka-

demickich klubów sportowych posiadaj cych wyczynowe sekcje gimnastyki spor-

towej w roku 1959 nale y wymieni : AZS-Wroc aw, AZS-AWF Warszawa, AZS 

Kraków, AZS Olsztyn, AZS Gliwice, AZS Szczecin, AZS Gda sk. Do najsilniej-

szych (posiadaj cych zawodników klasy mistrzowskiej) zaliczy  nale y trzy pierw-

sze z nich. W roku 1966, kulminacyjnym pod wzgl dem zasi gu organizacyjnego 

PZG6, liczba klubów gimnastycznych pionu AZS nieznacznie zmniejszy a si .

Funkcjonowa y wówczas o rodki AZS w: Gda sku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu 

i Warszawie (SGGW i AWF). Po roku 1973 wyczynowy sport gimnastyczny sku-

piony by  – co najwy ej – w dwóch o rodkach AZS-AWF Warszawa (do 1992 r.) 

i AZS-AWF Gda sk (od 1977 r.). 

Z uwagi na osi gni cia sportowe oraz na wieloletnie tradycje gimnastyczne 

do najbardziej zas u onych sekcji gimnastycznych pionu AZS nale y zaliczy

akademickie o rodki z Warszawy i Gda ska. Tylko one mia y w swoich sk a-

dach olimpijczyków w gimnastyce sportowej. 

Pod wzgl dem ilo ciowym (liczba olimpijczyków) najbardziej zas u onym 

klubem AZS jest o rodek warszawski. Klub AZS-AWF Warszawa powsta  24 

listopada 1949 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – naj-

wi kszej uczelni akademickiej kultury fizycznej w Polsce – za o onej w 1929 

roku. Decyduj cym faktem, umo liwiaj cym za o enie Klubu, by  dekret pa -

stwowy z 27 lipca 1949 roku, przekszta caj cy Akademi  Wychowania Fizycz-

nego z wojskowej szko y akademickiej na cywiln  szko  akademick  (Dz.U. 

RP nr 41 z dnia 10 sierpnia 1949 roku) i przekazanej spod opieki Ministerstwa 

Obrony Narodowej pod patronat G ównego Urz du Kultury Fizycznej. AZS-

AWF Warszawa by  pierwszym akademickim klubem sportowym, za o onym 

przy wy szej uczelni wychowania fizycznego pod nazw  AZS-AWF i jedynym 

tego typu stowarzyszeniem sportowym w Polsce do roku 1976. Klub kontynu-

owa  tradycje warszawskiego sportu akademickiego, si gaj ce 1916 roku.

AZS-AWF w ca ej swojej historii mia  struktur  wielosekcyjn . Wraz 

z powstaniem Klubu rozpocz o dzia alno  siedem sekcji sportowych. Jedn

z nich by a sekcja gimnastyki sportowej7. W latach siedemdziesi tych dzia a o

w Klubie najwi cej sekcji na poziomie wysoko postawionego wyczynu sporto-

wego (20 do 25 sekcji). By y to sekcje: akrobatyki sportowej, gimnastyki arty-

5 BSI 1960, nr 5, s. 33.
6 Polski Zwi zek Gimnastyczny.
7 Obok gimnastyki powo ano sekcje: lekkiej atletyki, siatkówki m skiej i e skiej, szermierki, 

zapasów i eglarstwa. Poczynania te by y impulsem do zak adania kolejnych sekcji: bojerów, 

boksu, koszykówki e skiej i m skiej, pi ki no nej, pi ki r cznej e skiej i m skiej, podnoszenia 

ci arów, p ywania i skoków do wody, wio larstwa i narciarstwa. W po owie lat pi dziesi tych 

XX wieku w Klubie prekursorsko wprowadzono nowe dyscypliny sportu: akrobatyk  sportow ,

gimnastyk  artystyczn , podnoszenie ci arów, judo i rugby. M. Rotkiewicz, http://www.azs-

awf.waw.pl/www/index.php?menu=8dd4ee2cecfc6bc (ost. mod. 2009-04-17).
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stycznej, gimnastyki sportowej, judo, lekkoatletyki, koszyków kobiet i m -

czyzn, pi ki no nej, pi ki r cznej kobiet i m czyzn, pi ki siatkowej kobiet 

i m czyzn, p ywania, podnoszenia ci arów, rugby, skoków do wody, szer-

mierki, wio larstwa, zapasów i eglarstwa. Krótko dzia a y sekcje: bojerów, 

kickboxingu, karate, tenisa i y wiarstwa.  

W pierwszych latach dzia alno ci AZS-AWF sekcje Klubu skupia y wy-

cznie studentów i studentki AWF (oko o 70-80 procent ogólnej liczby m o-

dzie y studenckiej AWF). Pó niej w wyniku zmian statutowo-organizacyjnych 

sekcje rozszerzy y dzia alno  na m odzie  akademick  z innych uczelni war-

szawskich (UW, AM, PW, SGPiS i SGGW) oraz m odzie  szkoln , zw aszcza 

ze szkó  mistrzostwa sportowego. Wraz z rozwojem sekcji sportowych wzrasta-

a liczba cz onków Klubu. W latach pi dziesi tych do Klubu nale a o oko o

500–600 cz onków. W okresie najbardziej dynamicznego rozwoju sekcji spor-

towych, w Klubie trenowa o od 1500–1800 zawodników. 

Najtrudniejszym okresem dla akademickiego sportu warszawskiego by y

lata 90. XX wieku. Wtedy to wiele sekcji zawiesi o swoj  dzia alno . W roku 

1996 dzia a o jeszcze 15 sekcji, a obecnie istnieje ich zaledwie 98. Niestety, 

pomimo znacz cych osi gni  oraz wspania ych tradycji sekcji gimnastycznej 

warszawskiej AZS-AWF, los tej e sekcji zosta  równie  przypiecz towany 

(w roku 1992). Przyk ad ten doskonale oddaje sytuacj , w jakiej znalaz  si

sport wyczynowy – w tym akademicki – na pocz tku lat 90. Tu jednym zarz -

dzeniem zlikwidowano pr nie dzia aj c  (licz c  95 zawodników) sekcj  gim-

nastyczn . „ ycie Warszawy” opisuje to wydarzenie w nast puj cy sposób: 

W styczniu 1992 r. do w adz AZS dotar o pismo rektora AWF „W sprawie kry-

tycznej sytuacji finansowej AWF”. (...) Czytamy w nim o konieczno ci zreduko-

wania przez AZS o 50% korzystania z obiektów sportowych. (...) W odpowiedzi 

Zarz d klubu zlikwidowa  cztery sekcje, w tym wszystkie trzy sekcje sportu gimna-

stycznego: akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej i gimnastyki sportowej9.

Jak wi c wida , g ówn  przyczyn  likwidacji sekcji gimnastycznych by y pro-

blemy natury ekonomicznej, które wynika y z ogólnego niedofinansowania sportu 

polskiego na pocz tku lat 90.10. Jak pokaza a przysz o , sekcja gimnastyki spor-

towej warszawskiej AZS-AWF mia a si  ju  nigdy nie odrodzi .

Z podobnymi problemami boryka y si  te  inne o rodki gimnastyczne – w tym 

akademickie. Przypadkiem kontrastuj cym dla AZS Warszawa, mo e by  przyk ad

8 S  to sekcje: judo, lekkoatletyki, pi ki r cznej m skiej, p ywania, rugby, siatkówki e skiej, 

szermierki, wio larstwa i zapasów. Jednocze nie zmniejsza a si  liczba cz onków Klubu (1993 – 

1053 zawodników; 1996 – 893 zawodników; a w 2004 roku – 516 zawodników. Tam e.
9 „ ycie Warszawy” nr 53, 3 marca 1992, s. 6.
10 Podobne trudno ci prze ywa y inne kluby. Jak zaradzono – na przyk ad – likwidacji sekcji 

gimnastycznej w AWF Gda sk, zob. Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu. Gda ska gimnasty-

ka sportowa baz  przygotowa  olimpijskich Sydney 2000, AWF Gda sk Wrzeszcz 1997, s. 26 

i 27.
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gda skiej AWF. Jak czytamy w opracowaniu Z. Szot, A. Drobnik11, Ko cowe lata 

1988-92 zaznaczy y si  trudno ciami socjalnymi, uwidaczniaj cymi si  brakiem 

mieszka  dla trenerów a tak e dodatkowym zabezpieczeniem etatów w zwi zku 

z poszerzaniem pracy sekcji. (…) Ten stan prawny trwa  do wrze nia 1992 roku, 

kiedy to oznajmiono nam w Klubie AZS-AWF, e sekcja nie mo e funkcjonowa  ze 

wzgl du na brak rodków finansowych. By  to dla nas szok, bowiem by a to jedyna 

sekcja w województwie, maj ca zabezpieczenie bazowe i kadrowe, o znacz cych 

osi gni ciach w skali kraju. W naszej opinii decyzja ta nie wynika a li tylko z braku 

rodków finansowych. Dla ratowania sekcji odby o si  spotkanie z J.M. Rektorem 

prof. dr hab. Z. Mroczy skim w dniu 11 IX 92 r., na którym postanowiono zabez-

pieczy  nieodp atnie przez uczelni  obiekty sportowe na czas nieokre lony. Jeszcze 

tego samego dnia przeprowadzono wst pne rozmowy z mgr Wies awem Chmur  – 

Dyrektorem Wojewódzkiego Mi dzyszkolnego O rodka Sportu, Rekreacji i Rehabi-

litacji w Gda sku w sprawie udzielenia pomocy w utrzymaniu Sekcji lub jej przej -

cia. Dyrektor w porozumieniu z Kierownikiem Katedry Gimnastyki, J.M. Rektorem 

AWF w Gda sku, A. Drobnikiem - swoim zast pc  i J. Karniewiczem – Kierowni-

kiem sekcji gimnastycznej, podj  decyzj  w czenia sekcji w struktur  organizacyj-

n  WMOSRiR, której integraln  cz ci  jest Mi dzyszkolny Klub Sportowy 

w Gda sku kierowany przez Prezesa mgr in . Romualda Tyk 12. Jak wi c wida ,

dzi ki inicjatywie i zaanga owaniu osób, którym naprawd  zale a o na ocaleniu 

sekcji, uda o si  j  uratowa . Ju  wkrótce mia o okaza  si , jak bardzo s uszne by o

to posuni cie.

Decyzj  z dnia 1 wrze nia 1999 roku, Przewodnicz cy ówczesnego Urz du

Kultury Fizycznej w Warszawie, dr S. Paszczyk, podj  decyzj  o utworzeniu 

w AWF Gda sk (na bazie funkcjonowania Katedry Gimnastyki) O rodka Olimpij-

skiego „Sydney 2000”13. Dzi ki temu posuni ciu Katedra (…) pozyska a sprz t

sportowy o warto ci 170 tys. z otych, który – jak czytamy – w pe ni odpowiada

najnowszym wiatowym normom w gimnastyce14. Nadmie my, e na tym w a nie 

sprz cie przygotowywa  si  do swoich startów nasz olimpijczyk – Leszek Blanik. 

Z kronikarskiego obowi zku warto nadmieni , e tradycje akademickie trój-

miejskiej gimnastyki si gaj  1951 r., kiedy to z inicjatywy Miko aja Koz owskiego 
i Micha a Ku midrowicza, na bazie Akademickiego Zwi zku Sportowego – Wy -
szej Szko y Ekonomicznej (AZS-WSE) powo ano do ycia (trzeci  w Gda sku)

m sk  sekcj  gimnastyczn . Kolejn  trójmiejsk  sekcj  akademick  by a za o ona 
(w wyniku po czenia si  MKS Gda sk z AZS Sopot) w 1967 roku sekcja gimna-
styczna MKS-AZS Sopot. Regres zasi gu organizacyjnego PZG zapocz tkowany 

w polskiej gimnastyce u schy ku lat 60. XX wieku nie oszcz dzi  sopockiej sekcji 

11 Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu....
12 Tam e, s. 25-27.
13 Powo ano równie  O rodek gimnastyki kobiet – w Zabrzu. Sprawozdanie sekcji gimnastyki 

sportowej kobiet PZG za okres 2 XI 1996–12 XII 2000.
14 Tam e.
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AZS, któr  ostatecznie rozwi zano w 1971 r. Sytuacji w sporcie polskim nie po-
prawi a równie  reorganizacja, która wi za a si  z powo aniem Polskiej Federacji 
Sportu (PFS) – wyspecjalizowanej agendy G ównego Komitetu Kultury Fizycznej 

i Turystyki (GKKFiT). Powstanie w 1973 r. Wojewódzkiej Federacji Sportu 
w Gda sku (WFS) i przemianowanie Okr gowego Zwi zku Gimnastycznego 
(OZG) w Sekcj  Gimnastyczn  Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS), nie przy-

nios o tak e oczekiwanej poprawy sytuacji.  
Z dniem 1 listopada 1976 roku zosta  zatrudniony w Zak adzie Gimnastyki 

Wy szej Szko y Wychowania Fizycznego w Gda sku (WSWF), w charakterze 

nauczyciela akademickiego dr Józef Karniewicz, znany szkoleniowiec KS Za-
wisza Bydgoszcz (trener m.in. Andrzeja Szajny). W nieca e pó  roku pó niej, 
zosta a za o ona sekcja gimnastyczna, która wesz a w sk ad Klubu AZS-AWF 

Gda sk. W ten sposób zagwarantowano warunki, które umo liwi y funkcjono-
wanie sekcji. Koszty procesu szkolenia pokrywa  AZS-AWF Gda sk, a sal
nieodp atnie udost pnia a uczelnia. Tak opracowany system szkolenia zaowo-

cowa  licznymi osi gni ciami sportowców AZS Gda sk, na które d ugo nie 
trzeba by o czeka . Pocz wszy od 1980 r. tylko na przestrzeni 13 lat funkcjo-
nowania sekcji AZS-AWF w Gda sku, liczba zdobytych medali wynios a 140 

(w tym 44 z ote)15.
Przyk ad gda skiej AWF mo e by  wzorcowym schematem tworzenia 

wysoko postawionego sportu wyczynowego. Zatrudnienie kompetentnych 

szkoleniowców, stworzenie bazy treningowej oraz zapewnienie w a ciwego 
procesu naboru, selekcji jest recept  na sukces i to nie tylko w przypadku 
gimnastyki sportowej, ale ka dej dyscypliny sportu. Na najwi ksze jednak 

uznanie zas uguje determinacja gda skiego rodowiska gimnastycznego, 
które – pomimo wielu przeciwno ci losu – od lat nieprzerwanie rozwija aka-
demicki sport gimnastyczny w nawi zaniu do szczytnych tradycji tej dyscy-

pliny sportu w tym regionie. 

III

Do najwybitniejszych zawodników pionu akademickiego w gimnastyce 
nale y zaliczy  pi cioro polskich olimpijczyków: Wis aw  Noskiewicz, An-

drzeja Konopk , Danut  Fidusiewicz, ukasza Uhm  i Leszka Blanika. Pierw-
sz  gimnastyczk  – studentk , która reprezentowa a nasz kraj w igrzyskach 
olimpijskich by a Wis awa Noskiewicz Karczmarek. Urodzi a si  ona 13 lipca 

1911 r. w Warszawie. By a córk  Karola i Natalii z Rosenmanów. W okresie 
mi dzywojennym (w latach 1929–1932) by a reprezentantk  Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokó ” w Warszawie. Nast pnie, pocz wszy od roku 1932 

a  do wybuchu II wojny wiatowej, by a zawodniczk  sekcji gimnastycznej 
AZS Warszawa. W 1934 r. zosta a absolwentk  CIWF w Warszawie. Na ten 

15 Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu..., s. 14–36.
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drugi etap – jako zawodniczki AZS – przypadaj  jej najwi ksze osi gni cia 
sportowe. W 1938 r. by a uczestniczk  gimnastycznych Mistrzostw wiata
w Pradze. Tu wraz z dru yn  zaj a 3. miejsce (510.21pkt), a indywidualnie 

uplasowa a si  na 19. miejscu (71.18 pkt). By a te  uczestniczk  I oficjalnych 
gimnastycznych zawodów o Mistrzostwo Polski, rozegranych w Warszawie 
w dniu 10 listopada 1935 r.). Noskiewiczówna (jako reprezentantka „Soko a” 

Warszawa16) zaj a tu III miejsce indywidualnie (71,30 pkt), za Joann  Skir-
li sk  (73,70 pkt) – „Sokó ” Kraków i Klar  Siero sk  (71,90 pkt) – „Sokó ”

wi toch owice17. W rok pó niej (w roku 1936) pani Wis awa zosta a Mi-

strzyni  Polski w wiczeniach wolnych. Po zako czeniu kariery zawodniczej 
swoj  przysz o  zwi za a równie  ze sportem. Najpierw (od roku 1934) jako 
nauczyciel wychowania fizycznego warszawskich szkó  ogólnokszta c cych, 

a po wojnie (pocz wszy od 1947 roku) jako trener gimnastyki oraz nauczyciel 
akademicki w Zak adzie Gimnastyki w AWF w Warszawie. Ta wielce zas u-
ona dzia aczka i s dzia sportowy na terenie Warszawy zmar a w swoim ro-

dzinnym mie cie w 1991 roku18.
Warto w tym miejscu wspomnie , i  tradycje gimnastyczne w rodzinie No-

skiewiczów by y bardzo bogate i si gaj  jeszcze XIX wieku. Za twórc  i orga-

nizatora ruchu gimnastycznego pod zaborem rosyjskim uznaje si  urodzonego 
w 1871 r. (ojca pani Wis awy) Karola Noskiewicza. Z gimnastyk  polskiego 
„Soko a” zetkn  si  on w Berlinie, gdzie odbywa  praktyk  zwi zan  z kszta -

ceniem si . Po powrocie do Warszawy w 1896 r. zorganizowa  przy Warszaw-
skim Towarzystwie Cyklistów „Ko o Sportowe”, którego g ównym, cho  nie 
jedynym elementem dzia alno ci, by a gimnastyka19. Pocz tkowo zaj cia pro-

16 W I Mistrzostwach Polski rozegranych w Warszawie startowali wy cznie „Sokoli” (w liczbie 

24 druhen i 29 druhów). Aby temu zaradzi  ZPZS postulowa  o rozgrywanie w nast pnych latach 

zawodów tego typu zgodnie ze statutem (dost pno  dla wszystkich obywateli pa stwa polskiego 

pod warunkiem uprawiania gimnastyki na zasadzie amatorstwa – niepobierania wynagrodzenia). 

Efektem tych e zastrze e  by a nowa formu a rozgrywania II Mistrzostw Polski, uwzgl dniaj ca 

te postulaty. PGS 1935, nr 11, s. 180–181; PG „Sokó ” 1935, nr 12, s. 204; Dodatek techniczny 

do PGS, 1936, s. 62.
17 W zawodach tych uczestniczy  tak e Zbigniew Noskiewicz, który zaj  tu III miejsce w wielo-

boju za Teodorem Do owym (162,75 pkt) – „Sokó ” Kraków i Wilhelmem Bregu  (162,65 pkt) – 

„Sokó ” wi toch owice.
18 Osi gni cia w IO: 1836 Berlin: 3-bój dru . – 6. miejsce na 8 startuj cych z not  470.30 

(zw. Niemcy – 506.50). Lokaty na poszczególnych przyrz dach: por cze – 39. miejsce z 

not  19.85, równowa nia – 27. miejsce z not  21.15, skok przez konia – 26. miejsce z not

20.40. Partnerki w dru ynie: A. Cichecka (59.70), S. Krupa (56.95), M. Majowska (63.15), 

M. Osadnik (62.45), K. Siero ska (64.65), J. Skirli ska (60.20) i J. Wojciechowska (57.85) 

G uszek, Leksykon 1999..., s 282; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 182 /tu brak daty mierci/; 

S ownik WF, 1992,2. 1–2, s. 138–141 /Maria Rotkiewicz, Krystyna Winnicka/; Kronika 

Sportu, s. 896, MES, t. 2, s. 205; Porada, Igrzyska..., s. 824; Kluge, Die Olympischen Spiele 

1896–1980, s. 151.
19 O poziomie gimnastyków Towarzystwa wiadczy fakt wygrania zawodów gimnastycznych 

(w zbiorowych wiczeniach wolnych) w 1903 r., „Warszawska Gazeta Sportowa” nr 8.
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wadzone by y wed ug wzorów niemieckich, lecz z pewnymi zmianami zaczerp-
ni tymi z metody Tyrša20.

Do 1905 r. „Sokó ” dzia a  w konspiracji. Dopiero po pierwszych maso-

wych wyst pieniach robotników przeciwko caratowi i strajku szkolnym zacz y

powstawa  na terenie Królestwa pierwsze gniazda sokole21. Zak adano je za-

równo w Królestwie Polskim, jak i poza jego granicami, np. w Kijowie, Ode-

ssie, D wi sku, Wilnie, Grodnie. Na zjazd zorganizowany w lipcu 1906 r. 

przybyli delegaci 85 towarzystw z 8 okr gów22.

Pierwszym prezesem Zwi zku Sokolstwa Polskiego w Królestwie Polskim 

zosta  wybrany Stanis aw Pomowski. Karolowi Noskiewiczowi powierzono 

funkcj  Naczelnika, czyli odpowiednika wspó czesnego szefa wyszkolenia. 

W czerwcu 1907 r. w adze carskie zdelegalizowa y Zwi zek, co zadecydowa o

o prowadzeniu dalszej dzia alno ci w konspiracji. Opracowany (przy wspó udzia-

le Noskiewicza) w Warszawie tok lekcyjny, poprawiony i uzupe niony w latach 

dwudziestych przez M. Ku midrowicza i J. Fazanowicza, przetrwa  w organiza-

cjach gimnastycznych w Polsce a  do okresu po II wojnie wiatowej23.

Kolejnym wielce zas u onym dla polskiego sportu gimnastycznego olim-

pijczykiem – reprezentantem AZS, by  Andrzej Konopka. Urodzi  si  on 

1 wrze nia 1934 r. w Sandomierzu w rodzinie Zygmunta i Wandy Nowakow-

skiej. By  absolwentem AWF Warszawa (1954) i Studium dziennikarskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego (1957). W latach 1950–1954 reprezentowa  bar-

wy AZS Warszawa a nast pnie „Legii” Warszawa (1954–1965). Szkoleniow-

cem, który wniós  najwi cej dla jego kunsztu gimnastycznego by  trener – Ka-

zimierz Bara ski (m.in. wielokrotny cz onek Zarz du i Komisji PZG). W ród 

najwi kszych osi gni  Andrzeja Konopki nale y wymieni  awans do fina u

Mistrzostw wiata w Moskwie w 1958 r. gdzie ostatecznie zaj  5. miejsce 

w wieloboju dru ynowym). Konopka by  sze ciokrotnym Mistrzem Polski 

w poszczególnych konkurencjach: skok (1959), kó ka (1961, 1962), wiczenia 

wolne (1962), por cze (1962), dr ek (1962), dr ek (1962). Po zako czeniu

kariery zawodniczej swoj  dalsz  karier  zwi za  ze sportem. By  m.in. trene-

rem olimpijczyków (Monachium – 1972), s dzi  olimpijskim w trakcie Igrzysk 

Olimpijskich w Moskwie w 1980. Jako wieloletni dzia acz sekcji gimnastycznej 

warszawskiej „Legii” by  wspó autorem licznych sukcesów zawodników tego

20 Gdy w 1905 r. uzyskano zgod  w adz rosyjskich na legalizacj  „Soko a”, „Ko o Sportowe” – 

pomimo i  zosta o zawi zane jako pierwsze – zarejestrowano pod numerem czwartym (st d

przyj o nazw  TG „Sokó ” im. Czwartaków). Gniazdo pierwsze (za o one 1 grudnia 1906 r.) 

liczy o 366 cz onków, w gnie dzie drugim wiczy y trzy zast py (odpowiednio po ok. 160, 150 

i 80 wicz cych), w gnie dzie trzecim by o 312, a w czwartym przesz o 300 cz onków. BSI 1971, 

nr 4, s. 71–77.
21 Z. Bill, J. Rybi ski, 100 lat..., s. 14.
22 Tam e.
23 Tam e.
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klubu, w tym olimpijczyków: Grzegorza Ciastka, Andrzeja Gonery, Romana 

Tkaczyka oraz Tomasza Uhmy – reprezentanta AZS Warszawa. W roku 1986 r. 

wybrany zosta  na cz onka Zarz du PZG. Od 1987 piastowa  funkcj  wicepre-

zesa PZG, a nast pnie by  osob  pe ni c  obowi zki prezesa PZG. W trakcie 

XIX Walnego Zjazdu w dniu 26 listopada 1988 r., Andrzej Konopka wybrany 

zosta  prezesem PZG. By  ponadto podpu kownikiem Wojska Polskiego. Znany 

by  równie  jako doskona y dziennikarz. Za swój wk ad w rozwój sportu pol-

skiego, jako wieloletni zawodnik i dzia acz sportowy odznaczony zosta  m.in. 

orderami: Zas u ony Mistrz Sportu, Mistrz Sportu, Zas u ony Dzia acz KF, 

odznaczony dwukrotnie br zowym Medalem za wybitne Osi gni cia Sportowe, 

Z otym Krzy em Zas ugi, Krzy em Oficerskim OOP – Polonia Restituta. O e-

ni  si  równie  ze sportsmenk  – wielce zas u on  dla sportu gimnastycznego 

zawodniczk , trenerk , s dzin  oraz dzia aczk  sportu gimnastycznego – olim-

pijk  Barbar lizowsk . Tak e i ona by a trenerk  olimpijek w gimnastyce 

reprezentantek „Wis y” Kraków: Haliny Daniec, Wies awy Lech, ucji Och-

ma skiej i Barbary Zi by. W 1996 r. Barbara lizowska-Konopka (jako pierw-

sza i jedyna Polka) otrzyma a dyplom honorowy FIG. Tytu  ten jest przyznawa-

ny za s dziowanie przynajmniej 8 zawodów IO lub M . W tym e 1996 r. po IO 

w Atlancie na specjalistycznym kursie, B. lizowska (równie  jako pierwsza 

i jedyna Polka) uzyska a tytu  s dziego interkontynentalnego24.  Ich córka Diana 

(ur. 1972 r. w Warszawie z poprz. ma .) trzykrotnie zdobywa a tytu  Miss Pol-

ski w Fitness. Andrzej Konopka Zmar  26 marca 1999 w Krakowie25.

Jednym z podopiecznych Andrzeja Konopki by  nasz olimpijczyk w gimnasty-

ce sportowej – ukasz Uhma. Urodzi  si  on 20 stycznia 1954 r. w Warszawie 

24 Z weryfikowanej relacji ustnej B. lizowskiej i I. Nawary – prezesa PZG.
25 Osi gni cia Andrzeja Konopki w IO: 

* 1960 Rzym: 6-bój ind. – 46. miejsce na 130 startuj cych z not  109,20 (zw. B. Szachalin, ZSRR 

– 115,950); wiczenia wolne – 26. miejsce z not  18,50 (zw. N. Aihara, Japonia – 19,450); kó ka

– 43. miejsce z not  18,45 (zw. A. Azarian, ZSRR – 19,725); ko  z kami – 62. miejsce z not

17,95 (zw. E. Ekman, Finlandia i B. Szachlin, ZSRR – po 19,375); skok przez konia – 93. miejsce 

z not  17,45 (zw. T. Ono, Japonia i B. Szachlin, ZSRR – po 19,350); por cze – 46. miejsce z not

18,35 (zw. B. Szachlin, ZSRR – 19,400); dr ek – 38 miejsce z not  18,50 (zw. T. Ono, Japonia – 

19,600); 6-bój dru . – 10. miejsce na 20 startuj cych z not  546,60 (zw. Japonia – 575,20). Part-

nerzy w dru ynie: E. Hawe ek, J. Jokiel, A. Kucharczyk, J. Rajnisz i A. Rokosa. 

* 1964 Tokio: 6-bój ind. – 75. miejsce na 130 startuj cych z not  108,70 (zw. Y. Endo, Japonia – 

115,950); wiczenia wolne – 54. miejsce z not  18,35 (zw. Menichelli, W ochy – 19,450); kó ka – 

53. miejsce z not  18,20 (zw. T. Hayata, Japonia – 19,475); ko  z kami – 94. miejsce z not

17,20 (zw. M. Cerar, Jugos awia – 19,525); skok przez konia – 95. miejsce z not  18,45 (zw. 

H. Yamashita, Japonia – 19,600); por cze – 72. miejsce z not  18,30 (zw. Y. Endo, Japonia – 

19,657); dr ek – 68. miejsce z not  18,20 (zw. B. Szachlin, ZSRR – 19,625); 6-bój dru . – 5. 

miejsce na 18 startuj cych – 559,50 (zw. Japonia – 577,95). Partnerzy w dru ynie: J. Jankowicz 

(110,60), M. Kubica (113,20), W. Kubica (111,10), A . Kucharczyk (111,05) i A. Rokosa 

(111,95). G uszek, Leksykon 1999, s. 232, 233; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 123,124; Porada, 

Igrzyska..., s. 862; Ksi ga sportu..., s. 151; Kronika Sportu..., s. 895; Kluge, Die Olimpischen 

Spiele 1896-1980, s. 266; Wywiad rodowiskowy.
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w inteligenckiej rodzinie Paw a i Zofii Szaci o. Zosta  absolwentem Liceum Ogól-

nokszta c cego dla pracuj cych w Piasecznie (1973). W latach 1973–1977 studio-

wa  na AWF w Warszawie. Studiów tych jednak nie uko czy . Od 1966 roku by

reprezentantem AZS Warszawa. Do najwi kszych jego sukcesów nale y zaliczy

Mistrzostwo Polski w skoku przez konia (1975) oraz udzia  w Igrzyskach Olimpij-

skich w Montrealu w 1976 r. Za zas ugi sportowe uzyska  tytu  Mistrza Sportu. 

Obecnie wraz z on  Halin  mieszka w Laskach ko o Warszawy26.

Jedn  z dwóch gimnastyczek – olimpijek, zwi zanych z nurtem AZS jest 

Danuta Prusinowska Fidusiewicz. Urodzi a si  27 lutego 1952 roku w Olsztynie 

jako córka Henryka i Haliny Sadowskiej. Po zako czeniu edukacji w Liceum 

Ekonomicznym nr 1 im. M. Kopernika w Olsztynie w 1971 r. By a wychowan-

k  trenera M. Piekuta. Jej kariera sportowa przypad a na lata 1963–1974, naj-

pierw w AZS Olsztyn a nast pnie w „Legii” Warszawa. W 1996 r. uko czy a

studia w Warszawskiej AWF z tytu em magistra wychowania fizycznego. Do 

najwi kszych osi gni  zawodniczki nale y zaliczy  tytu  Mistrzyni Polski 

w skoku przez konia (1970)27. Podobnie jak uprzednio opisani olimpijczycy 

po wi ci a si  pracy w sporcie jako nauczycielka, trener i s dzia gimnastyki. Za 

zas ugi sportowe otrzyma  odznaczenie „Mistrz Sportu”. Obecnie pani Danuta 

(wdowa po trenerze Jerzym Fidusiewiczu), mieszka w Warszawie. Sport nie by

jej jedyn  pasj . By a na przyk ad asystentk  re ysera. Sztuk  filmow  „za-

szczepi a” w swoim synu, który zosta  aktorem filmowy. Kreowa  on m.in. rol

Stasia w filmie „W pustyni i w puszczy”. 

W ród grona gimnastyków pionu AZS bryluje posta  Leszka Blanika. Bez-

sprzecznie jest on najwybitniejszym z wymienionych gimnastyków rodowiska 

akademickiego, b d c zarazem najbardziej utytu owanym zawodnikiem w historii 

26 1976 Montreal: 6-bój ind. – 65. miejsce na 102 startuj cych, z not  106.80 (zw. N. Andrianow, 

ZSRR - 116.650); wiczenia wolne-81-82. miejsce z not  17.20 (zw. N. Andrianow, ZSRR - 

19.450); kó ka - 65-66 miejsce z not  17.80 (zw. N, Andrianow, ZSRR - 19.650); ko  z kami  65-

66. miejsce z not  17.80 (zw. Z. Magyar, W gry - 19.700); skok przez konia - 40-43. miejsce z not

15.55 (zw. N. Andrianow, ZSRR - 19.450); por cze - 50-52. miejsce z not  18.05 (zw. S. Kato, 

Japonia - 19.675); dr ek - 71-72 miejsce z not  17.40 (zw. M. Tsukahara, Japonia - 19.675); 6-bój 

dru . – 11. miejsce na 12 startuj cych, z not  544.85 (zw. Japonia - 576.85). Partnerzy w dru ynie: 

G. Ciastek, M. Pieczka, A. Szajna, R. Tkaczyk i M. Zasada. G uszek, Leksykon 1999, s. 356 (tu 

b dnie abs. AWF Warszawa); Pawlak, Olimpijczycy..., s. 272 (tu równie  abs. AWF Warszawa); 

Porada, Igrzyska..., s. 898; Kronika Sportu..., s. 895; AAWF Warszawa, D~5613/S.
27 Osi gni cia na IO: 

* 1972 Monachium: 4-bój ind. – 73. miejsce na 118 startuj cych, z not  69,10 (zw. L. Turiszcze-

wa, ZSRR – 77,025); wiczenia wolne – 63–70. miejsce z not  17,65 (zw. O. Korbut, ZSRR – 

19,575); równowa nia – 53. miejsce z not  17,20 (zw. O. Korbut, ZSRR – 19,400); por cze – 97–

88. miejsce z not  16,95 (zw. K. Janz, NRD – 19,675); skok przez konia – 85–88. miejsce z not

17,30 (zw. K. Janz. NRD – 19,525); 4-bój dru . – 10 miejsce na 19 startuj cych, z not  350,90 

(zw. ZSRR – 380,50). Partnerki w dru ynie: M. Barlak, J. Bartosz, D. Klencz, D. ubowska 

i . Matraszek. G uszek, Leksykon 1999..., s. 186; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 68; Porada, Igrzy-

ska..., s. 882; Kronika Sportu..., s. 896; AAWF Warszawa D-5451/S.
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polskiej gimnastyki sportowej. Urodzi  si  on 1 marca 1977 r. w Wodzis awiu l -

skim. Swoj  pocz tkow  karier  zwi za  z Klubem Gimnastycznym „Radlin”. By

podopiecznym trenera Alfreda Kucharczyka. Nast pnie jego szkoleniowcem zosta

Piotr Miko ajek. Drugim najwa niejszym klubem dla Blanika by  MKS-AZS AWF 

Gda sk. To tu, pod okiem trenera reprezentacji Andrieja Lewita, odnosi  swoje 

najwi ksze sukcesy. Blanik jest multimedalist  najpowa niejszych imprez gimna-

stycznych na wiecie. Przypomnijmy, e w Mistrzostwach wiata Leszek zdoby :

z oty medal w Stuttgarcie 2007 (skok), srebrny medal w Melbourne 2005 (skok), 

srebrny medal w Debreczynie 2002 (skok), VI miejsce w Arhus 2006 (skok), VI 

miejsce w Ghent 2001 (skok), IX miejsce w Anaheim 2003 (skok). W Mistrzo-

stwach Europy: z oty medal w Lozannie 2008 (skok), srebrny medal w St. Peters-

burgu 1998 (skok), br zowy medal w Ljubljanie 2004 (skok), V miejsce w Patras 

2002 (skok), VI miejsce w Amsterdamie 2007. W rozgrywanych, co dwa lata Fina-

ach Pucharu wiata Blanik zdoby : srebrny medal w Stuttgarcie 2002 (skok), IV 

miejsce w Glasgow 2000 (skok), VI miejsce w Sabae 1998 (skok), VI miejsce 

w Birmingham 2004 (skok). Ponadto zdobywa  medale w Zawodach Pucharu 

wiata, w tym z ote medale w: Busan 1999, Stuttgarcie 2001, Pary u 2002, 

Glasgow 2003, Cottbus 2004, Lyon 2004, Glasgow 2005, Moskwie 2007. Srebrne 

medale w tych e  zawodach w: Pary u 1998, Vancouver 1998, Glasgow 1999, 

Cottbus 2001, Stuttgarcie 2003 oraz br zowe medale w: Zurichu 1998, Cottbus 

1999, Zurichu 1999, Montreux 2000. W igrzyskach olimpijskich: br z – Sydney 

2000 i z oto – Pekin 2008 (skok)28.

Leszek Blanik zalicza si  te  do elitarnego grona gimnastyków, którzy 

w trakcie oficjalnych zawodów FIG (IO, M , ME, P , TDW29), wykonali nowe 

elementy gimnastyczne30. Dodajmy, e nie by  on jedynym takim polskim gim-

nastykiem. W ród nich nale y wymieni : Ma gorzat  Mróz (skok31), Jerzego 

Jokiela ( w. wolne32), Andrzeja Goner  (por cze33), Andrzeja Szajn  (kó ka34).

Nadmie my, e Blanik ju  w 1998 r., podczas Pucharu wiata w Zurychu wy-

kona  nowy oryginalny element gimnastyczny – skok (rundak z 1/2 obrotu i 2 

salta w ty amane w ty ). Jednak e nieudolno  i brak „si y przebicia” dzia aczy 

PZG (przewodnicz cym Komisji Technicznej FIG by  przedstawiciel narodo-

wo ci chi skiej) zadecydowa  o wpisaniu tego  skoku nazwiskiem chi skiego

28 http://www.leszekblanik.pl.
29 Odpowiednio: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa wiata, mistrzostwa Europy, Turniej „Dobrej Woli”.
30 Jego nazwiskiem wpisano skok: 2,5 salta amanego z przerzutu w przód. Tabela trudno ci

skoków FIG, nr skoku: 332, FIG 2002.
31 Po rundaku z odskoczni wskok pó obrotem na r ce i przez ½ obrotu salto amane w przód do 

zeskoku.
32 Waga na r kach w wysokiej poziomce – tzw. „joklówka”.
33 Salto w przód na zewn trz por czy z ¼ obrotu do zwisu pobok i wspieranie wychwytem do 

podporu.
34 Podwójne salto w przód z kó ek do zeskoku. Przed nim element ten na zawodach krajowych 

zaprezentowa  Waldemar Wo niak.
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zawodnika LuYuFu, który de facto wykona  ten element po Blaniku. Dopiero 

nast pny nowy element Leszka Blanika (2,5 salta amanego w przód z przerzutu 

w przód) zosta  nazwany jego nazwiskiem w Tabelach Trudno ci FIG. Na dzie

dzisiejszy tylko ten (jako jedyny) element polskiego zawodnika wpisany jest do 

Tabel Trudno ci Mi dzynarodowej Federacji Gimnastycznej. 

Zako czenie 

Sport jest dziedzin , która w przeciwie stwie do dziedzin np. artystycznych 

(muzyka, plastyka) jest atwo wymiern . O poziomie wyszkolenia sportowca 

wiadcz  jego osi gni cia zawodnicze. W przypadku gimnastyki, do roku 2008 

(zdobycie medalu olimpijskiego w IO w Pekinie przez Blanika) w imprezach 

sportowych rangi IO, M , ME i P  polska gimnastyka sportowa zdoby a ogó-

em 61 medali. W tym m czy ni zdobyli ogó em 43 medale – 13 z otych, 16 

srebrnych i 14 br zowych medali. Zdecydowanie gorzej pod tym wzgl dem 

wypadaj  kobiety, które w sumie zdoby y 18 medali, w tym: 7 z otych, 2 

srebrne i 9 br zowych35.

W odniesieniu do powy szych danych bardzo poka nie kszta tuje si  doro-

bek gimnastyków AZS. Wszystko to za spraw  osi gni  Leszka Blanika, który 

sam zdoby  26 medali. Oznacza to e dorobek Blanika, a tym samym zawodni-

ków pionu akademickiego, w gimnastyce sportowej stanowi ponad po ow

wszystkich medali zdobytych przez polskich gimnastyków i gimnastyczki 

w najwa niejszych wiatowych imprezach sportowych (ryc. 1.). 

Ryc. 1. Liczba medali gimnastyków pionuAZS w odniesieniu do ogólnego dorobku  

medalowego polskiej gimnastyki sportowej w imprezach rangi IO, M , ME i P

35 Szczegó owo zob. G. Bielec, Rozwój ..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl.
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Osi gni cia medalowe gimnastyków pionu akademickiego s  cenne nie tylko 

w aspekcie ilo ciowym. Dwa z wszystkich trzech olimpijskich medali polskiej 

gimnastyki sportowej zosta y zdobyte przez azetesiaka – Leszka Blanika (br z – 

Sydney 2000 i z oto – Pekin 2008). Przyk ad ten najlepiej pokazuje jak  rol  we 

wspó czesnym polskim sporcie wyczynowym odgrywa sport akademicki. 

Fot. 1. Polski multimedalista w gimnastyce sportowej, mistrz olimpijski  

w konkurencji skoku  (Pekin 2008) Leszek Blanik 

ród o: http://forum.wp.pl/fid,503,tid,32489,temat.html?ticaid=182e4 

 Poza aspektem zdobyczy medalowych warto zwróci  uwag  na kszta -

towanie si  okre lonych postaw i karier yciowych by ych zawodników gimna-

styki – cz onków AZS. Zauwa my, e na pi ciu opisanych w publikacji olim-

pijczyków a  czterech z nich zwi za o swoje dalsze losy ze sportem jako dzia-

acze, s dziowie, trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Fakty te 

wiadcz  jak najlepiej o roli jak  pe ni AZS nie tylko w aspekcie sportu wyczy-

nowego i osi gni  sportowych ale w kwestii tworzenia kadr i struktur kreuj -

cych szeroko poj t  kultur  fizyczn  w naszym kraju. 

ANEKS
36

Tabela 1. Osi gni cia polskich gimnastyczek sportowych  

na arenie mi dzynarodowej (1934–2008) 

 Rok  Impreza Zawodniczka Konkurencja Miejsce 

1 2 3 4 5 

1934 M  Budapeszt Siero ska Klara Por cze  I 

1934 M  Budapeszt Skirli ska Janina Równowa nia II 

1934 M  Budapeszt Skirli ska Janina Wielobój indywidualnie III 

36 T ustym drukiem oznaczono medalistów olimpijskich – zawodników AZS.
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1 2 3 4 5 

1934 M  Budapeszt Wis ocka Wies awa Por cze II 

1934 M  Budapeszt Skirli ska Janina 

Dylewska Helena 

Paw owska Zofia 

Szymowa Erna 

Siero ska Klara 

Mikulska Irena 

Wis ocka Wies awa 

Lubawska Henryka 

Wielobój dru ynowo III 

1938 M  Praga uczy ska Joanna 

Majowska Marta 

Noskiewicz Wis awa 

Osadnik Matylda 

Skirli ska Joanna 

St pi ska Urszula 

Weis Urszula 

Wielobój dru ynowo III 

1950 M  Bazylea Rakoczy Helena Wielobój indywidualnie 

w. wolne 

Równowa nia

Skok

Por cze

I

I

I

I

III

1950 M  Bazylea Reindl Stefania w. wolne37 III 

1954 M  Rzym Rakoczy Wielobój indywidualnie 

Por cze

III

III

1959 ME Kraków Kot Wielobój indywidualnie 

Skok

Równowa nia

I

I

III

1961 ME Lipsk Kot Skok III 

ród o: Zob. BSI 1959, nr 3, s. 5–12. nr 8, s. 28–32, GUS. Kultura Fizyczna w latach 1990-1998,

Warszawa 1999, s. 245, 298; J. Eider, Gimnastyka sportowa, Szczecin 1988 (II wyd. 1989), tabe-

la 2; Z. Bill, J. Rybi ski, 100 lat..; Wspó zawodnictwo – zeszyt osi gni  gimnastyki PZG War-

szawa; J. Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym l sku – r kopis w posiadaniu autora; Encyklo-

pedia  – Polscy olimpijczycy XX wieku, Wroc aw 2004. Zob. te : G uszek, Leksykon 1999; Paw-

lak, Olimpijczycy; Porada, Igrzyska; Ksi ga sportu polskiego 1944–74; Kronika Sportu; G. Bielec, 

Rozwój ..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl. 

Tabela 2. Osi gni cia polskich gimnastyków na arenie mi dzynarodowej (1952–2008) 

Rok  Impreza Zawodnik Konkurencja Miejsce 

1 2 3 4 5 

1952 IO Helsinki Jokiel Jerzy w. wolne II 

1967 ME Tampere Kubica Miko aj w. wolne 

Kó ka

III

III

1969 ME Warszawa Miko aj Kubica Wielobój indywidualnie 

Kó ka

Skok

III

II

II

1969 ME Warszawa Kubica Sylwester  w. wolne III 

37 Wspó zawodnictwo..., tu b dnie – br z Reindlowej w wieloboju w uk adach dowolnych.
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1 2 3 4 5 

1969 ME Warszawa Kubica Wilhelm Ko  z kami I 

1971 ME Madryt Szajna  Kó ka

Skok

III

II

1973 ME Grenoble Szajna Andrzej Skok II 

1973 ME Grenoble Kubica Wilhelm Ko  z kami II 

1974 M  Warna Szajna Kó ka

Dr ek  

III

III

1975 ME Berno Szajna  w. wolne 

Skok

Dr ek

I

II

III

1998 ME St. Petersburg Blanik Skok II 

1998 Zawody P  Pary  Blanik Skok II 

1998 Zawody P  Vancover Blanik Skok II 

1998 Zawody P  Zurych Blanik Skok III 

1999 Zawody P  Pusan Blanik Skok I 

1999 Zawody P  Glasgow Blanik Skok II 

1999 Zawody P  Cottbus Blanik Skok III 

1999 Zawody P  Zurych Blanik Skok III 

2000 Zawody P  Montreoux Blanik Skok III 

2000 IO Sydney Blanik Skok III 

2001 Zawody P  Cottbus Blanik Skok II 

2001 Zawody P  Stuttgart Blanik Skok I 

2002 Zawody P  Pary  Blanik Skok I 

2002 M  Debreczyn  Blanik Skok II 

2002 Fina  P 38 Stuttgart Blanik Skok II 

2003 Zawody P  Stuttgart Blanik Skok II 

2003 Zawody P  Glasgow Blanik Skok I 

2004 Zawody P  Cottbus Blanik Skok I 

2004 Zawody P  Lyon Blanik Skok I 

2004 ME Ljubliana  Blanik Skok III 

2005 Zawody P  Glasgow Blanik Skok I 

2005 M  Melbourne  Blanik Skok II 

2007 Zawody P  Moskwa Blanik Skok I  

2007 M  Stuttgart  Blanik Skok I 

2008 ME Lozanna Blanik Skok I 

2008 IO Pekin Blanik Skok I 

ród o: Zob. BSI 1959, nr 3, s. 5–12. nr 8, s. 28–32, GUS. Kultura Fizyczna w latach 1990-1998, 

Warszawa 1999, s. 245, 298; Eider J., Gimnastyka sportowa, Szczecin 1988 (II wyd. 1989), Tabe-

la 2; Z. Bill, J. Rybi ski, 100 lat..; Wspó zawodnictwo – zeszyt osi gni  gimnastyki PZG War-

szawa; J. Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym l sku – r kopis w posiadaniu autora; Encyklo-

pedia – Polscy olimpijczycy XX wieku, Wroc aw 2004. Zob. te : G uszek, Leksykon 1999; Paw-

lak, Olimpijczycy; Porada, Igrzyska; Ksi ga sportu polskiego 1944–74; Kronika Sportu, passim; 

G. Bielec, Rozwój..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl. 

38 Fina  Pucharu wiata w gimnastyce rozgrywany jest co 2 lata.
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STRESZCZENIE

Do roku 2008 r. we wszystkich najwa niejszych imprezach sportowych 

rangi IO, M , ME i P  polscy zawodnicy i zawodniczki gimnastyki sportowej 

zdobyli ogó em 61 medali. Na tle tych osi gni  poka nie kszta tuje si  dorobek 

gimnastyków AZS (26 medali). Osi gni cia medalowe gimnastyków pionu 

akademickiego s  cenne nie tylko w aspekcie ilo ciowym. Dwa z wszystkich 

trzech olimpijskich medali polskiej gimnastyki sportowej zosta y zdobyte przez 

azetesiaka – Leszka Blanika (br z – Sydney 2000 i z oto – Pekin 2008).  

Poza aspektem zdobyczy medalowych gimnastyczny sport akademicki 

kszta tuje okre lone postawy i kariery yciowe zawodników ko cz cych karier

gimnastyczn . Na pi ciu opisanych w publikacji olimpijczyków a  czterech 

z nich zwi za o swoje dalsze losy ze sportem, jako dzia acze, s dziowie, trene-

rzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Przyk ady te obrazuj  jak istotn

rol  spe nia we wspó czesnym polskim sporcie Akademicki Zwi zek Sportowy. 

S owa kluczowe: gimnastyka sportowa, studencki sport, Polska, medale, 

o rodki gimnastyczne 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA VI

GRZEGORZ BIELEC, WITOLD PÓ TORAK

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

ZASI G ORGANIZACYJNY 

POLSKIEJ GIMNASTYKI SPORTOWEJ 

W RAMACH AKADEMICKIEGO ZWI ZKU SPORTOWEGO 

(1951–2000)

Wst p

Literatura dotycz ca polskiej gimnastyki sportowej nie nale y do zbyt ob-
szernej. O ile sam temat gimnastyki doczeka  si  wieku publikacji, o tyle sport 
gimnastyczny stanowi zaledwie ma y jej fragment. Jeszcze ubo sze jest pi-
miennictwo z zakresu gimnastyki uprawianej w strukturach sportu akademic-

kiego w Polsce. W tym temacie na uwag  zas uguj  dwie (jubileuszowe) publi-
kacje, autorstwa Z. Szota1 oraz R. Jezierskiego i A. Rybickiej2 a tak e praca 
Z. Szota i A. Drobnik3. Pierwsza z nich opisuje dokonania Katedry Gimnastyki 
AWF w Gda sku na przestrzeni trzech dekad, druga za  przedstawia 50-letni
histori  zak adu gimnastyki wroc awskiej AWF. Ostatnia ukazuje rozwój trój-
miejskiej, a w szczególno ci gda skiej gimnastyki, w wietle dzia alno ci AZS-
AWF Gda sk. Wymienione w opisanych publikacjach dwa o rodki akademic-
kie stanowi  zaledwie czwart  cz  wszystkich wyczynowych klubów gimna-
stycznych dzia aj cych w pionie AZS w powojennej historii Polski. Niniejsza 
publikacja ma na celu uzupe ni  t  luk  dziejow . Celem publikacji jest opisa-
nie zasi gu organizacyjnego gimnastyki w kontek cie dzia alno ci i osi gni
akademickich o rodków wyczynowej gimnastyki sportowej. 

1 XXX lat Katedry Gimnastyki AWF w Gda sku (1969-1999), Gda sk 1999.
2 50 lat AWF we Wroc awiu. Wczoraj i dzi  zak adu gimnastyki, AWF Wroc aw 1996.
3 Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu. Gda ska gimnastyka sportowa baz  przygotowa  olim-

pijskich Sydney 2000, AWF Gda sk-Wrzeszcz 1997.
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Opracowanie sk ada si  z III cz ci przedstawiaj cych omawian  problema-
tyk  w poszczególnych etapach dziejowych sportu polskiego w latach: Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (1951–1957), (1957–1973), (1973–1989) oraz 
w latach transformacji ustrojowej (1989–2000). Pierwsza cezura czasowa zwi -
zana jest z rozegraniem pierwszych akademickich zawodów gimnastycznych 
w kraju. Z kolei rok 2000 zamyka rozwój gimnastyki w wieku XX, którego 
ukoronowaniem by o zdobycie (pierwszego od 48 lat) medalu olimpijskiego 
w gimnastyce przez Polaka (Sydney 2000 r., L. Blanik). Zako czenie stanowi 
prób  konkluzji i podsumowania omawianego tematu. 

I

Dynamiczny rozwój polskiej gimnastyki sportowej w ramach Akademic-
kiego Zwi zku Sportowego (AZS) przypada na lata 50. XX wieku. Wraz ze 
zmian  struktury organizacyjnej sportu polskiego – pocz wszy od 1951 r. – 
kluby sportowe, stopniowo przechodzi y na prac  zrzeszeniow . Zosta y prze-
mianowane na Zwi zkowe Kluby Sportowe, a po 1953 r. na Ko a Sportowe4.
Gimnastyka sportowa uprawiana by a w nast puj cych zrzeszeniach: Gwardia, 
Górnik, CWKS, Stal, Ogniwo, W ókniarz, Kolejarz, Spójnia, Budowlani i AZS 
a od roku 1953 równie  w LZS, Zryw, Start5. Do czo owych zrzesze  w gimna-
styce sportowej w latach 1951–1956 nale y zaliczy : CWKS, „Gwardi ” i zrze-
szenia przynale ne do CRZZ jak „Górnik”, „Kolejarz” i „Stal”. Jak czytamy 
w biuletynie „Gimnastyka”: (…) poza tym pr nie dzia a  AZS6. Plasowa  si  on 
na czwartym miejscu pod wzgl dem liczby zawodników gimnastyki wyczyno-
wej7. Na tym etapie by y to wy cznie gimnastyczki a poziom ich wyszkolenia 
nie wykracza  poza klas  I (tab. 1). 

Pocz wszy od 1951 roku rozgrywano gimnastyczne Akademickie Mistrzo-
stwa Polski (AMP). By a to najwi ksza gimnastyczna impreza sportu akade-
mickiego w kraju. Do klubów, które jako pierwsze w czy y si  do rywalizacji 
gimnastycznej w ramach AMP by y: AZS-AWF Warszawa, AZS Gda sk, AZS 

4 Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym l sku, Katowice 1991, s. 23.
5 „Gimnastyka. Biuletyn Szkoleniowo-Informacyjny”, Warszawa Polski Zwi zek Gimnastyczny 
(1959–1976), (dalej cyt. BSI) 1959, nr 3, s. 8. BSI 1959, nr 6, s. 9–23.
6 Tam e.
7 Pod poj ciem wyczynowej gimnastyki nale y rozumie  klas  I, M (mistrzowsk ) i MM (mi-
strzowsk  mi dzynarodow ). Klasyfikacja sportowa jako poj cie okre laj ce poziom wyszkolenia 
zawodnika zosta a wprowadzona w TG „Sokó ”. W gimnastyce sokolej miar  poziomu umiej t-
no ci gimnastyka by  start w zawodach w jednym z trzech poziomów: w stopniu ni szym, 
w stopniu rednim, w stopniu wy szym. Jednolita klasyfikacja sportowa jako próba okre lenia 
poziomu oraz dynamiki rozwoju sportu zosta a wprowadzona w Polsce po raz pierwszy w roku 
1951. Reorganizacja sportu polskiego przeprowadzona w latach 1956–1957 przyczyni a si  do 
powstania Regulaminu Klasyfikacyjnego w Gimnastyce Sportowej (z podzia em na klasy MM, 
M, I, II, III, m odzie ow ) który obowi zywa  od 1959 r. BSI 1965, nr 5, s. 1.
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Gliwice, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS Toru , AZS Szczecin, AZS Wro-
c aw8.

Tabela 1. Wykaz zrzeszeniowy zawodników kl. M i I w roku 1951 

klasa mistrzowska klasa I 
Zrzeszenie 

M czy ni Kobiety M czy ni Kobiety 
Ogó em 

AZS - - - 12 12 

CWKS - 2 12 9 23 

Gwardia 2 3 9 6 20 

Górnik 5 1 3 8 17 

Kolejarz - - - 7 7 

Ogniwo - - - 9 9 

Stal 4 4 2 5 15 

Spójnia - - - 1 1 

W ókniarz 2 2 2 3 9 

Razem 13 12 28 60 103 

ród o: BSI 1959, nr 6, s. 10. 

Wyra ny rozwój zasi gu organizacyjnego gimnastyki polskiej w latach 
1951–1956 by  miedzy innymi efektem usankcjonowania dzia alno ci zrzesze
podleg ych ministrowi o wiaty. Poci gn o to za sob  rozwój tej e dyscypliny 
w ramach AZS, a tak e: SZS, MSS, PWP, ZS „Zryw”. Efektem ko cowym 
tych e dzia a  by o zarejestrowanie 2532 gimnastycznych sekcji szkolnych (nie 
licz c sekcji wyczynowych) na koniec etapu sprawozdawczego w roku 19569 . 

II

Rok 1957 otworzy  nowy rozdzia  w zreformowanej strukturze organiza-
cyjnej sportu polskiego. Rozpocz  si  on z chwil  reaktywowania Polskiego 
Zwi zku Gimnastycznego w dniu 3 lutego 1957 r. Wtedy to ustalono struktur
organizacyjn  Zwi zku i przyj to podzia  na 9 okr gów: warszawski (11 klu-
bów), katowicki (15 klubów), krakowski (9 klubów), pozna ski (6 klubów) – 
Pozna , Pl. Kolegiacki 17, bydgoski/pomorski (5 klubów), gda ski (6 klubów), 
szczeci ski (2 kluby), wroc awski/ l ski (6 klubów), ódzki (5 klubów)10. Rów-
nocze nie przekszta cono dotychczasowe ko a sportowe na kluby sportowe. 
Powrócono do struktury klubowej sprzed 1951 r. 

8 BSI 1960, nr 5, s. 33.
9 Rocznik statystyczny 1956, s. 365.
10 BSI 1959, nr 9, s. 12; adresy okr gów – BSI 1960, nr 5, s. 1.
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Do roku 1959 zarejestrowano w PZG 146 klubów gimnastycznych. W Mi-
strzostwach Polski seniorów uczestniczy o 46 klubów, a w Mistrzostwach Pol-
ski juniorów 65 klubów. Zasi g organizacyjny Zwi zku oraz poziom wyszkole-
nia zawodników i zawodniczek poszczególnych klubów w tym e roku obrazuje 
tabela 2. 

Tabela 2. Poziom wyszkolenia zawodników poszczególnych klubów 

(uczestników mistrzostw Polski seniorów) w roku 1959 

Kobiety M czy niLp. Klub 

K
la

sa
 M

M
 

K
la

sa
 M

 

K
la

sa
 I

 

K
la

sa
 I

I 

K
la

sa
 I

II
 

R
a

ze
m

K
la

sa
 M

M
 

K
la

sa
 M

 

K
la

sa
 I

 

K
la

sa
 I

I 

K
la

sa
 I

II
 

R
a

ze
m

O
g

ó
em

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. „Jedno ” Micha kowice 1 1 - 5 5 12 - 4 - - - 4 16 
2. „Wawel” Kraków 3 4 4 5 5 20 1 - - 5 5 11 31 
3. „Pogo ” Nowy Bytom 4 - - - - 4 1 - - - - 1 5 
4. Górn. Tow. Gimn. Bytom 1 - - - - 1 - - - - 1 1 2 
5. „Gwardia” Katowice 1 - 3 1 2 7 - - - - - - 7 
6. „Górnik” Zabrze 1 - 1 - 3 5 1 1 - 2 2 6 11 
7. „Polonia” Warszawa 2 - - 2 - 4 - - - - - - 4 
8. „Legia” Warszawa 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 5 21 44 
9. „Górnik” Radlin 1 - - - 5 6 - 1 6 - 5 12 18 
10. „Gwardia” Warszawa - - - - 5 5 5 5 - - - 10 15 
11. „Sparta” Karbia - 5 - - - 5 1 3 1 2 - 7 12 
12. „Cracovia” Kraków - 2 - 1 3 6 - - - - - - 6 
13. AZS – Wroc aw - 2 - 5 2 9 - - 2 5 3 10 19 

14. „Naprzód” Brwinów - 1 - - - 1 - - - - - - 1 
15. AZS – AWF Warszawa - 5 5 5 5 20 - 5 5 5 5 20 40 

16. „ l sk” Wroc aw - 2 - - - 2 - - 5 5 - 10 12 
17. Szczeci ski Klub Gim-

nastyczny 
- 2 3 - 2 7 - 2 2 2 5 9 16 

18. AZS – Kraków - 2 - 5 - 7 - 1 - - - 1 8 

19. „Warta” Pozna  - 3 2 5 4 14 - - 5 5 - 8 22 
20. MKS – Pozna  - 1 - 1 4 6 - - - -  1 1 7 
21. „Zgoda” wi toch owice - - 5 - - 5 - - - - - - 5 
22. AZS – Olsztyn - - 4 - - 4 - - 1 1 - 2 6 

23. AZS – Gliwice - - 1 4 - 5 - - 5 5 - 10 15 

24. „Budowlani” Toru  - - 2 - - 2 - - - - -  - 2 
25. „Zwi zkowiec” Byd-

goszcz 
- - 2 - 4 6 - - 4 2 5 11 17 

26. TS – ód  - - 1 3 1 5 - - - - 1 1 6 
27. „Spójnia” Gda sk - - - - - - - - 5 2 4 11 11 
28. „Start „Bielsko” - - - - - - - - 4 1 5 10 10 
29. „Orze ” Warszawa - - - 2 5 7 - - 1 2 2 5 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
30. „Wis a” Kraków - - - 5 5 10 - - - 3 - 3 13 
31. „Ogniwo” Pozna  - - - 3 5 8 - - - 4 - 4 12 
32. Spójnia Racibórz - - - 1 - 1 - - - - - - 1 
33. „Lech” Pozna  - - - 5 5 10 - - - 2 1 3 13 
34. WKS „Gryf” Toru  - - - 4 4 8 - - - - - - 8 
35. „Pogo ” Prudnik - - - 2 1 3 - - - 1 3 4 7 
36. „Bobrek” Karb. - - - - - - - - - 5 - 5 5 
37. „W ókniarz” Kalisz - - - - 3 3 - - - 4 1 5 8 
38. AZS – Szczecin - - - - - - - - - 1 1 2 2 

39. SKS – Szczecin - - - - - - - - - 1 - 1 1 
40. „Start” ód  - - - - - - - - - 1 - 1 1 
41. „Sparta” Warszawa - - - - - - - - - 2 5 7 7 
42. „Unia” Toru  - - - - - - - - - 2 - 2 2 
43. AZS – Gda sk - - - - - - - - - 1 1 2 2 

44. „Kolejarz” ary - - - - - - - - - 2 3 5 5 
45. „Olimpia” Grudzi dz - - - - - - - - - 2 - 2 2 
46. „Varsovia – Starówka” 

Warszawa 
- - - - - - - - - - 1 1 1 

RAZEM 18 35 37 68 83 241 13 26 46 83 65 233 474 

ród o: BSI 1959, nr 9, s. 12. 

Jak wskazuj  dane tabelaryczne, w pocz tkowych latach omawianego etapu 
jedynym klubem posiadaj cym zawodników we wszystkich klasach by  WKS 
„Legia” Warszawa. Czo owymi klubami w kobiecej gimnastyce sportowej by y: 
„Jedno ” Micha kowice, „Wawel” Kraków, „Gwardia” Katowice, „Górnik” 
Zabrze, „Polonia” Warszawa, „Legia” Warszawa, AZS-AWF Warszawa oraz 
„Górnik” Radlin, „Pogo ” Nowy Bytom, Górn. Tow. Gimn. Bytom (trzy ostatnie 
nie posiada y zaplecza w ród zawodników klas ni szych). W gimnastyce m skiej 
do najlepszych zaliczy  nale y kluby: „Wawel” Kraków „Pogo ” Nowy Bytom 
(obydwa kluby bez zaplecza), a tak e „Górnik” Zabrze, „Gwardia” Warszawa, 
„Sparta” Karbia, AZS-AWF Warszawa i „Legia” Warszawa. Zauwa my przy 
tym, e w ród najlepszych klubów gimnastycznych zarówno w gimnastyce m -
skiej, jak i e skiej znalaz  si  AZS-AWF Warszawa, co wyra nie wskazuje na 
wysoki poziom gimnastyki akademickiej w omawianym okresie. W ród wymie-
nionych 46 klubów odnajdujemy ogó em 7 dzia aj cych w pionie AZS: AZS – 
Wroc aw, AZS-AWF Warszawa, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS Gliwice, AZS 
Szczecin, AZS Gda sk. Do najsilniejszych (posiadaj cych zawodników klasy 
mistrzowskiej) zaliczy  nale y pierwsze trzy z nich. 

W roku w 1963 r., po weryfikacji klubów, Prezydium Zarz du Zwi zku
przyj o na cz onków PZG nast puj ce Okr gowe Zwi zki Sportowe (OZG) 
posiadaj ce w swoich strukturach kluby pionu AZS: OZG Gda sk, OZG Kra-
ków, OZG Warszawa, OZG Wroc aw, OZG Olsztyn11.

11 BSI 1963 nr 3, s. 2–7.
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Pocz wszy od roku 1964 Zwi zek konsekwentnie i pocz tkowo z udanym 
skutkiem realizowa  swoje za o enia dotycz ce wzrostu zasi gu organizacyjne-
go polskiej gimnastyki. Przyczyni o si  do tego mi dzy innymi powo anie do 
ycia Terenowych Grup Specjalistycznych (TGS). Powsta y one na prze omie 

lat 1964/1965, zgodnie z zaleceniami G ównego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzia alno  tych o rodków 
by a wynikiem decentralizacji w szkoleniu, po analizie wyników Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio w 1964 r. Generalnym za o eniem tego przedsi wzi cia by o
zmobilizowanie w TGS najzdolniejszych jednostek i d enie do systematyczne-
go podnoszenia poziomu wyszkolenia zaplecza kadry. Na bazie 196 klubów 
gimnastycznych zrzeszonych w 1964 r. w PZG12 do dnia 31 grudnia 1965 r. 
powsta o 20 TGS. W ród nich znalaz y si  równie  dwa o rodki akademickie 
Olsztyn i Warszawa (tab. 3). Pierwszy z nich prowadzi  gimnastyk  m sk
i e sk  a drugi wy cznie gimnastyk  m sk . Odnosz c do liczby i poziomu 
wyszkolenia zawodników nale y stwierdzi , e AZS posiada : w klasie II ok. 
10%, w klasie I ok. 30%, a klasie M ok. 12% wszystkich zawodników obj tych 
szkoleniem w ramach TGS w kraju (tab. 3). 

Tabela 3. Zawodnicy uprawiaj cy gimnastyk  sportow  w TGS w pionie AZS 

Lp. Nazwa TGS Ilo  zawodników w poszczególnych klasach sporto-
wych 

Razem 

Klasa  M . III II I M  
Kobiet - - - 11 - 11 
M czyzn - - 3 4 - 7 
Ogó em - - 3 15 - 18 

1. OKS-AZS Olsztyn 

M czyzn - - - 3 3 6 
Klasa  M . III II I M  2. AZS-AWF Warszawa 
M czyzn - - 5 5 - 10 

Razem w pionie AZS - - 11 38 3 52 
Razem wszystkie TGS w kraju 6 121 108 129 24 388 

ród o: BSI 1964, nr 6, s. 12–13.

  Rok 1966 by  kulminacyjnym etapem dzia alno ci PZG w sferze zasi gu
organizacyjnego. Wtedy to zweryfikowano (wed ug Rocznika PZG) rekordow
liczb  233 sekcji gimnastycznych, zrzeszonych w 16 Okr gowych Zwi zkach 
Gimnastycznych (tj. o 26 sekcji wi cej ni  przed rokiem). Liczba zg oszonych 
zawodników osi gn a najwi ksz  w historii powojennej gimnastyki wielko
9649 osób i w stosunku do 1965 r. wzros a o 970. W 1966 r. odnotowano rów-
nie  rekordow  liczb  sklasyfikowanych zawodników – 6100 osób, co 
w odniesieniu do 1965 r. wyra a o si  wzrostem o 434 klasy sportowe13. W tym 
te  roku odby o si  116 imprez gimnastycznych (o 27 wi cej ni  w roku ubie-

12 BSI 1964, nr 6, s. 1.
13 Tam e, s. 2.
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g ym), z udzia em nienotowanej jak dot d liczby 11639 zawodników (przy 
9003 w roku 1965). Rozegrano 25 zawodów mi dzynarodowych i mi dzypa -
stwowych z udzia em 402 zawodników14.

W tym pod wieloma wzgl dami szczytowym dla Zwi zku roku 1966, za-
si g PZG w kontek cie klubów akademickich przedstawia  si  nast puj co15:

 Okr gowy Zwi zek Gimnastyczny Gda sk
Lp.  Nazwa Klubu Miejscowo  Razem W tym 

kobiet
W tym 

m odzie y

1 AZS Gdynia 48 20 22 

Ogó em 365 265 324 

Okr gowy Zwi zek Gimnastyczny Kraków 
Lp.  Nazwa Klubu Miejscowo  Razem W tym 

kobiet
W tym 

m odzie y

2 AZS Kraków 56 38 18 

Ogó em 100 85 100 

Okr gowy Zwi zek Gimnastyczny Olsztyn 
Lp.  Nazwa Klubu Miejscowo  Razem W tym 

kobiet
W tym 

m odzie y

3 AZS Olsztyn 47 47 40 

Ogó em 199 133 184 

Okr gowy Zwi zek Gimnastyczny Pozna
Lp.  Nazwa Klubu Miejscowo  Razem W tym 

kobiet
W tym 

m odzie y

4 AZS-WSWF Pozna  53 43 - 

Ogó em 649 438 516 

Okr gowy Zwi zek Gimnastyczny Warszawa 
Lp.  Nazwa Klubu Miejscowo  Razem W tym 

kobiet
W tym 

m odzie y

5 AZS – AWF Warszawa 48 17 39 

6 AZS – SGGW Warszawa 22 22 22 

Ogó em 956 570 763 

Jak wynika z tabel, w roku 1966 gimnastyka sportowa prowadzona by a
w pionie AZS w ramach 6 o rodków w 5 okr gach gimnastycznych: Gda sk,
Kraków, Olsztyn, Pozna , Warszawa. 

14 Tam e, s. 3.
15 Rocznik PZG 1966, Warszawa 1967, s. 78–231 i Rocznik PZG 1968, s. 17–278.
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W wietle dokonanych pod koniec 1969 r. cz ciowych zmian w zakresie 
struktury organizacyjnej sportu i wprowadzeniu korekty planu przygotowa
olimpijskich, o rodki w Krakowie i Radlinie przemianowano na Sekcje Prze-
wodnie16. W okresie tym rozwin y dzia alno  nast puj ce Sekcje Przewodnie: 
– pion „CRZZ”: Pogo  „Ruda” l ska – kobiet; Górnik „Radlin” – m czyzn, 
– pion „AZS”: AZS Olsztyn – kobiet, 
– pion „Gwardia”: „Wis a” Kraków – kobiet, 
– pion „Start”: „Start” Bielsko-Bia a – m czyzn, 
– pion „MON”: „Legia” Warszawa – kobiet i m czyzn, „Wawel” Kraków – 

kobiet, „Zawisza” Bydgoszcz – m czyzn. 
U schy ku lat 60. XX wieku pion AZS by  wi c jedn  z licz cych si  struk-

tur w polskiej gimnastyce, o czym wiadczy fakt utworzenia akademickiej Sek-
cji Przewodniej (AZS Olsztyn). 

III

Zapocz tkowany po roku 1966 regres w polskiej gimnastyce sportowej, i to 
zarówno pod wzgl dem zasi gu organizacyjnego jak i poziomu sportowego, 
pog bia  si  w latach kolejnych. Do roku 1973 wyczynowe szkolenie (na po-
ziomie klasy MM, MK i I) utrzyma o si  zaledwie w 51 sekcjach, w tym w 31 
sekcjach e skich i 20 sekcjach m skich. Przy tym 10 klubów (GTS „Wis a” 
Kraków, MZKS „Nysa” Opole, KS „Górnik” Zabrze, WKS „Gwardia” War-
szawa, WKS „Legia” Warszawa, KG „Radlin”, KS „Korona” Kraków, KS 
„Warta” Pozna , MKS-MDK Warszawa, SKS „Start” Bielsko Bia a) prowadzi-
o zarówno sekcje gimnastyki e skiej jak i m skiej. W ród gimnastycznych 

sekcji wyczynowych rodowisko akademickie reprezentowa  zaledwie jeden 
klub – AZS Warszawa (tab. 4).  

Podsumowuj c lata 1957–1973 nale y stwierdzi , e w ród czo owych klu-
bów gimnastycznych tego okresu („Wis a” i „Wawel” w Krakowie, „Górnik” 
Radlin, „Górnik” Zabrze, „Legia” i „Gwardia” w Warszawie, „Zawisza” Byd-
goszcz, „Slavia”/„Pogo ” Ruda l ska, „Sparta” Szczecin, „Start” Bielsko 
i „Stomil” Olsztyn), znalaz y si  w sumie dwa kluby pionu akademickiego: 
AZS Olsztyn i AZS Warszawa17. Do najsilniejszych o rodków akademickich 
w gimnastyce w omawianym okresie nale y zaliczy  AZS Olsztyn, AZS Kra-
ków, AZS Pozna  i AZS Warszaw .

16 Zosta y one powo ane do ycia Zarz dzeniem art. 5 Przewodnicz cego GKKFiT z dnia 29 
stycznia 1970 r. Za cznik nr 2 i art. 5 tego Zarz dzenia oraz pó niejsze Zarz dzenie nr 76 Prze-
wodnicz cego GKKFiT okre li y szczegó owe zasady dzia alno ci, organizacji pracy oraz zasady 
finansowania sekcji przewodnich klubów sportowych, zwi zanych z przygotowaniami do Igrzysk 
Olimpijskich w 1972 r. w Monachium.
17 BSI 1968, nr 2, s. 2–8; Sprawozdanie z dzia alno ci PZG za lata 1969–1973, s. 27.
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Tabela 4. Kluby prowadz ce wyczynowe sekcje gimnastyki sportowej w 1973 r. 

Lp. Gimnastyka sportowa kobiet Gimnastyka sportowa m czyzn 
1 GTS „Wis a” Kraków KG „Radlin” 
2 SKS „Start” Gda sk WKS „Zawisza” 
3 MZKS „Nysa” Opole WKS „Gwardia” 
4 KS „Górnik” Zabrze AZS „Warszawa” 
5 WKS „Gwardia” Warszawa WKS „Legia” 
6 WKS „Wawel” Kraków SKS „Start” Bielsko Bia a
7 WKS „Legia” Warszawa MKS-MDK Warszawa 
8 KS „Gwardia” Katowice KS „Orze  Bia y”
9 KG „Radlin” KS „Korona” Kraków 
10 SKS „Cracovia” Kraków KTS „Wis a” Kraków 
11 OZOS Olsztyn MZKS „Nysa” 
12 KS „Pogo ” Ruda l ska KS „Rozbark” 
13 MKS „Pabianice” KS „Górnik” Zabrze 
14 MKS Hala Sportowa KS „Zgoda” 
15 SKS „Start” Katowice KS „Hutnik” 
16 KS „Gwiazda” Bydgoszcz KS „Jedno ”
17 MKS Lubliniec ROW 
18 Pa ac M odzie y Katowice KS
19 KS „Korona” Kraków KS „W ókniarz” Kalisz 
20 MZKS „Wanda” Kraków KS „Warta” Pozna
21 KS „Warta” Pozna
22 KS „Surma” Pozna
23 RKS „Orze ” Warszawa  
24 MKS-MDK Warszawa  
25 KS „Jedno ” Micha kowice
26 SKS „Start” Bielsko Bia a
27 KS „Odra” Opole  
28 KS „Spójnia” Racibórz  
29 KS „Hutnik” Katowice  
30 KS „Baildon” Katowice  
31 KS „Elektryk” Toru

Zmiana podzia u administracyjnego kraju w 1975 r. spowodowa a pomno enie 
liczby Wojewódzkich Federacji Sportu. W zwi zku z tym upad a idea centralizacji 
rodków i zarz dzania. W wyniku mi dzy innymi tych przekszta ce , utworzono 

siedem grup specjalistycznych szkolenia gimnastycznego. W ród nich jako jeden 
z czo owych o rodków w kraju znalaz  si  warszawski AZS-AWF (tab. 5). 

Pomimo utworzenia 13 grup specjalistycznych, poziom rozwoju polskiej gim-
nastyki, zasadniczo oceniany by  jako niski. Ówczesn  sytuacj  oddaje cytat za-
czerpni ty z gazety „Sport” z 1977 r.: Gimnastyka w zasadzie istnieje w trzech 
o rodkach: l skim (z „Górnikiem” Radlin i „Górnikiem” Zabrze), warszawskim 
i bydgoskim. Do tego dochodzi jeszcze Olsztyn, gdzie szkoli si  gimnastyczki18. Ów-
czesny zasi g organizacyjny wyczynowej gimnastyki polskiej, ogranicza  si  wi c

18 „Sport” nr 127 (4984) Rok XXXIII, nr 4 – Katowice, 1.07.1977, s. 4.
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do zaledwie czterech o rodków w kraju. Fakt odnotowania w ród czo owych 
o rodków gimnastycznych w Polsce okr gu warszawskiego, którego trzon stanowi
AZS-AWF Warszawa, by  nobilituj cy dla akademickiego ruchu gimnastycznego. 

Tabela 5. Grupy specjalistyczne WFS z gimnastyk  sportow  w roku 1976 

Lp. Wojewódzka Federacja Sportu Klubów w WFS Klub 
1 Bydgoszcz 1 WKS „Zawisza” 

GKS „Górnik” Zabrze 
KS „Slavia” Ruda l ska 
KS Radlin 

2 Katowice 4 

SKS „Start” 
GTS „Wis a”  3 Kraków 2 
KKS „Olsza” 

4 Olsztyn 1 OKS „Stomil” 
5 Opole 1 MZKS „Nysa” 
6 Szczecin 1 KS „Sparta” 

CWKS „Legia” 
SZS-AZS 

7 Warszawa 3 

WKS „Gwardia” 
 RAZEM  13 

ród o: Instrukcja PFS w sprawie powo ywania, dzia alno ci i zasad finansowania specjalistycz-
nych grup szkoleniowych w 1976 r., Sk adnica Akt PZG, Warszawa, ul. Wiejska 17. 

W 1988 r. gimnastyka wyczynowa uprawiana by a na obszarze 10 okr -
gów: Bydgoszcz, Gda sk, Katowice, Kraków, ód , Olsztyn, Wroc aw, Po-
zna , Szczecin, Warszawa. Liczba klubów gimnastycznych zmala a do 25, 
a liczba wicz cych do 936 zawodników. Liczba potwierdzonych i zdobytych 
klas sportowych wynosi a 46 (w tym w klasie MM – 0, w klasie mistrzowskiej 
– 6, w klasie I – 40)19. W tym te  roku wyczynowa gimnastyka sportowa pro-
wadzona by a zaledwie w 2 klubach pionu akademickiego: w AZS-AWF 
Gda sk i AZS-AWF Warszawa. 

Podsumowuj c nale y stwierdzi , e lata 1973–1988 by y etapem zdecy-
dowanego regresu zasi gu organizacyjnego PZG. Liczba funkcjonuj cych okr -
gów gimnastycznych zmniejszy a si  z 14 do 10, a liczba klubów zmala a o 2/3 
(z 75 do 25 klubów). Liczba zawodników zrzeszonych w PZG zmniejszy a si
ponad czterokrotnie (z liczby 4020 w 1973 do 936 w 1989 r.). Regres zaznaczy
si  równie  w poziomie wyszkolenia zawodników (zmniejszy a si  liczba skla-
syfikowanych gimnastyków we wszystkich klasach sportowych, przy czym 
w 1988 r. nie odnotowujemy klasy MM). W ród klubów akademickich odnoto-
wano równie  regres. W 1988 r. funkcjonowa y zaledwie 2 AZS prowadz ce
wyczynowe sekcje gimnastyczne20.

19 Sprawozdanie z dzia alno ci PZG na Walny Zjazd w 1988 r.
20 Na podstawie wyników wspó zawodnictwa mi dzyklubowego za lata 1973–1989; J. Eider,
Gimnastyka ..., s. 25.
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Tabela 6. Wykaz klubów prowadz cych gimnastyk  sportow  w roku 1988 

Lp. Gimnastyka sportowa kobiet Gimnastyka sportowa m czyzn 
1 MKS „Kusy” Szczecin GKS „Orze  Bia y” Brzeziny l.
2 SKS „Start” Gda sk KS „T cza” ód
3 KS „T cza” ód  CWKS „Legia” Warszawa” 
4 KS „Górnik” Zabrze AZS – AWF Gda sk
5 KG „Radlin” WKS „Zawisza” Bydgoszcz 
6 MKS „Pa ac M odzie y” Katowice KG „Radlin” 
7 OKS „Stomil” Olsztyn MKS „Victoria” Racibórz 
8 KS „Korona” Kraków KS „Korona” Kraków 
9 GTS „Wis a” Kraków KS „Nysa” 

10 KS „Nysa” KS „W ókniarz” Bielsko Bia a
11 KS „Slavia” Ruda l ska KS „Start” Bielsko Bia a
12  KS „Warta” Pozna
13  KS „Cukrownik” Chybie 
14  AZS-AWF Warszawa 

ród o: Sprawozdanie z dzia alno ci PZG na Walny Zjazd w 1988 r. 

IV

Przemiany ustrojowe roku 1989 – pomimo i tak fatalnej kondycji gimna-
styki polskiej w latach 80. XX wieku – dodatkowo pogr y y t  dyscyplin
sportu doprowadzaj c j  na pocz tku lat 90. minionego stulecia do stanu nieno-
towanego w powojennej historii. W roku 1992 w ca ym kraju sklasyfikowano 
864 zawodników i zawodniczek w tym w klasie mistrzowskiej tylko 1 gimna-
styczk  (przy braku m czyzn w kl. M). Klas  I w sumie uzyska o zaledwie 38 
gimnastyczek i 21 gimnastyków21. Wyczynowa gimnastyka sportowa (na po-
ziomie przynajmniej klasy I) prowadzona by a w 9 sekcjach e skich i 12 m -
skich, na bazie 17 klubów gimnastycznych22.

Zarz d Polskiego Zwi zku Gimnastycznego, wybrany na XX Walnym 
Zgromadzeniu w dniu 12.12.1992 r. rozpocz  sw  dzia alno  w bardzo trud-
nym dla polskiego sportu okresie. W sprawozdaniu ze Zgromadzenia czytamy 
m.in.: Transformacja ustrojowa, problemy gospodarcze w naszym kraju, nie-

zrozumienie przez wiele grup spo ecznych istoty zmian spowodowa y zagubie-

nie, niemo no  podejmowania skutecznych dzia a  dla rozwi zywania coraz 

mocniej wyst puj cych problemów. Powsta a sytuacja, w której sport znalaz

si  absolutnie na marginesie ycia spo ecznego23. Sytuacj , w jakiej znalaz  si

21 Sprawozdania PZG do GUS, teczka spraw gimnastyki za lata 1988-2000, Sk adnica Akt PZG, 
ul. Wiejska 17 Warszawa; W. Lipo ski, Encyklopedia Sportów wiata, Pozna  2001, s. 151.
22 Tam e.
23 Sprawozdanie z dzia alno ci PZG 1992–1996, s. 5, Sk adnica Akt PZG, Warszawa, ul. Wiejska 17. 
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sport gimnastyczny – w tym sport akademicki – na pocz tku lat 90. w naszym 
kraju, oddaje przyk ad warszawskiej AZS-AWF. Tu jedn  uchwa  Zarz du
klubu (na skutek zalece  Rektora tamtejszej AWF) zlikwidowano pr nie dzia-
aj c  (licz c  95 zawodników) sekcj  gimnastyczn 24. G ówn  przyczyn  li-

kwidacji sekcji gimnastycznych na pocz tku lat 90. XX w by y problemy natury 
ekonomicznej, które wynika y z ogólnego niedofinansowania sportu polskiego 
w tym okresie25. Jak mia o si  w perspektywie okaza , jedna z najlepszych 
gimnastycznych sekcji w Polsce – warszawska AZS, mia a ju  si  nigdy nie 
odrodzi .

Podobne problemy prze ywa y i inne o rodki gimnastyczne w tym akade-
mickie. Przypadkiem kontrastuj cym dla AZS Warszawa, mo e by  przyk ad
gda skiej AWF. Tu pomimo podobnych uwarunkowa  funkcjonowania klubu 
(realia wolnorynkowe oraz ogólne niedofinansowanie sportu polskiego), dzi ki
zaanga owaniu i determinacji rodowiska gimnastycznego uda o si  ocali  sek-
cj . Dzi ki temu mo liwe by o (w 1999 roku) utworzenie na bazie Katedry 
Gimnastyki AZS-AWF Gda sk, O rodka Olimpijskiego „Sydney 2000”26,
w którym nadmie my szkoli  si  nasz br zowy i z oty medalista igrzysk olim-
pijskich w gimnastyce Leszek Blanik. Dodajmy, e po roku 1992 (do ko ca XX 
w.) w pionie AZS, gda ski MKS AZS-AWF by  jedyn  profesjonaln , wyczy-
now  sekcj  m skiego sportu gimnastycznego (tab. 7). 

Podsumowuj c, lata 90. by y etapem najwi kszego regresu w polskiej gim-
nastyce sportowej. W II po owie tego okresu podj to prób  ocalenia jej przed 
ca kowit  destrukcj . Po cz ci uda o si  to osi gn . W ród akademickich 
klubów ocala  niestety tylko jeden – gda ski AZS. Przyk ad ten pokazuje jak 
determinacja i operatywno rodowiska sportowego nie dopu ci a do rozwi -
zania tej e sekcji gimnastycznej i w efekcie doprowadzi a do stworzenia wa-
runków umo liwiaj cych szkolenie zawodników na poziomie wiatowym. 
Efektem tych e przedsi wzi , ju  w niedalekiej przysz o ci, mia y by  pierw-
sze – wyczekiwane od prawie 50 lat – medale polskiej gimnastyki sportowej na 
szczeblu mi dzynarodowym, w tym olimpijskie Leszka Blanika – zawodnika 
AZS-AWF Gda sk.

24 „ ycie Warszawy” opisuje to wydarzenie w nast puj cy sposób: W styczniu 1992 r. do w adz 

AZS dotar o pismo rektora AWF „W sprawie krytycznej sytuacji finansowej AWF”. (...) Czytamy 

w nim o konieczno ci zredukowania przez AZS o 50% korzystania z obiektów sportowych. (...) 

W odpowiedzi Zarz d klubu zlikwidowa  cztery sekcje, w tym wszystkie trzy sekcje sportu gimna-

stycznego: akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej i gimnastyki sportowej. „ ycie Warsza-
wy” nr 53, 3 marca 1992, s. 6.
25  Jak zaradzono likwidacji sekcji gimnastycznej w AWF Gda sk, szczegó owo zob. Z. Szot, 
A. Drobnik, Droga do sukcesu. Gda ska gimnastyka sportowa baz  przygotowa  olimpijskich 

Sydney 2000, AWF Gda sk Wrzeszcz 1997, s. 26 i 27.
26 Powo ano równie  O rodek gimnastyki kobiet w Zabrzu. Sprawozdanie sekcji gimnastyki 
sportowej kobiet PZG za okres 2 XI 1996–12 XII 2000.
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Tabela 7. Kluby prowadz ce wyczynowe sekcje gimnastyki sportowej w latach 1989–2000

Lp. Gimnastyka sportowa kobiet Gimnastyka sportowa m czyzn 

1 TGS SMS Olsztyn AZS-AWF Gda sk (od 1992 MKS AZS-
AWF)

2 SMS „Pogo ” Zabrze (po 1996) „Iskra” 
Zabrze

CWKS „Legia” Warszawa 

3 TS „Wis a” Kraków WKS „Zawisza” Bydgoszcz 
4 „Kusy” Szczecin KS „T cza” ód
5 „Korona” Kraków NTG Nysa 
6 KS „Pa ac M odzie y” Katowice KS „Korona” Kraków 
7 „Start” Gda sk RKS „Cukrownik” Chybie 
8 „T cza” ód  KG Radlin 
9 NTG Nysa MKS „Pa ac M odzie y” Katowice 

10  LKS „Orkan” Piekary l skie 
11  BB-TS Bielsko-Bia a (do 1990r.) 
12  AZS-AWF Warszawa (do 1992r.) 

ród o: na podstawie sprawozda  PZG za lata: 1988–1992, 1992–1996, 1996–2000. 

Fot. 1. Leszek Blanik podczas wicze  w O rodku Olimpijskim „Sydney 2000”  

AZS-AWF Gda sk

ród o: Zbiory Grzegorza Bielca. Zdj cie przes ane od Leszka Blanika 

Zako czenie 

Akademicki sport gimnastyczny stanowi  w wieku XX wa ne ogniwo roz-
woju polskiej gimnastyki sportowej. Dynamiczny wzrost zasi gu organizacyj-
nego gimnastyki polskiej w ramach AZS mia  miejsce w latach 50. tego  stule-
cia. Przyczyni o si  do tego – miedzy innymi – usankcjonowanie dzia alno ci
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zrzesze  podleg ych ministrowi o wiaty (w tym AZS). Do roku 1966 stan licz-
bowy wyczynowych gimnastycznych klubów akademickich zasadniczo nie 
zmienia  si  i oscylowa  w granicach 6-8 klubów. Regres, jaki nast pi  w pol-
skiej gimnastyce po roku 1866 nie omin  klubów akademickich. Zgodnie 
z trendem ogólnopolskim liczba AZS prowadz cych t  dyscyplin  sportu zna-
cz co zmniejszy a si  i w latach 1973-2000 ogranicza a si  najwy ej do 2 klu-
bów (ryc. 1). 

Ryc. 1. Liczba klubów AZS prowadz cych sekcje gimnastyki sportowej w latach 1951–2000. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie pracy doktorskiej autora27

Pomimo tego dorobek klubów pionu akademickiego, w kontek cie osi -
gni  polskiej gimnastyki sportowej na forum mi dzynarodowym, jest znacz -
cy. Najwi ksze osi gni cia indywidualne polskiej gimnastyki nale  do repre-
zentanta pionu akademickiego – Leszka Blanika (MKS-AZS-AWF Gda sk), 
który bezsprzecznie jest najbardziej utytu owanym zawodnikiem polskiej gim-
nastyki28. Poza Blanikiem warto te  wspomnie  o innych gimnastykach i gim-
nastyczkach klubów akademickich, którzy reprezentowali nasz kraj w igrzy-
skach olimpijskich: Wis awie Noskiewicz (AZS Warszawa), Danucie Fidusie-
wicz (AZS „Olsztyn”) oraz Andrzeju Konopce i ukaszu Uhma (obydwaj AZS 
Warszawa)29.

27 G. Bielec, praca doktorska: Rozwój polskiej gimnastyki sportowej (1867–2000), promotor 
M. Ponczek, Katowice 2006 (Aneks – sylwetki polskich olimpijczyków w gimnastyce sportowej).
28  Szczegó owo zob. http://www.leszekblanik.pl/.
29 Szczegó owo zob. G. Bielec, praca doktorska: Rozwój polskiej gimnastyki sportowej (1867– 

2000), promotor M. Ponczek, Katowice 2006 (Aneks – sylwetki polskich olimpijczyków w gim-
nastyce sportowej).
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STRESZCZENIE

Akademicki sport gimnastyczny stanowi  w wieku XX wa ne ogniwo roz-
woju polskiej gimnastyki sportowej. Dynamiczny wzrost zasi gu organizacyj-
nego gimnastyki polskiej w ramach AZS mia  miejsce w latach 50. tego  stule-
cia. Przyczyni o si  do tego – mi dzy innymi – usankcjonowanie dzia alno ci
zrzesze  podleg ych ministrowi o wiaty (w tym AZS).  

Pocz wszy od 1951 roku rozgrywano gimnastyczne Akademickie Mi-
strzostwa Polski (AMP). By a to najwi ksza gimnastyczna impreza sportu 
akademickiego w kraju. Do klubów, które jako pierwsze w czy y si  do ry-
walizacji gimnastycznej w ramach AMP by y: AZS-AWF Warszawa, AZS 
Gda sk, AZS Gliwice, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS Toru , AZS Szcze-
cin, AZS Wroc aw.

Do roku 1966 stan liczbowy wyczynowych gimnastycznych klubów aka-
demickich zasadniczo nie zmienia  si  i oscylowa  w granicach 6-8 klubów.  

Regres, jaki nast pi  w polskiej gimnastyce po roku 1966, nie omin  klu-
bów akademickich. Zgodnie z trendem ogólnopolskim liczba AZS prowadz -
cych t  dyscyplin  sportu znacz co zmniejszy a si . W latach 1973–1992 
w zasi gu organizacyjnym PZG funkcjonowa y zaledwie dwa kluby akademic-
kie (Warszawa i Gda sk).  W latach 1993–2000 gimnastyka wyczynowa pro-
wadzona by a zaledwie w jednym klubie pionu AZS (AWF Gda sk).

S owa kluczowe: gimnastyka sportowa, historia, Poland, studencki sport, kluby 
sportowe
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA VII

MARIUSZ OZIMEK 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski 

SPORT W KLUBIE SPORTOWYM AZS AWF KRAKÓW (1976–2008)

Historia AZS w Polsce1

W gronie studentów Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie – entuzjastów 

turystyki górskiej i narciarstwa (Walery Goetel, Jan Gadomski, Józef Grabowski, 

Ludwik Janczarski, Jerzy Junien Sarnecki, W adys aw Kuryluk, Wac aw Majewski 

i W adys aw Pawlica) jesieni  1908 roku zrodzi a si  idea utworzenia organizacji 

sportowo-turystycznej, która – jak pokaza a niebawem przysz o  – na sta e zado-

mowi a si  w murach polskich szkó  wy szych. W pracach przygotowawczych 

wzorowali si  na do wiadczeniach organizacyjnych swych lwowskich kolegów 

z kr gu Akademickiego Klubu Turystycznego2 (1906) i Akademickiego Zwi zku 

Sportowego M odzie y Polskiej3 oraz krakowskich stowarzysze  sportowych 

1 Opracowano na podstawie: H. Hanusz, B. Korpak, Akademicki Przegl d Sportowy. Pismo Za-

rz du G ównego AZS Wydanie Specjalne. Piotr Rachwaniec, FALL. Kraków 2009.
2 Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie – stowarzyszenie dzia aj ce w ród m odzie y akademic-

kiej i pracowników nauki powsta e na pocz tku XX wieku we Lwowie. Inicjatorami powstania AKT 

byli: Bronis aw Drecki, Adam Konopczy ski, Wilhelm Landsberg, Mieczys aw Or owicz, Tadeusz 

Ostrowski, W adys aw Smolka, Kazimierz witalski. Zebranie organizacyjne AKT odby o si  29 

kwietnia 1906 roku na terenie Uniwersytetu Lwowskiego. Towarzystwo za o y o 30 osób – w pierw-

szym roku liczba cz onków wzros a do 55. Prezesem zosta  Mieczys aw Or owicz. Zarz d tworzyli: 

Adam Konopczy ski – wiceprezes, Wac aw Kowalewski – wiceprezes, Wilhelm Landesberg – zast p-

ca sekretarza, Bronis aw Drecki – skarbnik, W adys aw Smolka v zast pca skarbnika oraz Kazimierz 

witalski i Tadeusz Piotrowski – cz onkowie zarz du. Zadaniem Klubu by o organizowanie wycieczek, 

i prowadzenie szkole  na tematy zwi zane z turystyk , poznaniem okolic – poczynaj c od prostych 

informacji o konieczno ci odpowiedniego ekwipunku, zasad w drowania czy wy ywienia.
3 Akademicki Zwi zek Sportowy M odzie y Polskiej (AZSMP). Wielosekcyjne stowarzyszenie 

sport., za o one w 1906 r. we Lwowie i rozwi zane ju  w 1909 r. W jego ramach powsta  w 1906 

r. Akademicki Klub Turystyczny, który przetrwa  jako samodzielna organizacja a  do 1923 r.
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i turystycznych, w których dotychczas byli zrzeszeni (Or owicz 1921, Wryk 2009). 

Akademicki Zwi zek Sportowy, bo o tej organizacji mowa,  wi tuje w roku aka-

demickim 2008/2009 swoje 100-lecie dzia alno ci.

Zebranie za o ycielskie nowej organizacji odby o si  5 grudnia 1908 roku, 

a 15 maja nast pnego roku przyj to statut AZS Kraków i wybrano pierwszego 

prezesa, którym zosta  Wac aw Majewski – student medycyny. 19 czerwca 

1909 roku w adze austriackie oficjalnie zezwoli y na dzia alno  Akademickie-

go Zwi zku Sportowego.  

Celem AZS, zgodnie z pierwszym statutem, by o rozbudzanie w ród m o-

dzie y zami owania do sportu i dawania cz onkom materialnej mo no ci do 

wspólnej pracy w kierunku rozwijania si  fizycznych za pomoc  wszelkich 

zdrowych a odpowiednich sportów, zabaw i gier ruchowych.  

Stoj c na gruncie starogreckiego idea u „kalokagathia”, za o yciele Zwi z-

ku szczególn  uwag  zwracali na równomierne kszta cenie umys owe i fizyczne 

studentów. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka stanowi  mia y nie tylko 

czynnik zdrowotny, ale tak e wa ny sk adnik ca ego procesu dydaktyczno-

wychowawczego.  

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci w ramach Akademickiego 

Zwi zku Sportowego powstawa y w kolejnych latach AZS-y w szko ach wy -

szych w ró nych miastach.  W 1919 roku w Poznaniu i Warszawie, w 1920 

w Wilnie, w 1921 w Lublinie, w 1922 we Lwowie, a w 1925 w Cieszynie. 

Utworzona w 1923 roku Centrala Polskich Akademickich Zwi zków Sporto-

wych by a koordynatorem dzia ania AZS w ca ej Polsce. Centrala inicjowa a

wiele ró norodnych przedsi wzi  organizacyjnych i sportowych oraz reprezen-

towa a sport akademicki wobec w adz pa stwowych i na arenie mi dzynarodo-

wej. Pierwszym prezesem Centrali zosta  Stefan Grodzki z Warszawy. 

Pierwszym polskim olimpijczykiem startuj cym na Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich w 1924 r. w Chamonix by  cz onek AZS, y wiarz Leon Jucewicz. 

Pierwszy z oty medal olimpijski zdoby a dla Polski zawodniczka AZS Warsza-

wa Halina Konopacka w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterda-

mie.

Po zako czeniu II wojny wiatowej, w 1948 roku barwy AZS reprezento-

wa o ju  prawie 15 tysi cy studentów, a sportowcy studenci dominowali w ta-

kich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, czy wio larstwo. 

W 1959 roku AZS zosta  cz onkiem Mi dzynarodowej Federacji Sportu 

Uniwersyteckiego (FISU) i od pierwszej Letniej Uniwersjady w Turynie 

w 1959 roku bierze udzia  w systemie studenckich imprez sportowych. Do dnia 

dzisiejszego sportowcy z Gryfem na piersi zdobyli na uniwersjadach 342 medali 

(102 z ote, 107 srebrnych i 133 br zowe). Przedstawicieli AZS pe nili równie

liczne funkcje we w adzach FISU: wiceprezesem FISU by  Zdzis aw Straszak, 

cz onkami Komitetu Wykonawczego byli Bogdan Ko odziejek i Aleksander 

Ronikier. Obecnie od dwóch kadencji funkcj  t  pe ni Marian Dymalski. 
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Od 1949 roku dzia aj ce na uczelniach ko a sportowe AZS zosta y prze-

kszta cone w kluby uczelniane AZS (od 1957 roku). Powsta y te  Zarz dy ro-

dowisko w AZS, co poczynaj c od klubów dzia aj cych na poszczególnych 

uczelniach, poprzez struktury wojewódzkie a  po Zarz d G ówny AZS da y

trójstopniowy szczebel dzia alno ci.

W 1961 roku utworzono w AZS system rozgrywek – Mistrzostwa Polski 

Szkó  Wy szych. 

Wizytówk  AZS jest sport kwalifikowany. Setki medali zdobytych na naj-

wa niejszych imprezach wiatowych, wspaniali sportowcy jak Waldemar Ba-

szanowski (dwukrotny z oty medalista olimpijski w podnoszeniu ci arów 

i wielokrotny rekordzista wiata), rekordzista wiata w skoku wzwy  Jacek 

Wszo a (z oty i srebrny medal olimpijski), siatkarze ze z otej dru yny Huberta 

Wagnera z Montrealu czy znakomici szermierze i wio larze.

Od 1989 roku dzi ki dynamicznemu rozwojowi szkolnictwa wy szego,

powsta o bardzo wiele nowych uczelni prywatnych i publicznych, a co za tym 

idzie – wzros a liczba studentów (do prawie 2 mln osób). W tym czasie  trzy-

krotnie wzros a tak e liczba jednostek organizacyjnych AZS – do 327, w tym 

ponad 280 klubów uczelnianych. AZS rozpocz  dzia alno  na dziesi tkach 

uczelni prywatnych i w wy szych szko ach zawodowych, powsta y setki no-

wych sekcji w nowych dyscyplinach w dotychczas dzia aj cych klubach. Roz-

win  si  szeroko system Mistrzostw Polski Szkó  Wy szych. 

Akademicki Zwi zek Sportowy liczy dzi  ponad 55 tysi cy cz onków, któ-

rzy obj ci s  systemem opartym o mi dzynarodowy program ISIS-AZS. 

Reprezentacje AZS i Polski nale  do jednych z liczniejszych na uniwer-

sjadach oraz w akademickich mistrzostwach wiata i Europy. AZS organizuje 

wiele imprez studenckich na poziomie wiatowym: w latach 1993 i 2001 zorga-

nizowane zosta y w Zakopanem zimowe uniwersjady oraz przeprowadzono 17 

akademickich mistrzostw wiata.

Ponad 1/3 reprezentacji olimpijskiej w Atenach i Pekinie stanowili zawod-

nicy spod znaku Gryfa. Pojawi y si  nowe gwiazdy i medali ci igrzysk: Szymon 

Zió kowski w rzucie m otem, Otylia J drzejczak w p ywaniu, Tomasz Kuchar-

ski w wio larstwie, Sylwia Grucha a we florecie, Tomasz Majewski w pchni -

ciu ko a, gimnastyk Leszek Blanik, osada wio larska, a w igrzyskach zimowych 

Justyna Kowalczyk.  

Wierno  ideowym zasadom sportu akademickiego jest szczególnie charak-

terystyczna dla Akademickiego Zwi zku Sportowego.  

AZS dzisiaj to m.in. 321 klubów na uczelniach pa stwowych i niepublicz-

nych oraz ponad 3000 sekcji sportowych i blisko 55 000 cz onków, uczestni-

cz cych w rozgrywkach sportowych dla rodowiska akademickiego na skal

ogólnopolsk . Mistrzostwa Polski Szkó  Wy szych stanowi ce podstawowy 

system rywalizacji sportu powszechnego w Polsce, rozgrywane w systemie 

bezpo rednim oraz w typach uczelni. Akademickie Mistrzostwa Polski b d ce
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jedyn  form  rywalizacji sekcji wyczynowych AZS. Pozwalaj  na sprawdzenie 

stopnia przygotowania do sezonu, rozgrywek ligowych, wa nych startów doce-

lowych. Kluby Sportowe AZS AWF stanowi ce g ówn  si  sportu wyczyno-

wego w AZS. To w tych klubach trenuj  nasi olimpijczycy. Sportowcy AZS 

stanowi  oko o 31,6% ogó u polskiej reprezentacji narodowej. Rywalizacja 

i uczestnictwo w systemie Akademickich Mistrzostw Europy oraz Akademic-

kich Mistrzostw wiata, jako czynny cz onek federacji EUSA oraz FISU. Trzy 

Centralne O rodki Sportu Akademickiego: COSA Wilkasy, COSA Górki Za-

chodnie ko o Gda ska, COSA Zieleniec (Hanusz i Korpak 2009). 

Historia KS AZS AWF Kraków 

Pocz tki powstania KS AZS AWF Kraków datuj  si  na rok 1976, kiedy to 

18 pa dziernika na Nadzwyczajnym Zje dzie Delegatów kierownictwo Klubu 

i W adze Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie4 zaakcep-

towa y nazw  AZS AWF Kraków, którego statut zatwierdzony zosta  9 listopa-

da przez GKKFiT.  

Sk ad statutowych w adz klubu, wybranych na pierwszym Walnym Zebra-

niu Delegatów w dniu 6 grudnia 1976 r. by  nast puj cy: Kazimierz Toporo-

wicz – prezes, Emil Dudzi ski – wiceprezes ds. sportowych, Jan urek – wice-

prezes ds. organizacyjnych, Maciej Rek – wiceprezes ds. ekonomicznych, Le-

onia Michalus – wiceprezes ds. wychowawczych, Zygmunt Szewczyk – wice-

prezes ds. sportu szkolnego. Cz onkowie zarz du: Stanis aw Adamczyk, Marek 

Babulski, Marian B benek, Wies aw Bieniasz, Janina Caban, Alicja Cichalew-

ska, Zdzis aw D browski, Jerzy Emmerich, Jerzy Gembala, Witold G sior,

Leon Harabasz, Piotr Je , Boles aw Kordas, Szymon Krasicki, Eugeniusz Kru-

czalak, Wanda Kwapuli ska, Roman Kwapuli ski, Bronis awa Kufel, Zdzis aw

Moszczak, Aleksander Orchowski, Halina Oszast, Gustaw P ochacz, Ryszard 

Prokop, Tadeusz Rokossowski, Kazimierz Rusin, Stanis aw abowski, Andrzej 

Stanowski, W adys aw Stawiarski, Mieczys aw Stefanów, Andrzej Szaruga, 

Kazimierz Trybalski, Józef Witko , Tadeusz Wojtaszek, Józef uradzki. Komi-

sja Rewizyjna:  Józef Grzesikowski – przewodnicz cy, W adys aw Gosty ski – 

sekretarz, Jan Krejcza – cz onek KR, Edward Mróz – cz onek KR, Aleksander 

Witkowski – cz onek KR. 

4 Kontynuacj  idei uniwersyteckiego kszta cenia nauczycieli wychowania fizycznego by o 3-

letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w Polsce Odrodzonej (1927 r.) przy Wydzia-

le Lekarskim Uniwersytetu Jagiello skiego. W 1950 r .Studium przekszta cono w samodzieln

Wy sz  Szko  Wychowania Fizycznego. Wprowadzono te  4-letnie studia magisterskie 

(1954 r.). W roku 1972 uczelnia otrzyma a nazw : Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce 

po tym nadano jej imi  Bronis awa Czecha. Wa nym osi gni ciem by o uzyskanie praw do 

nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopie  doktora 1970 r., stopie

doktora habilitowanego 1987 r.).
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W dniu przyj cia oficjalnej nazwy w sk ad Klubu AZS AWF wchodzi y na-

st puj ce sekcje sportowe: Sekcja bryd owa: 20 zawodników. Kierownik sek-

cji: Janusz I ewski. Brak kadry szkoleniowej. Poziom sportowy: I miejsce w I 

lidze, II miejsce w Pucharze Polski, Reprezentanci Polski: Henryk Grz dziel,

Jerzy Micha ek. Sekcja wio larska: 98 zawodników. Kierownik Sekcji: Kazi-

mierz Mamo . Kadra szkoleniowa: Zdzis aw Adamik, Andrzej Gablankowski, 

Aleksander Trzyna, Jan Gresel, Jan Stefa ski. Poziom sportowy: II miejsce 

w punktacji dru ynowej Mistrzostw Polski. Reprezentanci Polski: Zdzis aw 

Bromek, Barbara Gwó d , Tadeusz Oko ski, Grzegorz Ranisz, Andrzej 

Skowro ski. Sekcja lekkiej atletyki: 206 zawodników. Kierownik sekcji: Jan 

urek. Kadra Szkoleniowa: Emil Dudzi ski, Edward Frydel, Eugeniusz Krucza-

lak, Kazimierz Rusin, Ryszard Szpar, Stanis aw Zapart, Maria Zieli ska, Jan 

urek. Poziom sportowy: I liga – XIV miejsce, Kadra narodowa: Franciszek 

Gorczyca, Zofia Moryc, Krystyna Pulczy ska, Wies aw Stachura, Stanis aw 

Wyrobek, Stanis aw aba. Sekcja pi ki koszykowej kobiet: 60 zawodniczek. 

Kierownik Sekcji: Jerzy Komorowski. Kadra szkoleniowa: Ewa Cmunt, Miro-

s awa Kasprzyk, Wojciech Radzikowski, Irena Szel g. Poziom sportowy: II liga 

– VI miejsce. Reprezentanci Polski: Ma gorzata Dubiel i Alicja Kaczmarska 

(w kadrze juniorek) oraz Ma gorzata Waga (w kadrze seniorek). Sekcja pi ki

koszykowej m czyzn: 35 zawodników. Kierownik sekcji: vacat. Kadra Szko-

leniowa: Tomasz Arlet, Marcin Kasperzec. Poziom sportowy: II liga – VI miej-

sce. Brak reprezentantów Polski. Sekcja pi ki r cznej kobiet: 34 zawodniczki. 

Kierownik sekcji: Witold M czka. Kadra Szkoleniowa: Jerzy Pytlik. Poziom 

sportowy: Liga okr gowa – I miejsce. Brak reprezentantek Polski. Sekcja kaja-

kowa: 50 zawodników. Kierownik sekcji: vacat. Kadra szkoleniowa: Pawe

Podgórski. Poziom sportowy: po przeniesieniu z urz du kilku czo owych za-

wodników do KS Nadwi lan sekcja w 1976 zaj a IV miejsce w Krakowie; po 

zako czeniu sezonu zosta a rozwi zana. Sekcja eglarska: 90 zawodników. 

Kierownik sekcji: Bogus aw Ma ecki. Kadra szkoleniowa: treningi prowadzili 

spo ecznie do wiadczeni zawodnicy, którzy zako czyli karier  zawodnicz ,

w sezonie 1976 sekcja nastawi a si  wy cznie na szkolenie masowe, po sezonie 

76 sekcja zosta a przej ta przez Zarz d rodowiskowy. 

Obecnie struktura organizacyjna to trzynastoosobowy Zarz d Kluby, pi -

cioosobowe Prezydium Klubu, czteroosobowa Komisja Rewizyjna oraz trzy-

osobowy S d Kole e ski.

Obecnie funkcjonuje sze  sekcji w sportach letnich: lekkoatletyka, wio-

larstwo, kajakarstwo górskie, gimnastyka, szermierka, pi ka r czna kobiet oraz 

w sze  sekcji w sportach zimowych wspólnie z AZS Zakopane: y wiarstwo 

szybkie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, snowboard a od roku 

2006 skoki narciarskie oraz kombinacja norweska (sekcje w sportach zimowych 

funkcjonuj  pod nazw  KS AZS AWF Kraków/Zakopane). Ponadto klub pro-
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wadzi sekcj  masters, która liczy ok. 2500 cz onków. Obecnie Klub AZS AWF 

Kraków reprezentuje 550 zawodników posiadaj cych licencje zawodnicze.  

Cel pracy. Celem pracy by o przedstawienie osi gni  sportowców Klubu 

Sportowego AZS AWF Kraków w wietle stulecia dzia alno ci Akademickiego 

Zwi zku Sportowego. 

Materia  bada

Materia  badawczy wykorzystany w niniejszej pracy stanowi y dokumenty 

i wytwory cznie (Grabowski 1996, Soza ski 1996, Morawski 2000, Rygu a

2004).

– Elektroniczne – doniesienia, zestawienia internetowe, oficjalne strony 

federacji narodowych, zwi zków sportowych i rozgrywanych imprez sporto-

wych, oficjalne strony statystyczne. 

– Cyfrowe – opracowania i wszelkie zestawienia liczbowe, statystyczne, 

wydawnictwa w formie opracowa  drukowanych zwartych. 

Przeprowadzona zosta a skrupulatna analiza dokumentów, w tym protoko-

ów najwi kszych zawodów, przede wszystkim igrzysk olimpijskich i mi-

strzostw wiata, a tak e zwi zanych z tymi zawodami materia ów, zawieraj -

cych wszelk  mo liw  wiedz  na temat wybitnych sportowców, jak równie

zestawie  najlepszych sportowców roku. W trakcie analizy wykorzystano mo -

liwo ci Internetu – oficjalne witryny i strony internetowe [ ród a internetowe]. 

Najlepsi zawodnicy KS AZS AWF Kraków 

Lekka atletyka: Adam Starostka (reprezentant Polski w lekkiej atletyce,  

uczestnik Igrzysk Olimpijskich 1980 roku w Moskwie w sztafecie 4x400 m, 

Wioletta Frankiewicz – Janowska (uczestniczka Igrzysk Olimpijskich – Ateny 

2004 – 1500 m – 23. miejsce, br zowy medal ME (2006) – 3000 m z przeszko-

dami), Marcin Urba  (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Sydney (2000) – wier -

fina  200 m,  8. miejsce 4x100 m, uczestnik Igrzysk Olimpijski Ateny (2004) – 

5. miejsce 4x100 m, br zowy medal HME (2005) – 200 m, rekordzista Polski 

na 200 m 19,98 sek (M  Sewilla), Grzegorz Sudo  (uczestnik Igrzysk Olimpij-

skich – Ateny 2004 – chód sportowy – 7. miejsce, IO Pekin 9. miejsce), Piotr 

Klimczak (uczestnik Igrzysk Olimpijskich – Ateny 2004 – 4x400 m – 10. miej-

sce, z oty medal na Letniej Uniwersjadzie – (2005) – 4x400 m, srebrny medal 

HM  (2006) – 4x400 m), Marcin Nowak (br zowy medal 4x100 m Mistrzostwa 

Europy (1998), uczestnik Igrzysk Olimpijskich Sydney (2000) – wier fina

100m,  8. miejsce 4x100 m, br zowy medal HME – 4x100 m (2002), Dariusz 

Ku  (srebrny medalista Mistrzostw wiata Juniorów M odszych w sztafecie 

szwedzkiej (2003), br zowy Medalista Halowych Mistrzostw Polski na 60 m 

(2007), Wicemistrz Europy w sztafecie 4x100 m (Göteborg 2006), Pó finalista

Halowych Mistrzostw wiata na 60 m (2006), Mistrz Polski na 100 m (2006, 
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2008), Br zowy Medalista Mistrzostw Polski na 100 m (2005) i na 200 m 

(2006), Halowy Mistrz Polski Juniorów na 60 m i 200 m (2005, 2006), Mistrz 

Polski Juniorów na 100 m (2005) i na 200 m (2004), Srebrny Medalista Mi-

strzostw Polski Juniorów na 100 m (2004), Halowy Mistrz Polski Juniorów 

M odszych na 60 m (2003), Mistrz Polski Juniorów M odszych na 100 m 

(2002), Mistrz Polski M odzików na 100 m (2001), 2. miejsce w superlidze PE 

w sztafecie 4 x 100 m (Annecy 2008), uczestnik IO w Pekinie 2008), Marcin 

Starzak (Puchar Europy: 2. miejsce – 2008, 2006; 3. miejsce – 2007,Halowe 

Mistrzostwa wiata: 7. miejsce – 2008, Halowe Mistrzostwa Europy: 6. miejsce 

– 2007, Mistrzostwa Europy U-23: 6. miejsce – 2005, Mistrzostwa Polski: 1. 

miejsce – 2006, 2007, 2008, Halowe Mistrzostwa Polski: 1. miejsce – 2006, 

2007, 2008, Halowy Rekord Polski: 8.18 – 2008 (32 lata temu Grzegorz Cybul-

ski), Halowy Rekord Polski juniorów: 8.01 – 2004, M odzie owy Rekord Pol-

ski: 8.21 – 2007, Wielokrotny Mistrz i medalista Mistrzostw Polski w m od-

szych kategoriach wiekowych, IO Pekin – skok w dal.  Rafa  Augustyn, chód 20 

km (Mistrzostwa wiata 26. miejsce – chód 20 km (2007), Puchar wiata 26. 

miejsce – chód 20 km (2006) , 56. miejsce – chód 20 km (2008), Mistrzostwa 

Polski: 1. miejsce – chód 20 km (2007), 2. miejsce – chód 20 km (2006), 2. 

miejsce – 5000 m – hala (2008), 3. miejsce – chód 20 km (2008), MME 4. miej-

sce – chód 20 km (2005), Uniwersjada13. miejsce – chód 20 km (2005), IO 

Pekin – 29 miejsce. 

Kajakarstwo górskie: Bogus awa Knapczyk (reprezentantka Polski w ka-

jakarstwie, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w kajakarstwie 

(1996), Micha  Staniszewski (reprezentant Polski, srebrny medal AM  C-2 

(1998), srebrny medal w C-2 indywidualnie (1999), Srebrny medalista Igrzysk 

Olimpijskich Sydney w kajakarstwie C-2, (2000) (wraz z Krzysztofem Ko o-

ma skim), Br zowy medalista Mistrzostw Europy (2000), drugie miejsce 

w Pucharze wiata (2000), Andrzej Wójs/S awomir Mordarski (reprezentanci 

Polski, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000) – kajakarstwo górskie 

C-2 ,6 miejsce, trzecie miejsce w Pucharze wiata (2000), pierwsze miejsce 

w Pucharze wiata w Augsburgu i Pradze (2001), Z oty medal Akademickich 

Mistrzostw wiata w kajakarstwie górskim C-2 (2002) Kraków, br zowy medal 

M  Seniorów w dru ynie C-2 x 3 (2003), S awomir Mordarski (z oty medal M

– C-1x3 (1999), Wojciech Seku a/ Jaros aw Miczek (br zowy medal M  Senio-

rów w dru ynie C-2 x3 (2003), Agnieszka Stanuch (Uczestniczka IO w Atenach 

2004, K1, 13 miejsce, Uczestniczka IO w Pekinie – K1, 5. miejsce), Pawe  Sar-

na/Marcin Pochwa a (uczestnicy IO w Atenach, C2, 10 miejsce), Grzegorz 

Wójs (Akademickie Mistrzostwa wiata 2002, C1, 3. miejsce), Beata Grzesik 

(Mistrzostwa wiata, 1999, 2. miejsce). 

Sekcja wio larska: Grzegorz Puszczykowski (srebrny medal AM  (1994) 

– 4xML), Tomasz Bethier (z oty medal AM  (2006) 8+MA), Beata Malinow-

ska (br zowy medal AM  (1998) , 2x2WL, br zowy medal AM  (2004) 
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2xKL), Magdalena Nowak (br zowy medal na AM  (2002) – 2x2WL), Agata 

Gramatyka (Akademickie Mistrzostwa wiata 2008, 1. miejsce) 

Szermierka: Rados aw Zawrotniak (IO Pekin, 2. miejsce, szpada dru y-

nowo), Piotr Kruczek (srebrny medal mistrzostw Europy do lat 23) 

Gimnastyka: Dru ynowe Mistrzostwo Polski 2008, Maks Kawalenka 

(Zdobywca Pucharu Polski 2008)

Tab. 1. Zawodnicy poszczególnych sekcji – lata 2007–2008 

Sekcje zimowe: Dagmara Krzy y ska (2 z ote medale na ZU (2001), z oty 

medal ZU (2005), udzia  w IO (2006) Turyn), Andrzej Bachleda (udzia

w Igrzyskach Olimpijskich (2002) – Salt Lake City, Katarzyna Wójcicka (br -

zowy medal ZU (2005) – 1500 m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich Turyn 

(2006), Konrad Nied wiedzki (uczestnik IO Turyn (2006) Zimowa Uniwersjada 

– Pekin 2. miejsce), Jagna Marczu ajtis (udzia  IO Salt Lake City, 4. miejsce, 

udzia  w IO Turyn (2006), Mateusz Ligocki (udzia  w IO Turyn (2006), kwali-

fikacja na IO w Vankouver 2010), Rafa  Skarbek-Malczewski (udzia  w IO 

Turyn (2006). 

111122Wio larstwo

42141Szermierka 

1554713Snowboard

23Pi ka r czna 

4141Narciarstwo klasyczne 

114192Narciarstwo alpejskie 

510147y wiarstwo szybkie 

31931813Lekka atletyka 

126496Kajakarstwo górskie 

2761Gimnastyka 

IMMM

Klasy sportowe Kadra
Narodowa Reprezentacja 

Polski 

Sekcje 
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Poziom sportowy poszczególnych sekcji w ostatnich latach  
(2004-2008) 

Zawodnicy KS AZS-AWF Kraków nale  do czo ówki w rywalizacji ogól-

nopolskiej, s  powo ywani do reprezentacji kraju oraz zdobywaj  medale mi-

strzostw kontynentu i wiata. W latach 2004–2008 zawodnicy sekcji letnich 

zdobyli 344 medale Mistrzostw Polski, 174 medale Akademickich Mistrzostw 

Polski, 23 medale Mistrzostw wiata, Europy, Akademickich Mistrzostw wia-

ta i Uniwersjady, za  zimowych 260 medali Mistrzostw Polski, 8 medale Aka-

demickich Mistrzostw Polski oraz 13 medali imprez mistrzowskich o zasi gu

mi dzynarodowym.  

Ten wysoki poziom sportowy AZS-AWF Kraków jest odzwierciedlony 

w startach zawodników równie  na Igrzyskach Olimpijskich: 7 zawodników na 

letnich IO 2004’ Ateny, 6 – na zimowych IO 2006’ Turyn, 10 – zawodników na 

IO letnich 2008 Pekin. 

Tab. 2. Poziom sportowy poszczególnych sekcji – 2007–2008 

Najwi ksze osi gni cia medalowe zawodników  
KS AZS AWF Kraków na przestrzeni istnienia klubu ostatnich 32 lat 

1976 rok: 4 medale MP (wio larstwo), 1977 rok: 8 medali MP (wio lar-

stwo), 1978 rok: 1 medal MP (bryd ), 3 medale MP (wio larstwo), 1979 rok: 1

medal MP (bryd ), 5 medali MP (wio larstwo), 1980 rok: 2 medale MP (lekko-

atletyka), 6 medali MP (wio larstwo), 1981 rok: 1 medal MP (wio larstwo),

4421177913172Ogó em

22522181Snowboard

211511Narciarstwo klasyczne

1721Narciarstwo alpejskie

2235412132y wiarstwo szybkie

5519111Wio larstwo

31631111Szermierka 

33532215431Lekka atletyka 

284211Kajakarstwo górskie

21Gimnastyka 

FI-IIIFI-IIIUFI-IIIUFI-IIIUFI-III
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1982 rok: 1 medal AM  (wio larstwo), 1983 rok: 1 medal MP (lekkoatletyka), 

1 medal MP (wio larstwo), 1985 rok: 4 medale MP (wio larstwo), 1986 rok: 1 

medal MP (lekkoatletyka), 4 medale MP (wio larstwo), 1987 rok: 2 medale MP 

(lekkoatletyka), 2 medale MP (wio larstwo), 1988 rok: 2 medale MP (lekko-

atletyka), 3 medale MP (wio larstwo), 1989 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 

3 medale MP (wio larstwo), 1990 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 1 medal 

MP (wio larstwo), 1991 rok: 1 medal MP (lekkoatletyka), 1992 rok: 2 medale 

MP (lekkoatletyka), 1993 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 9 medali MP (ka-

jakarstwo), 1994 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wio lar-

stwo), 12 medali MP (kajakarstwo), 1 medal AM  (wio larstwo), 1995 rok: 9 

medali MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wio larstwo), 13 medali MP (kaja-

karstwo), 1996 rok: 3 medale MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wio larstwo), 

6 medali MP (kajakarstwo), 1997 rok: 4 medale MP (lekkoatletyka), 4 medale 

MP (wio larstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 1998 rok: 1 medal ME (lekko-

atletyka), 5 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal AM  (wio larstwo), 3 medale 

MP (wio larstwo), 1 medal AM  ( kajakarstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 2 

medale MP (narciarstwo alpejskie), 1999 rok: 7 medali MP (lekkoatletyka), 3 

medale M  (kajakarstwo), 27 medali MP (kajakarstwo), 3 medale MP (wio lar-

stwo), 3 medale MP (narciarstwo alpejskie), 4 medale MP (narciarstwo kla-

syczne), 2000 rok: 7 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal ME (kajakarstwo), 1 

medal IO (kajakarstwo), 2 medale AM  (kajakarstwo), 2 medale MP (wio lar-

stwo), 5 medali MP (narciarstwo alpejskie), 6 medali MP (narciarstwo klasycz-

ne), 2001 rok: 6 medali MP (lekkoatletyka), 17 medali MP (kajakarstwo), 4 

medale MP (wio larstwo), 2 medale ZU, 7 medali MP (narciarstwo alpejskie), 2 

medale MP (narciarstwo klasyczne), 2002 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 1 

medal ME (lekkoatletyka), 1 medal AM  (wio larstwo), 3 medale MP (wio lar-

stwo), 1 medal na AM  (kajakarstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 19 medali 

MP (snowboard), 3 medale MP (narciarstwo alpejskie), 1 medal ME (szermier-

ka), 2003 rok: 10 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal MP (wio larstwo), 1 

medal M  (kajakarstwo), 15 medali MP (kajakarstwo), 1 medal MP (szermier-

ka), 1 medal ZU, 6 medali MP ( y wiarstwo szybkie), 11 medali MP (narciar-

stwo alpejskie), 1 medal MP (narciarstwo klasyczne), 4 medale MP (snowbo-

ard), 2004 rok: 6 medali MP (gimnastyka), 2 medale ME (kajakarstwo), 31 

medali MP (kajakarstwo), 39 medali MP (lekkoatletyka), 5 medali MP (szer-

mierka), 1 medal MM  (szermierka), 1 medal AM  (wio larstwo), 9 medali MP 

(wio larstwo), 21 medali MP ( y wiarstwo szybkie), 5 medali MP (narciarstwo 

alpejskie), 3 medale MP (narciarstwo klasyczne), 26 medali MP (snowboard), 

2005 rok: 9 medali MP (gimnastyka), 5 medali ME (kajakarstwo), 27 medali 

MP (kajakarstwo), 1 medal ME (lekkoatletyka), 1 medal LU, 28 medali MP 

(lekkoatletyka), 3 medale MP (szermierka), 3 medale MP (wio larstwo), 1 me-

dal ZU, 30 medali MP ( y wiarstwo szybkie), 1 medal ZU, 13 medali MP (nar-

ciarstwo alpejskie), 2 medale MP (narciarstwo klasyczne), 17 medali MP 



Mariusz Ozimek – Sport w Klubie Sportowym AZS AWF Kraków (1976–2008) 117 

(snowboard), 2006 rok: 1 medal AM  (kajakarstwo), 14 medali MP (kajakar-

stwo), 1 medal M  (lekkoatletyka), 1 medal ME (lekkoatletyka), 17 medali MP 

(lekkoatletyka), 3 medali MP (szermierka), 1 medal AM  (wio larstwo), 3 me-

dale MP (wio larstwo), 2 medale ME ( y wiarstwo szybkie), 18 medali MP 

( y wiarstwo szybkie), 9 medali MP (snowboard), 2 medale MP (narciarstwo 

alpejskie), 2007 rok: 12 medali MP (kajakarstwo), 14 medali MP (lekkoatlety-

ka), 3 medali MP (szermierka), 3 medale MP (wio larstwo), 17 medali MP 

( y wiarstwo szybkie), 8 medali MP (snowboard), 2 medale MP (narciarstwo 

alpejskie), 2008 rok: 1 medal IO (szermierka), 6 medali ZU, 4 medale ME 

(lekkoatletyka), 13 medali MP (kajakarstwo), 16 medali MP (lekkoatletyka), 3 

medali MP (szermierka), 3 medale MP (wio larstwo), 15 medali MP ( y wiar-

stwo szybkie), 8 medali MP (snowboard), 2 medale MP (narciarstwo alpejskie). 

IO Pekin 2008

W letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 roku uczestniczy o dziesi ciu za-

wodników klubu AZS AWF oraz jeden trener klubowy.  

Wyniki zawodników KS AZS AWF Kraków podczas Igrzysk XXIX Olim-

piady – Pekin 2008 przedstawiaj  si  nast puj co: Rados aw Zawrotniak (szpa-

da indywidualnie, dru ynowo) – indywidualnie 6. miejsce, dru ynowo srebrny 

medal, Agnieszka Stanuch (kajakarstwo górskie, K-1) – 5. miejsce, Wioletta 

Frankiewicz (bieg na 3000 m z przeszkodami) – 8. miejsce, Grzegorz Sudo

(chód sportowy 50 km) – 9. miejsce, Rafa  Augustyn (chód sportowy 20 km) 

29. miejsce, Jakub Jelonek (chód sportowy 20 km) – 45. miejsce, Dariusz Ku

(100 m, 4x100 m) – indywidualnie 100 m odpad  w drugiej rundzie, 4x100 m – 

dyskwalifikacja, Marcin Nowak (4x100 m) – udzia , Marcin Starzak (skok 

w dal) – udzia  w eliminacjach, Illia Markov (chód sportowy na 20 km), repre-

zentant barw Rosji – 17. miejsce. Równie , jak ju  wspomniano powy ej, 

uczestnikiem IO by  trener Piotr Bora. 

Podsumowanie

W wietle przedstawionych danych mo na stwierdzi , e zawodnicy Klubu 

Sportowego AZS AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich najwa niej-

szych zawodach sportowych o zasi gu wiatowym organizowanych przez naj-

wa niejsze federacje sportu akademickiego jak równie  organizacje na wiecie 

reprezentuj ce poszczególne dyscypliny sportu. We wszystkich dyscyplinach 

sportu, w których tylko prowadzone s  sekcje sportowe w Akademickim 

Zwi zku Sportowym w Polsce, akademicy spod znaku gryfa  brali udzia  i cz -

sto zdobywali najwy sze laury. Spo ród 225 zdobytych medali przez akademic-

k  reprezentacj  Polski w letnich uniwersjadach ( cznie 24 Uniwersjady), 

w latach 1959 2007, sportowcy KS AZS AWF Kraków (uczestnicz cy w tych 
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zawodach od 1977 roku) zdobyli ich 10%, a w 24 zimowych uniwersjadach 

(w latach 1960 2007, startuj c od roku 1978), spo ród 103 medali zdobyli dla 

Polski i Krakowa – 15%.  

Udzia  w Igrzyskach Olimpijskich, w latach 1924-2008 bra o cznie 75 

sportowców akademików, zdobyli 42 medale. Medale olimpijskie dla KS AZS 

AWF Kraków zdobyli Micha  Stniszewski (kajakarstwo górskie), srebrny, w IO 

w Sudney 2000 roku oraz Rados aw Zawrotniak (szermierka, szpada dru yno-

wo), srebrny, w IO w Pekinie 2008 roku. 

Doliczaj c do tych osi gni , setki medali akademickich mistrzostw Polski, 

mistrzostw Polski seniorów, mistrzostw Europy czy mistrzostw wiata w ró -

nych kategoriach wiekowych, mo na stwierdzi , e sportowcy akademicy 

z Krakowa s  bardzo widoczni na arenach sportowych nie tylko w kraju ale 

równie  na wiecie.
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STRESZCZENIE

Celem pracy by o przedstawienie osi gni  sportowców Klubu Sportowego 

AZS AWF Kraków w latach 1976–2008, w wietle stulecia dzia alno ci Aka-

demickiego Zwi zku Sportowego, mijaj cego w roku 2009. Materia  badawczy 

wykorzystany w niniejszej pracy stanowi y dokumenty i wytwory cznie – 
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elektroniczne (doniesienia, zestawienia internetowe, oficjalne strony federacji 

narodowych, zwi zków sportowych i rozgrywanych imprez sportowych, ofi-

cjalne strony statystyczne) i cyfrowe (opracowania i wszelkie zestawienia licz-

bowe, statystyczne, wydawnictwa w formie opracowa  drukowanych zwartych. 

W wietle przedstawionych danych mo na stwierdzi , e w ponad trzydziesto-

letniej historii klubu zawodnicy AZS AWF w Krakowie uczestniczyli we 

wszystkich najwa niejszych zawodach sportowych o zasi gu wiatowym orga-

nizowanych przez najwa niejsze federacje sportu akademickiego jak równie

organizacje na wiecie reprezentuj ce poszczególne dyscypliny sportu, cz sto

si gaj c po najwy sze laury sportowe. 

S owa kluczowe: AZS, sport akademicki, AZS AWF Kraków 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA VIII

ZBIGNIEW  BARABASZ1, EMILIAN ZADARKO1,
EDYTA NIZO 2, STANIS AW CIESZKOWSKI1

1Wydzia  Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
2Instytut Kultury Fizycznej, Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie

DZIA ALNO STUDIÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

PO ROKU 1989 W POLSCE

Dzia alno  Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu  
po roku 1989 w Polsce 

W 1989 r. nast pi y w Polsce przemiany, które nie pozosta y bez wp ywu 
na kszta t obligatoryjnego wychowania fizycznego na uczelniach. Nowelizacja 
ustawy z 1982 r. (ze zmianami w 1985 r.) doprowadzi a do znacznego zwi k-
szenia autonomii szkó  wy szych w Polsce. Odst piono od szczegó owych re-
gulacji na szczeblu centralnym obowi zkowego wychowania fizycznego i jego 
wymiaru w szko ach wy szych, przekazuj c uprawnienia co do jego kszta tu 
organom kolegialnym poszczególnych szkó  wy szych1. Zasada ta zosta a po-
twierdzona w ustawie z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym. Nie-
stety, z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 2 „Dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studen-
tów” niewiele wynika dla kszta tu studenckiej kultury fizycznej, natomiast sama 
ustawa nie mówi nic o studenckim wychowaniu fizycznym. Tym niemniej jed-
nak faktycznie utrzyma a ona obowi zek wychowania fizycznego w szko ach 
wy szych, niezale nie od ich profilu i formy w asno ci.

Demokratyzacja uczelni sta a si  przyczyn  szeregu przekszta ce  organi-
zacyjnych, które obj y równie  kultur  fizyczn  m odzie y akademickiej. 
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. w art. 19.1 zobowi za a szko y wy sze dzia-
aj ce w systemie dziennym do prowadzenia zaj  z wychowania fizycznego. 

Zapis ten by  jednak do  lakoniczny i nie okre la  charakteru formy i wymiaru 

1 Ustawa z 29.05.1989 r. DzU 1989 nr 34, poz. 181.
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zaj , pozostawiaj c rozstrzygni cie tej kwestii organom decyzyjnym uczelni, 
a wi c senatom i radom wydzia ów. Zobowi zywa  jednak uczelnie do prowa-
dzenia zaj  wychowania fizycznego, nic nie mówi c o obowi zkowej b d  nie 
formie uczestnictwa w nich. Minimalne warunki wymiaru zaj  wf. zosta y
scedowane na naczelny organ samorz du – Rad  Szkolnictwa Wy szego2. Mi-
n  wi c bezpowrotnie okres sterowania tym przedmiotem w trybie administra-
cyjnym, ponad rodowiskiem akademickim3. Cz sto jednak w uczelniach zde-
terminowanych sytuacj  finansow  dochodzi do minimalizacji godzin ustalo-
nych na realizacj  wychowania fizycznego.  

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu po 1989 roku 

W 1991 r. pojawi  si  na du  skal  nowy podmiot w polskim szkolnictwie 
– uczelnie niepubliczne. Ich rozwój, liczebno , liczba studentów nie s  oboj t-
ne dla studenckiej kultury fizycznej (wykres 1). 

Wykres 1. Liczba szkó  wy szych w latach 1990–2005 (uczelnie publiczne i niepubliczne) 

ród o: Szko y wy sze i ich finanse, GUS, Warszawa 2005. 

2 A. Nowakowski, S. Podobi ski, Rola Rady G ównej Szkolnictwa Wy szego w limitowaniu zaj

wychowania fizycznego studentów [w:] Z zagadnie  akademickiej kultury fizycznej. Na dziewi -

dziesi ciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Ro-
dziewicz-Gruhn, Cz stochowa 1999, s. 61–66.
3 Z. Dziubi ski, Tendencje zmian uczelnianej kultury fizycznej w 10 lat po prze omie, „Przegl d
Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie” 2000, z. 1–2, 
s. 63–64.
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Poczynione kosztem kultury fizycznej oszcz dno ci negatywnie odbi y si
na sprawno ci i zdrowotno ci. Odpowiedzi  na pogarszaj c  si  sprawno
fizyczn  studentów by Program rozwoju sportu w rodowisku akademickim

wprowadzony przez Urz d Kultury Fizycznej i Turystyki w 1996 r. 
Bardzo ambitne zalecenia tego programu trafi y na przeszkod , jak  by  brak 

pieni dzy. Cz rodków zobowi za  si  przekaza  UKFiT, lecz cz  mia a
pochodzi  ze rodków w asnych organizacji realizuj cych te zalecenia. Niezale -
nie od wielu róde  finansowych jednostki podstawowe akademickiej kultury 
fizycznej zmuszone by y prowadzi  dzia alno  gospodarcz  w celu utrzymania 
stanu posiadania bazy i kadry. 

Ministerialne minima zobowi za y uczelnie do zapewnienia co najmniej 60 
godzin z omawianego przedmiotu przez ca e studia, lecz zalecenia te maj  nie-
kiedy charakter postulatywny, a ostateczne rozstrzygni cia le a y w gestii 
o rodków decyzyjnych poszczególnych szkó  wy szych.

W wy szych szko ach pedagogicznych doprowadzi o to do sytuacji, w któ-
rej na ró nych uczelniach studenci tych samych kierunków nie mieli w ogóle 
zaj  z wychowania fizycznego lub mieli je przez trzy lata. Wi kszo  SWFiS 
stara a si  jednak realizowa  program w wymiarze 120 godzin w ci gu ca ego 
toku studiów. 

W ród realizowanych w wy szych szko ach pedagogicznych obowi zko-
wych zaj  wychowania fizycznego w tym okresie najwi cej by o grup ogólne-
go przygotowania sportowego. Tylko dwie uczelnie prowadzi y obowi zkow
nauk  p ywania, a tylko w trzech studenci w ramach zaj  obligatoryjnych mo-
gli uczestniczy  w grupach specjalizacji sportowych. 

Nauczyciele zatrudnieni w SWFiS starali si  wyj  naprzeciw potrze-
bom studentów niepe nosprawnych lub niemog cych uczestniczy  w nor-
malnych zaj ciach wychowania fizycznego. Organizacja tego rodzaju grup 
wiczeniowych by a spraw  szczególnie istotn  wobec wci  pogarszaj cej

si  zdrowotno ci m odzie y akademickiej. Liczba osób zwolnionych lub 
wymagaj cych rehabilitacji stale ros a.

Zmniejszaj ca si  systematycznie liczba godzin przeznaczonych na obo-
wi zkowe wychowanie fizyczne oraz pogarszaj ca si  zdrowotno  m odzie y
studenckiej determinowa a nauczycieli wychowania fizycznego odpowiedzial-
nych za uczelnian  kultur  fizyczn  do realizacji wi kszej ilo ci zaj  fakulta-
tywnych. Niezwykle pomocna w tej materii by a wspó praca z AZS, który 
wspiera  dzia ania SWFiS. Dzia alno  ta pozwala a na uzupe nienie obowi z-
kowego wychowania fizycznego zaj ciami w sekcjach sportowych i grupach 
rekreacji ruchowej. 

Od d u szego czasu obserwuje si  sta y regres w obozownictwie. Pierwszy raz 
odnotowano to ju  w trakcie bada  w 1983 r. (wykres 2). Na tle tych ju  wtedy 
niezadowalaj cych wyników stan obecny prezentuje si  jeszcze gorzej. W latach 
osiemdziesi tych wszystkie uczelnie pedagogiczne organizowa y w ramach zaj
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obowi zkowych lub fakultatywnych obozy letnie i zimowe. W ród kilku powodów 
obecnego stanu obozownictwa mo na wyró ni  jeden g ówny – brak dotacji, ale s
te  sytuacje braku zainteresowania studentów uczestnictwem w obozach 

Wykres 2. Obozownictwo studentów przed transformacj  systemow
w ró nego typu uczelniach 

ród o: K. Obody ski, Kszta towanie si  kultury fizycznej m odzie y akademickiej w Polsce....

W roku akademickim 2002/2003 przeprowadzono badania ankietowe 
w wybranych uczelniach ró nych typów (wykres 3). 

Wychowanie fizyczne jako przedmiot obligatoryjny by o realizowane na 
wi kszo ci uczelni. Nie by o takich zaj  tylko na jednej uczelni prywatnej oraz 
w Kolegium J zykowym (które nie mia o praw akademickich). Wymiar godzin 
realizowany na poszczególnych uczelniach by  ró ny i zale a  cz sto od w adz 
uczelni. Niestety, coraz cz ciej pojawia y si  uwagi, e wynosi on „minimum 
dla standardów na danym kierunku studiów”.  

Jednakowy wymiar godzin dla wszystkich kierunków na uczelni stosowany 
by  rzadko. Ewenementem by a Szko a G ówna Handlowa, gdzie wychowanie 
fizyczne nie by o przedmiotem obowi zkowym, ale by o brane pod uwag  jako 
przedmiot do punktacji koniecznej do zaliczenia semestru (2 pkt ECTS). 

Wymiar godzin wychowania fizycznego wynosi rednio na uczelniach 90 
godz. (3 semestry). Na wyró nienie zas uguj  tu politechniki i uczelnie arty-
styczne, gdzie redni wymiar to 120 godz. (4 semestry), a sporadycznie nawet 8 
semestrów. Niestety, na tych uczelniach wyst puj  równie  kierunki, gdzie 
zaj cia wychowania fizycznego nie by y w ogóle realizowane. Co wa ne, w wi k-
szo ci zaj cia te odbywa y si  w pierwszych semestrach. Cho  ju  wtedy pojawia y
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si  g osy i dzia ania, by je przesun  na dalsze lub dowolne semestry w trakcie 
studiów (z powodu oszcz dno ci na uczelniach). 

Wykres 3. Liczebno  studentów w poszczególnych typach szkó  wy szych  
w Polsce w 2002 r. 

ród o: badania w asne, 2003. 

Coraz cz ciej oprócz obligatoryjnych zaj  wychowanie fizyczne wyst -
powa o tak e jako przedmiot fakultatywny (tab. 1), np. w postaci sekcji sporto-
wych, rekreacyjnych, zaj  do wyboru dla studentów na dalszych latach stu-
diów – po zako czeniu zaj  obligatoryjnych (np. na uczelniach medycznych na 
V–VI roku, politechnikach IV–V roku). Sporadycznie zaj cia fakultatywne 
wyst powa y natomiast w PWSZ, uczelniach artystycznych, a w prywatnych 
by y najcz ciej realizowane przez KU AZS. Grupy wicz cych powsta y cz -
sto z inicjatywy studentów. 

Wi kszo  szkó  wy szych utrzymywa a jeszcze form  wpisu do indeksu 
z ocen  (cho  zale a o to na ogó  od w adz poszczególnych wydzia ów), np. na 
politechnikach, uczelniach rolniczych, PWSZ ta forma zaliczenia si ga a ponad 
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90%, niewiele mniej na uniwersytetach (70%), akademiach ekonomicznych 
(64%), uczelniach prywatnych (55%), akademiach medycznych (40%), natomiast 
na uczelniach pedagogicznych wynosi a zaledwie 17%. Przedmiot ten w 100% 
ko czy  si  zaliczeniem bez oceny na badanych uczelniach artystycznych.  

Tabela 1 
Zaj cia wychowania fizycznego na uczelniach polskich w roku akademickim 2002/2003 

Nadobowi zkowe zaj cia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, korekcyjne ( rednio na 
uczelni )
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sportowe 100% 100% 93% 90% 100% 100% 54% 33% 82% 

rekreacyjne 70% 77% 73% 80% 50% 57% 54% 0 52% 

rehabilitacyj-
ne

33% 38% 35% 55% 33% 71% 15% 0 0 

Czy w uczelni s
prowadzone nad-
obowi zkowe
zaj cia? 

korekcyjne 40% 33% 17% 33% 50% 28% 23% 0 7% 

sportowe 11 21 19 82 10 11 4 2 5 

rekreacyjne 6 6 37 3 2 8, 2 0 2 

rehabilitacyj-
ne

0,6 3 1 1,2 1,3 2,3 0,2 0 0 

Ile jest grup wi-
czebnych? 
( rednio
na uczelni) 

korekcyjne 1,1 3 0,8 0,5 2 1,7 0,4 0 0,1 

sportowe 220 408 317 185 199 190 72 azs 159 

rekreacyjne 138 172 840 128 38 118 82 0 31,2 

rehabilitacyj-
ne

13 27,7 21 18 18 25 0.5 0 0 

Ile osób uczestni-
czy w zaj ciach? 
( rednio
na uczelni) 

korekcyjne 19 49 7 7 22 17 10 0 1,6 

sportowe 2 2 3 2–3 2 2 2 1–5 1–2 

rekreacyjne 1–2 1–2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 bd 1,2,4 

rehabilitacyj-
ne

bd 1–2 1–2 1–2 2 2 1 bd bd 

Ile razy w tygo-
dniu wicz
poszczególne 
grupy? 

korekcyjne 1 2–1 1–2 2–1 1–44 2 1 bd 1–2 

ród o: badania w asne, 2003. 

Wa niejsze jednak wydaje si  w czenie przedmiotu wychowanie fizyczne 
do punktacji ECTS. Mia o to miejsce w Szkole G ównej Handlowej w Warsza-
wie. To mi dzy innymi ta uczelnia, jako jedna z dzia aj cych najpr niej, wy-
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znacza trendy dla innych uczelni w Polsce, które w niedalekiej przysz o ci mu-
sz  przej  na system oceniania punktowego ECTS. 

Zaj cia programowe w badanych szko ach wy szych realizowane by y najcz -
ciej w tradycyjnym wymiarze 2 godz. tyg. (lub jak p ywanie 1 godz. tyg.), 

a zaj cia turystyczno-rekreacyjne odbywa y si  w innych wymiarach godzinowych. 
W ród zaj  fakultatywnych, które wyst powa y we wszystkich uczelniach pu-
blicznych i niepublicznych, dominowa y zaj cia o charakterze sportowym (tabela 
1); w dalszej kolejno ci zaj cia rekreacyjne, które wyst powa y w od 50 do 80% 
uczelni, podobnie by o z zaj ciami korekcyjno-rehabilitacyjnymi, które wyst powa-
y prawie w ka dej szkole wy szej (w 60 do 99% badanych uczelni) – najwi cej 

w politechnikach (52%), PWSZ i KN (38%), a najmniej w uczelniach niepa stwo-
wych (7%) i akademiach artystycznych (0%).  

Nauczyciele studium i ich kwalifikacje 

Wa nym podmiotem studenckiej kultury fizycznej s  nauczyciele. W 1983 r., 
mimo zmniejszenia si  w stosunku do 1978 r. liczby studentów, nast pi  wzrost 
liczby zatrudnionych nauczycieli (wykres 4).  

Wykres 4. Zmiany zatrudnienia nauczycieli SWFiS w latach 1978–1983 

ród o:  K. Obody ski, Kszta towanie si  kultury fizycznej m odzie y akademickiej w Polsce...

Sta o si  to g ównie w wyniku zmiany proporcji zatrudnienia, tj. zwi kszenia
si  blisko dwukrotnie liczby wyk adowców i starszych wyk adowców (a tym 
samym zmniejszenia ich pensum dydaktycznego) kosztem nauczycieli-
instruktorów. Najwi ksze zmiany w tej strukturze zachodzi y na politechnikach 
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do 30
12%

31–35
18%

36–40
17%

41–45
18%

46–50
17%

51–65
18%

Wiek nauczycieli SWFiS w Polsce

i uniwersytetach. Szko y te zatrudnia y wówczas g ównie nauczycieli w m odym 
lub rednim wieku. Blisko 70% kadry stanowili nauczyciele do 45. roku ycia, 
a 18% powy ej 51 roku. Generalnie jednak stosunku do 1978 r. wzros a znacz -
co, bo ponad dwukrotnie, liczba nauczycieli powy ej 51. roku ycia (wykres 5). 

   
    

Wykres 5. Wiek nauczycieli zatrudnionych w SWFiS w 1983 r. w szko ach wy szych 

ród o:  K. Obody ski, Kszta towanie si  kultury fizycznej m odzie y akademickiej w Polsce...

 Na podstawie bada  przeprowadzonych w roku akademickim 2002/2003 
wida  ró nice w strukturze zatrudnienia nauczycieli SWFiS na uczelniach. Charak-
terystyczn  cech  uczelni pa stwowych jest to, e stara y si  one zatrudnia  na-
uczycieli na podstawie umowy o prac  g ównie w wymiarze ca ego etatu. Pracow-
nicy zatrudnieni w ramach umowy-zlecenia stanowili od 10% na uniwersytetach do 
26% w pa stwowych wy szych szko ach zawodowych. Odwrotnie sytuacja mia a
si  z uczelniami niepublicznymi, gdzie tylko 15% ogó u zatrudnionych to nauczy-
ciele zatrudnieni w pe nym wymiarze godzin. Form  dominuj c  by o natomiast 
zatrudnienie w formie umowy-zlecenia, cz sto te  na drugim etacie. 

Prawie we wszystkich uczelniach publicznych funkcj  organu prowadz cego
wychowanie fizyczne pe ni SWFiS, a oststnio coraz cz ciej uczelniane Centrum 
Sportu i Rekreacji. Tylko w cz ci pa stwowych wy szych szkó  zawodowych 
(39%) i uczelni prywatnych (25%) nie by o SWFiS. W pa stwowych wy szych 
szko ach zawodowych i kolegiach nauczycielskich (zaliczonych do tej grupy) dzia-
o si  tak dlatego, e cz sto funkcj  t  pe ni y zak ady wychowania fizycznego (lub 

podobne), prowadz ce istniej cy tam kierunek wychowanie fizyczne. W niepu-
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blicznych natomiast cz sto nie by o struktury SWFiS, a funkcj  t  spe nia y odpo-
wiadaj ce za to przed Kanclerzem lub Rektorem wyznaczone osoby. 

Bardzo zró nicowane proporcje zatrudnienia wynika y z polityki kadrowej 
i dydaktycznej na uczelni i zale a y od: dominuj cej formy zatrudniania (umo-
wa-zlecenie czy etat), liczby godzin realizowanych na poszczególnych kierun-
kach w uczelni, liczebno ci grup studenckich, realizacji dyscyplin sportowych 
(np. p ywanie) lub zaj  turystyczno-rekreacyjnych. By y tak e wynikiem du ej 
liczby nadgodzin pozostawionych nauczycielom. 

W SWFiS zatrudnionych by o 1449 pracowników, z czego 1031 na pe -
nym etacie, a 338 na umow -zlecenie (wykres 6).  

Wykres 6. Liczba studentów przypadaj cych na jednego nauczyciela zatrudnionego  
w pe nym wymiarze godzin w 2002 r.

ród o: badania w asne, 2003. 

Kadra dydaktyczna badanych uczelni to: 584 instruktorów, 688 trenerów kl. 
II, 152 trenerów kl. I, 31 trenerów kl. M. Mo na przyj , e wszyscy zatrudnie-
ni nauczyciele na uczelniach wszystkich typów mieli kwalifikacje minimum 
instruktora, co dobrze wiadczy o kadrze SWFiS. Najwi cej trenerów kl. I i kl. 
mistrzowskiej pracuje rednio na politechnikach – ok. 3 na uczelni , uniwersy-
tetach – 3, uczelniach rolniczych – 2 oraz PWSZ i uczelniach medycznych – 1 
nauczyciel na uczelni .
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Stosunek trenerów kl. II do osób zatrudnionych na pe ny etat jest najwy -
szy na uczelniach prywatnych i wynosi rednio 1,6 trenera na uczelni  (wynika 
to z preferowanej formy zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia), a w 
PWSZ przypada rednio 1 trener na uczelni , w akademiach medycznych i poli-
technikach ok. 0,7, akademiach ekonomicznych, uczelniach pedagogicznych, 
rolniczych i uniwersytetach rednio po ok. 0,5 trenera kl. II na uczelni . Uzu-
pe nieniem w tych ostatnich jest du a liczba zatrudnionych trenerów kl. I i M. 

Uczelniana infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

W latach 1978–1985 przeprowadzono badania w 80 wybranych uczelniach 
ró nego typu. Najwi ksza ilo  obiektów sportowo-turystycznych znajduje si
na politechnikach, uniwersytetach i uczelniach pedagogicznych (tab. 2). Szko y
te dysponowa y ponad po ow  bazy posiadanej przez wszystkie uczelnie. Praw-
d  jest jednak to, e s  to najwi ksze uczelnie, studiowa o na nich w tym okre-
sie ponad dwie trzecie ogó u studentów. Cz  szkó  wy szych nie posiada a
w ogóle w asnej bazy. Do grupy tej zalicza y si  np.: Politechnika Pozna ska 
(z 4618 studentami), Akademia Rolnicza w Lublinie (z 3317 studentami), Wro-
c awiu (z 4253 studentami), Warszawie (ze 101 studentami), Akademie Me-
dyczne w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc awiu. 
W resorcie kultury i sztuki na 17 uczelni i blisko 6500 studentów tylko 2 szko y
dysponowa y salami zast pczymi. 

Tabela 2 
Stan infrastruktury sportowej w 1983 r. w uniwersytetach 

Obiekty w asne Obiekty wynajmowane 

Uniwersytety 
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Gda ski 0 5 0 6 1 1 6 1 0 2 

laski 3 4 1 1 0 0 3 1 2 2 

Jagiello ski 2 1 0 4 0 6 6 2 0 1 

UMCS w Lublinie 3 1 1 2 0 0 4 0 1 0 

ódzki 2 0 0 0 0 0 9 2 0 0 

UAM 0 2 0 0 0 0 7 2 1 2 

UMK 1 2 0 6 1 0 1 2 0 0 

Warszawski 1 2 0 1 0 1 16 4 1 3 

Wroc awski 2 3 0 0 0 0 3 3 1 1 

ród o: K. Obody ski, Kszta towanie si  kultury fizycznej m odzie y akademickiej w Polsce...
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Tabela 3 
Infrastruktura sportowa w szko ach wy szych  

(przypadaj ca rednio na jedn  uczelni ) w roku akademickim 2002/2003 
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Posiadane w asne
obiekty  
sportowe

100% 94% 100% 80% 100% 100% 76% 33% 55% 

REDNIA LICZBA OBIEKTÓW PRZYPADAJ CA NA UCZELNI  W TYPIE 

stadion LA  0,1 0,33 0,26 0 0,16 0 0,15 0 0 

boisko do 
pi ki no nej

 0,2 0,44 0,6 0,1 0,16 0,42 0,2 0 0,4 

boisko do 
koszykówki 

 0,5 0,83 1,2 0,72 0,5 1,14 0,2 0 0,2 

boisko do 
siatkówki

 0,6 1,33 1,53 0,72 0,16 1,28 0,85 0 0,3 

boisko do 
pi ki r cznej 

 0,1 0,44 0,53 0,2 0,16 0,28 0,3 0 0,2 

korty teni-
sowe 

 0,6 2 2,0 0,2 0 1,14 0,2 0 0,5 

basen p y-
wacki

 0,1 0,22 0,2 0,55 0,5 0,14 00,8 0 0 

hala sporto-
wa

 0,6 1,44 1,6 0,8 1,83 0,57 0,3 0 0,2 

sale (do 
gimnastyki, 
aerobiku itp.) 

 0,8 1,5 1,73 0,55 0,83 1 0,77 0 0,4 

si ownie  1,4 1,72 1,6 1,1 1,5 1,71 0,54 0,3 0,4 

inne        1   

uczelniane 
inwestycje 
sportowe

TAK 0,3 0,3 0,25 0,3 0,16 0,28 0,3 0 0,2 

ród o: badania w asne, 2003. 

W 1983 r. nast pi a poprawa w tym zakresie. Wi za o si  to z budow  no-
wych obiektów, adaptacj  starych. Kuriozalnie do poprawy tej przyczyni  si
tak e mniejszy nabór studentów na uczelnie w tym okresie, powoduj cy 
zmniejszenie si  liczby wicz cych. Je eli przyjmie si  wska nik, e optymalne 
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wykorzystanie i „przelotowo ” dla sali wynosi 600 osób, dla basenu 3000 osób 
tygodniowo, przy blisko 200 000 studentów i posiadanej bazie wska nik ten by
wyra nie niewystarczaj cy. Okaza o si , e liczba sal jest przynajmniej dwu-
krotnie, a p ywalni siedmiokrotnie za ma a w stosunku do potrzeb. Deficyt 
obiektów krytych wyst powa  szczególnie widocznie w wielkich skupiskach 
m odzie y akademickiej w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wroc awiu.

Planowane lub realizowanych w 2006r. by o zaledwie 21 inwestycji – 6 
w uczelniach niepa stwowych i 15 w uczelniach publicznych, w tym 9 hal spor-
towych, 8 boisk wielofunkcyjnych, 8 basenów, 3 korty, 2 sale fitness, 1 si ow-
ni  i 1 stadion. Tylko nieliczne uczelnie realizowa y wi cej ni  jedn  inwesty-
cj : PWSZ Sulechów i UAM w Poznaniu – boisko i korty.  

W arkuszu samooceny tylko nieliczni okre lali swoje warunki jako bardzo 
dobre (10–20% uczelni), niewiele, na szcz cie, jest te  opinii typowo nega-
tywnych – jako niedostateczne uzna o warunki do uprawiania sportu 10% aka-
demii medycznych i 33% akademii artystycznych. 

 Wykres 7. Ocena respondentów wyposa enia uczelni w sprz t i urz dzenia sportowe 

ród o: badania w asne, 2003. 

Obiekty bardzo drogie w utrzymaniu lub budowie by y najcz ciej wynaj-
mowane. W ród obiektów najcz ciej wynajmowanych przewa a y: basen p y-
wacki, hala sportowa, a najrzadziej stadion LA, si ownie oraz salki do gimna-
styki i sportów walki.  
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Infrastruktur  sportow  nauczyciele oceniali w 67% jako „wystarczaj c ”
w stosunku do potrzeb, jako niewystarczaj c  okre li o j  23% pytanych, a ok. 
10% nie udzieli o odpowiedzi (wykres 7).  

Wi kszo  uczelni stara a si  zrekompensowa  brak bazy sportowej, wy-
najmuj c odpowiednie obiekty w miejskich, wojewódzkich o rodkach sportu, 
szko ach i klubach sportowych. Zaopatrzenie uczelni w sprz t i przyrz dy spor-
towe badani uznawali jako dobre. Resorty, którym podlega y uczelnie, zwi k-
sza y stale dotacje na wynajem obiektów oraz poczyni y starania o budow
nowych i adaptacj  starych. 

Wspó praca  Studium Wychowania Fizycznego  
z Akademickim Zwi zkiem Sportowym 

AZS od samego pocz tku swojego istnienia odrywa  bardzo wa n  rol
w kszta towaniu i rozwijaniu kultury fizycznej m odzie y akademickiej. Ju
w okresie mi dzywojennym by  popularyzatorem szeregu inicjatyw zmierza-
j cych zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i masowego, turystyki 
oraz wychowania fizycznego. 

Forma stowarzyszenia AZS okaza a si  najbardziej trwa  i odpowiadaj c
rodowisku akademickiemu. AZS, mimo e dzia a  statutowo na obszarze kultu-

ry fizycznej, nigdy nie podlega  przepisom ustawy o kulturze fizycznej4. Pier-
wotna wersja rodz cej si  ustawy (z 1984 r.) by a dla AZS niekorzystna. We-
d ug niej decyzje dotycz ce stowarzysze  by y rozstrzygane na drodze admini-
stracyjnej, z wy czeniem drogi s dowej. Kiedy w 1989 r. uchwalono ustaw
o stowarzyszeniach, AZS skorzysta  z niej, uzyskuj c status stowarzyszenia 
zarejestrowanego na drodze s dowej. Dotychczas AZS, w du ej mierze ze 
wzgl dów politycznych, mia  prawny i faktyczny monopol na dzia alno
w zakresie kultury fizycznej w rodowisku akademickim (nie licz c oczywi cie 
uprzywilejowanych przez w adze ZSP, SZSP czy w dziedzinie prostych form 
rekreacji fizycznej – TKKF).  

Po 1989 r. zgodnie z wymogami konstytucji wprowadzono nowe zasady doty-
cz ce ruchu stowarzyszeniowego, tj. pluralizmu organizacyjnego, zakazu stosowa-
nia numerus clausus na dzia alno  stowarzyszeniow  w danym rodowisku, rów-
nouprawnienia wszystkich stowarzysze  wobec prawa, niezale no ci od w adz
pa stwowych.  

Sytuacja AZS niewiele si  jednak zmieni a. Nadal pozosta  niemal mono-
polist  w rodowisku akademickiej kultury fizycznej, g ównie za przyczyn
tradycji, bazy i kadry trenersko-instruktorskiej. Jednak i w tym zakresie zacho-
dzi y powolne zmiany, np. w Warszawie, gdzie ZSP i NZS otrzymywa y nawet 

4 L. Jaczynowski, Kierowanie i dzia alno  w organizacjach spo ecznych, Warszawa 1995, 
s. 126–127.
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dotacje bud etowe na swoj  dzia alno 5. Sytuacja ta stawia a przed AZS nowe 
wyzwania. Musia  on sprosta  wolnorynkowej konkurencji.  

Zmieniaj c swoje oblicze, rozszerzaj c sfery dzia alno ci, w 1993 r. w adze 
AZS dostrzeg y nieco pomijan , ale bardzo dynamicznie, ywio owo rozwijaj -
c  si  kultur  fizyczn  uczelni niepa stwowych, w 1991 r. studentów-s uchaczy 
kolegiów nauczycielskich, w 1997 r. studentów nowo tworzonych uczelni pa -
stwowych wy szych szkó  zawodowych oraz kleryków wy szych seminariów 
duchownych. Od kilku lat s  te  czynione starania o w czenie do wspó pracy 
uczelni mundurowych. Nie udaje si  jednak do AZS przyci gn  studentów 
studiów eksternistycznych, zaocznych i wieczorowych, cho  na niektórych 
uczelniach stanowi  oni blisko 70% ogó u studentów6.

 Wykres 8. Liczba sekcji i zatrudnionych trenerów przypadaj cych  
na jeden uniwersytet od 1986 do 2005 r. 

ród o: badania w asne, 2005. Sprawozdania z dzia alno ci AZS za lata 1986–2005. 

W dzia alno ci klubów uczelnianych AZS na uniwersytetach mo na zaob-
serwowa  stagnacj , trwaj c  od ko ca lat osiemdziesi tych. Zwi kszy a si  co 
prawda liczba sekcji funkcjonuj cych w uniwersytetach z 201 do 349 i liczba 
zatrudnionych trenerów i instruktorów z 241 do 413, ale sta o si  tak g ównie 
poprzez powo anie nowych uniwersytetów (z 11 szkó  tego typu w 1994 r. licz-
ba ich zwi kszy a si  do 18 w 2005 r. – wykres 7). 

5 M. Pastwa, A. Smole , J. y ko, Prawno-ekonomiczne podstawy kultury fizycznej m odzie y

akademickiej [w:] Kultura fizyczna w okresie transformacji szkolnictwa wy szego w Polsce, red. 
Z. Dziubi ski, B. Górski, Warszawa 2000, s. 284, 298.
6 Z. Dziubi ski, Tendencje zmian uczelnianej kultury fizycznej w 10 lat po prze omie, „Przegl d
Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie”, 2000 z. 1–2, 
s. 63.
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Mo emy tu wyodr bni  fazy: powolny wzrost sekcji i ilo ci kadry trenersko-
instruktorskiej do 1990 r., spadek liczebno ci po tym okresie do 1996 r., a nast pnie 
wzrost w latach 1996–2000 i ponowny spadek do roku 2005. Jest to sytuacja o tyle 
niepokoj ca, e w 2005 r. uda o si  zbli y  jedynie do rednich warto ci z okresu 
przed transformacj  systemow . Podobnie przedstawia si  stan ilo ciowy cz onków 
klubów uczelnianych AZS dzia aj cych na uniwersytetach (wykres 9). 

Wykres 9. Liczba cz onków KU AZS na uniwersytetach w latach 1986–2005 

ród o: badania w asne, 2005. Sprawozdania z dzia alno ci AZS za lata 1986–2005 

Po zapa ci na prze omie lat 80. i 90. XX wieku obserwujemy wzrost bez-
wzgl dnej liczby cz onków KU AZS na uniwersytetach i stagnacj  tej sytuacji 
od 1998 r., ale daleko jeszcze do sytuacji z 1986 r. Wówczas liczba cz onków
na uniwersytetach stanowi a 8,6% studiuj cej m odzie y, a w 2005 r. jest to 
tylko nieca e 3%. Jest to o tyle niepokoj ce, e oferta kultury fizycznej kiero-
wana jest przez kluby uczelniane AZS zw aszcza do m odzie y studiów stacjo-
narnych.  

Od 17 maja 2000 r. zasady wspó pracy Zarz du G ównego AZS i Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu reguluje umowa. Celem jej jest m.in. umo -
liwienie studentom uczestnictwa w ró norodnych formach zaj , doskonalenie 
mistrzostwa sportowego oraz w czenie AZS w realizacj  reformy edukacji 
w Polsce poprzez szkolenie organizatorów i wolontariuszy w zakresie promocji 
sportu, zdrowia i profilaktyki spo ecznej.

Od kilku lat znowu obserwujemy wzrastaj c  rol  AZS w studenckiej kul-
turze fizycznej. Co prawda najwi kszy potencja  sportowy to przywilej klu-
bów funkcjonuj cych przy akademiach wychowania fizycznego, ale organiza-
cja ta rozwija si  pr nie tak e w innych uczelniach. Obecnie do celów statu-
towych AZS nale  m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej, rozwijanie 
sportu wyczynowego, podnoszenie stanu zdrowia spo eczno ci akademickiej, 
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podejmowanie dzia a  na rzecz osób niepe nosprawnych i ochrony rodowi-
ska naturalnego7. AZS prowadzi szeroko zakrojon  dzia alno  propagandow
i organizacyjn . Organizuje m.in. mistrzostwa Polski szkó  wy szych w dzie-
wi ciu typach uczelni: w akademiach medycznych, uniwersytetach, politech-
nikach, akademiach ekonomicznych, wy szych szko ach pedagogicznych 
i filiach uniwersytetów, wy szych szko ach zawodowych, uczelniach niepa -
stwowych oraz akademiach wychowania fizycznego. Dla rywalizacji uczelni 
artystycznych stworzono odr bn  form  organizacyjn  – festiwale sportowe. 
W akademickim sporcie wyczynowym dominuj c  rol  pe ni  kluby AZS-
AWF, znajduj ce si  przy sze ciu akademiach wychowania fizycznego 
i dwóch zamiejscowych wydzia ach; w 2002 r. na 148 sekcji wyczynowych 65 
zlokalizowanych by o w a nie w tych klubach. Domen  pozosta ych klubów 
uczelnianych jest sport dla wszystkich, rekreacja i turystyka.  

Wykres 10. Rozwój rywalizacji studenckiej w latach 1996–2005 

ród o: Badania w asne, 2005. Sprawozdania z dzia alno ci AZS za lata 1996–2005. 

Od 1994 r. obserwujemy systematyczny wzrost cz onków AZS w kadrze 
olimpijskiej. W 2003 r. funkcjonowa o ogó em 36 sekcji z programami autorski-
mi. Rok 2005 to pocz tek tworzenia akademickich centrów sportowych, skupia-
j cych m odych uzdolnionych zawodników. Negatywne zjawiska to mi dzy in-
nymi spadek liczby zarówno cz onków, jak i wicz cych w latach 1999–2002. 
Towarzyszy o temu powstawanie klubów uczelnianych AZS w nowych uczel-
niach, zwi kszanie si  liczby startuj cych zawodników i zespo ów w ogólnopol-
skim cyklu rywalizacji sportowej (wykresy 10, 11). 

7 Statut i regulaminy Akademickiego Zwi zku Sportowego. Dzia  Wydawnictw Zarz du G ówne-
go AZS. Warszawa 2003.
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Wykres 11. Rywalizacja mi dzyuczelniana w latach 1996–2005 

ród o: badania w asne, 2005. Sprawozdania z dzia alno ci AZS za lata 1996–2005. 

STRESZCZENIE

Zmiany, które wyst pi y w Polsce po roku 1989, mia y wp yw tak e na 
kszta t szkolnictwa wy szego a tak e akademickiej kultury fizycznej. Przesta y
obowi zywa  sztywne dezyderaty dotycz c liczby godzin wychowania fizycz-
nego na uczelniach oraz formy ich odbywania. Zwi kszono nacisk na zaj cia 
o charakterze rekreacyjnym i turystycznym, wprowadzono wiele nie znanych 
wcze niej dyscyplin, niektóre formy (jak obozownictwo) uleg y natomiast 
znacznemu ograniczeniu lub nawet likwidacji. Na przestrzeni lat znacznie 
zwi kszy  si  wiek kadry nauczycieli i ich kwalifikacje. Nie zaobserwowano 
znacz cego wzrostu infrastruktury sportowej przypadaj cej na jednego studenta. 
Mniejsz  rol  SWFiS przywi zuj  do tradycyjnych partnerów, jak TKKF 
i PTTK, ci gle natomiast zacie nia si  wspó praca z Akademickim Zwi zkiem 
Sportowym, szczególnie po 2005 roku, kiedy to powo ano Akademickie Centra 
Sportowe.

S owa kluczowe: studenci, nauczyciele, przemiany, AZS, SWFiS  
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA IX

MIROS AW PONCZEK 

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej 

OSI GNI CIA STUDENTÓW AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI 

W KATOWICACH W SPORTACH ZIMOWYCH (2006 2009)

I

Podczas I Konferencji Wyborczej Zarz du rodowiskowego Akademickie-

go Zwi zku Sportowego powo ano do ycia rodowiskowy Mi dzyuczelniany 

Klub Sportowy AZS przy Wy szej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowi-

cach. Klub ten przekszta cony zosta  w 1981 r. w Klub Sportowy AZS AWF 

Katowice1.

W 1989 r. – kiedy prezesem Klubu AZS AWF Katowice by  prof. dr hab. 

Stanis aw Socha – utworzono pierwsz  sekcj  narciarstwa biegowego w spor-

tach zimowych. Nieco pó niej powsta y kolejne sekcje tego typu (biathlonowa, 

snowboardowa i alpejska)2. Szkoleniow  dzia alno  sportow  w sekcji narciar-

skiej powierzono trenerowi z Sankt Petersburga, Wadimowi Anuczinowi. 

Oprócz medali zdobytych podczas Mistrzostw Polski (w ró nych kategoriach 

wiekowych) zawodnicy sekcji sportów zimowych uczestniczyli w imprezach 

rangi europejskiej i wiatowej.

1 M. Ponczek, Sylwetki polskich medalistów olimpijskich – absolwentów i studentów AWF Kato-

wice, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 2006, nr 22, s. 243-244.
2 Zawodnik sekcji alpejskiej, Micha  Ka wa by  uczestnikiem Zimowych Igrzysk w Turynie 

(2006). Zaj  w nich 27. miejsce (podczas zawodów w kombinacji zjazdowej). Inny sportowiec, 

student AWF Katowice Maciej Bydli ski zaj  23. miejsce w superkombinacji alpejskiej w trak-

cie Mistrzostw wiata w Narciarstwie Alpejskim (w miejscowo ci Val d`Isere, Francja, w lutym 

2009 r.). Por. Wywiad przeprowadzony w dniu 13 maja 2009 r. przez autora artyku u z zawodni-

kami Klubu Sportowego AZS – AWF Katowice: Wojciechem Szczepanikiem – 4. miejsce w Mi-

strzostwach Polski (seniorów – 2009 – Szczyrk) i ukaszem Burym – 8. miejsce w Mistrzostwach 

Polski (seniorów – 2009 – Szczyrk).
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Najlepszym sportowcem zimowych uniwersjad ( wiatowych zawodów 

w sportach nie nych i lodowych) by  biathlonista (obecny student AWF im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach ) Tomasz Sikora3. Podczas Zimowej Uni-

wersjady w Popradzie (1999) zdoby  on dwa z ote medale (w biegu na 12,5 

km i 10 km sprint). W trakcie Zimowej Uniwersjady w Zakopanem (2001) 

otrzyma  dalsze z ote medale za zwyci stwa w biegu na 20 km, 10 km – 

sprint, 12,5 km – w biegu na dochodzenie4. Oprócz tego, zdoby  br zowy me-

dal w sztafecie 4x10 km5.

W ród kobiet wyró ni a si  równie  ówczesna studentka AWF Katowice, 

Agata Suszka, która w biathlonie (podczas Zimowej Uniwersjady w Popradzie 

– 1999) zdoby a z oty medal w biegu na 10 km (na dochodzenie) i br zowy 

w sztafecie6.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006) zawodniczka 

KS AZS AWF Katowice Krystyna Pa ka zaj a pi te miejsce w biegu biathlo-

nowym (by a to najwy sza lokata polskiej biathlonistki w historii wyst pów

w igrzyskach). Trenerem naszej zawodniczki w AZS AWF Katowice by  Adam 

Ko odziejczyk. Pozytywnie nale y równie  oceni  wyst p naszych sztafet 

w Turynie, w których biegacze z AZS AWF Katowice – Janusz Kr elok i Ma-

ciej Kreczmer (równie  biathlonistki reprezentacji Polski z Krystyn  Pa k  na 

dystansie 4x 6 km) - zaj li siódme miejsca7.

Na uwag  zas uguj  te  osi gni cia dwóch kolejnych studentek AWF Ka-

towice – snowbordek – Pauliny Ligockiej, zdobywczyni br zowego medalu 

3 Mistrz wiata z 1995 r. (Anholz-Aterselve) w biegu biathlonowym na 20 km, równie  mistrz 

Europy (2000). By  chor ym polskiej reprezentacji w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Lille-

hammer (1994). Bra  tak e udzia  w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Nagano (1998), 

w Salt Lake City (2002) i w Turynie (2006). Wielokrotny mistrz Polski na 10 km (1994, 1996, 

2000), na 20 km (1999, 2000) i 12,5 km na dochodzenie (1999). Br zowy medalista Mistrzostw 

wiata w Biathlonie z 1997 r. (Osrblie-Brezno) – w sztafecie 4x7,5 km z J. i W. Ziemianinami 

i W. Kozubem. Medalista Pucharu wiata - srebrny (1994) i br zowy (1993) – na 20 km. Z oty 

medalista Mistrzostw Europy w Biathlonie z 2000 r. (Zakopane) – na 12,5 km – na dochodzenie 

oraz czterokrotny srebrny medalista Mistrzostw Europy w Biathlonie z 1994 r. (Kontiolahti) 

z partnerami W. J. Ziemianinami i J. Wojtasem; z 2000 r. (Zakopane) – partnerzy: W. Ziemianin, 

W. Kozub, K. Topir; z 2001 r. (Hazete-Maurienoe – partnerzy: W. Ziemianin, W. Rozu ,

K. Topir sztafeta 4x7,5 km; z 1994 r. (Windischgarten (20 km). Br zowy medalista Mistrzostw 

wiata w Biathlonie Letnim (1998) – Osrblie – sztafeta) – partnerzy: G. Grzywa, W. Kozub 

i K. Hrobaniak. Zob. Sk adnica akt Zak adu Historii Kultury Fizycznej Katedry Humanistycznych 

Podstaw Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Polscy Medali ci Zimo-

wych Igrzysk Olimpijskich (dalej: PMZIO)
4 H. Hanusz, Z historii. Polacy w studenckim ruchu sportowym, „Akademicki Przegl d Sportowy” 

2008, nr 6, s. 4–5.
5 Tam e, s. 5.
6 Tam e.
7 http://www.polskisport.info/ZIMA.php?AKCJA; http://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_ Pa%C 

5%82ka
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podczas Zimowej Uniwersjady w Insbruku (2005) oraz z otego medalu w half-

pipe w trakcie Mistrzostw wiata w Arosa (2007)8.

Podczas zimowych Mi dzynarodowych Zawodów Sportowców Studentów 

z 2003 r. narciarze AZS AWF Katowice zdobyli medale br zowe. Byli to: Kry-

stian D ugopolski (w dru ynowym oraz indywidualnym konkursie skoków) 

i ukasz Kruczek (w dru ynowym konkursie skoków).  

W trakcie Zimowej Uniwersjady 2009 r. (w Harbinie – Chiny) Weronika 

Jakubowska z AZS AWF Katowice otrzyma a br zowy medal za trzecie miej-

sce w biathlonie. 

Do  znacznym echem odbi  si  te  start najlepszego wówczas biegacza 

narciarskiego w Polsce, studenta, a pó niej pracownika dydaktycznego Janusza 

Kr eloka (od 1996 r. startuj cego w barwach Klubu Sportowego AZS AWF 

Katowice). Reprezentuj c nasz kraj w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 

2002 r. w Salt Lake City, omal nie zdoby  medalu olimpijskiego, kwalifikuj c

si  do fina u w sprincie narciarskim tej imprezy9.

Studentem katowickiej AWF by  równie  inny polski biegacz narciarski 

Maciej Kreczmer (Klub Sportowy AZS AWF Katowice). W zawodach SWE 

Woord Cup Sprint w Sztokholmie (2007) zaj  on dziesi te miejsce w sprincie 

narciarskim10.

II

Najwi ksze jednak osi gni cia (nie waham si  ich nazwa  sukcesami) osi -

gn li w latach 2006 2008 nasi najlepsi polscy sportowcy w sportach zimowych 

– Justyna Kowalczyk (studentka AWF Katowice11 i Tomasz Sikora (reaktywo-

wany w 2006 r. jako student AWF Katowice). By  nim bowiem ju  znacznie 

wcze niej na tej uczelni12.

Justyna Kowalczyk zdoby a br zowy medal w biegu na 30 km – w stylu 

dowolnym – podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006 ). Na-

tomiast Tomasz Sikora otrzyma  w trakcie trwania tej najwi kszej wtedy wia-

8 M. Ponczek, Sylwetki..., s. 245 i nast. 
9 W trakcie Zimowej Uniwersjady w Zakopanem (2001 ) sportowcy AZS AWF Katowice – Mi-

cha  Piecha i Adam Guzda zdobyli br zowe medale w sztafecie biathlonowej; podobnie Janusz 

Kr lok i Adam Kwak w sztafecie.
10 www.google.pl Dodajmy jeszcze w tym miejscu, e zarówno Maciej Kreczmer, jak i Justyna 

Kowalczyk w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie (2009) zdobyli z ote medale w biegach na 30 

i 50 km.
11 Pierwszy raz zdoby a punkty w Pucharze wiata w grudniu 2001 r. w Asiago. W styczniu 

2006 r. po raz pierwszy zaj a trzecie miejsce w biegu na 10 km technik  klasyczn  podczas 

zawodów sportowych w Otepaa (Estonia). Por. Skladnica akt Zak adu Historii Kultury Fizycz-

nej…, PMZIO.
12 Justyna Kowalczyk by a studentk  autora artyku u z przedmiotu historii a kultury fizycznej 

(w roku akademickim 2005/2006).
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towej imprezy sportowej w konkurencjach zimowych medal srebrny (za zwy-

ci stwo w biegu biathlonowym na 15 km)13.

Wszystkie wiatowe i polskie stacje telewizyjne oraz radiowe, równie  kra-

jowa, europejska i wiatowa prasa sportowa zafascynowane by y rozmiarami 

niebywa ych osi gni  sportowych14  pochodz cej z podbeskidzkiej miejsco-

wo ci Kasina Wielka – Justyny Kowalczyk15, zdobywczyni trzech medali Mi-

strzostw wiata w Narciarstwie Klasycznym w 2008 r. (w Libercu – Czechy). 

Justyna Kowalczyk 19 lutego (2008) otrzyma a br zowy medal za trzecie miej-

sce w biegu na 10 km – sprint, za  21 lutego z oty medal w biegu na 15 km. 

Natomiast 28 lutego zdoby a z oty medal w biegu na 30 km16. Jak podkre li a

wieloletnia nasza najlepsza narciarka, do jej niepowtarzalnych zwyci stw przy-

czyni  si  trener Aleksander Wierietielny17.

Justyna Kowalczyk (jak pisano w „Dzienniku Zachodnim” 23 marca 

2009 r.) dogoni a „Kryszta ow  Kul ”, triumfuj c w Falun, w finale Pucharu 

wiata (w biegach narciarskich). Pokona a wówczas sw  wielk  rywalk  S o-

wenk  Petr  Majdi  oraz Fink  Aino – Kais  Saarinen.

Na pytanie dziennikarza Macieja Pilcha, o czym my la a przed fina em Pu-

charu wiata w Falun (Szwecja), potrójna medalistka mistrzostw wiata 

z 2009 r. stwierdzi a, e jako osoba, która zna si  na nartach biegowych – my-

la a sobie, e powinnam wygra  w Pucharze wiata, ale nie mówi a o tym g o-

no bo wiele rzeczy mo e si  zdarzy 18.

Justyna Kowalczyk nie pomyli a si  w swych przypuszczeniach i zdoby a

„Kryszta ow  Kul ” w biegach narciarskich Pucharu wiata.

13„Dziennik Zachodni” , 27 marca 2009, s. 18.
14 Dziennik Zachodni” , 23 marca 2009, s. 10.
15 Justyna Kowalczyk podczas uniwersjady w Insbrucku (2005) zdoby a trzy medale: medal z oty 

w biegu na 15 km technik  klasyczn , srebrny na 5 km technik  dowoln  i br zowy w sprincie 

narciarskim na 1200 m technik  dowoln . W trakcie uniwersjady w Turynie (2007) Justyna Ko-

walczyk zdoby a z oty medal w sztafecie 3x 5 km. W po o onym ko o Turynu Pragelato zdoby a

dodatkowo drugi z oty medal XXIII -Zimowej Uniwersjady triumfuj c w sprincie na 1200 m 

technik  dowoln . Por. www.google.pl Podczas tej uniwersjady Micha  Ligocki zaj  pierwsze 

miejsce w snowboardzie (half –pipe). 
16 „Dziennik Zachodni”, 23 marca 2009, s. 10. 
15 Cyt za „Dziennik Zachodni” , 23 marca 2009, s. 10. 
16 Tam e.
17 Por. K. K., Ja wam jeszcze poka !, „Rekord” (pismo AWF w Katowicach) 2009, nr 1, s. 14. 

„Bez Wierietielnego nie by oby mistrzyni, bez Kowalczyk nie znaliby my Wierietielnego”. Cyt. 

za K.K., Ja wam poka !..., s. 14. Bez wi kszego echa natomiast w tradycyjnych mediach (prasie, 

radiu, telewizji) „odbi o si ” nietuzinkowe osi gni cie studentki AWF Katowice z pocz tków

2009 r. Chodzi o Sylwi  Ja kowiec, która w Paz de Lys Sommnad (Francja) zdoby a dwukrotnie 

z oty medal w biegach narciarskich w kategorii juniorów do lat 23.
18 Sk adnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Sprawozdanie z dzia alno ci Klubu 

Sportowego AZS AWF Katowice. Materia y na dzie  20 kwietnia 2009 r. (maszynopis), bez 

sygn., bez pag.
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Jest to obok wielokrotnych osi gni  Adama Ma ysza w skokach narciar-

skich – najwi ksze osi gni cie polskiego sportu – w dyscyplinach zimowych. 

Znacz cym osi gni ciem w polskich sportach zimowych by o zdobycie 

drugiego miejsca w biathlonowym Pucharu wiata w 2009 r. przez studenta 

AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Tomasza Sikor 19.

III

Podkre lmy w tym miejscu, e sukcesy sportowców AWF im. Jerzego Ku-

kuczki w Katowicach w dyscyplinach zimowych by y mo liwe dzi ki zarówno 

w a ciwej pracy dzia aczy, jak i trenerów reprezentacji Polski oraz Klubu Spor-

towego AZS AWF Katowice (m.in. rektora AWF Katowice dra hab., prof. 

nadzw. Zbigniewa Wa kiewicza oraz prezesów KS AZS AWF Katowice: dra 

hab. prof. nadzw. W adys awa Mynarskiego, prezesa tego klubu w latach 2003-

2007 i dra hab. prof. nadzw. Adama Zaj ca, prorektora katowickiej AWF do 

spraw sportu i nauki, obecnego prezesa KS AZS AWF Katowice). 

Dodajmy jeszcze na koniec, e w uznaniu zas ug w sporcie, Justyna Kowal-

czyk, Tomasz Sikora i Aleksander Wieretielny zostali uhonorowali w kwietniu 

2009 r. tytu em „Zas u onego dla AWF Katowice20.

Justyna Kowalczyk zosta a oprócz tego obdarowana Z ot  Odznak  Klubu 

Sportowego AZS AWF Katowice i Specjaln  Nagrod  Prezydenta Katowic 

Piotra Uszoka21. Osi gni cia te zyska y aprobat  g owy pa stwa polskiego, 

bowiem w maju 2009 r. – w wi to Narodowe Konstytucji 3 Maja – Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy ski przyzna  Justynie Kowalczyk Krzy

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski22.

Aneks 1 

Uniwersjada 2007 r. 

Nazwisko i Imi  Sekcja Miejsce 

1 2 3 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klasyczne 1 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klasyczne 1 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klasyczne 1 

Ligocka Paulina snowboard 1 

Ligocki Micha   snowboard 1 

19 Sk adnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Sprawozdanie z dzia alno ci Klubu 

Sportowego AZS AWF Katowice. Materia y na dzie  20 kwietnia 2009 r. (maszynopis), bez 

sygn., bez pag.
20 Na podstawie wywiadu udzielonego 12 maja 2009 r. autorowi artyku u przez dyrektora Biura 

Rektora AWF im Jerzego Kukuczki w Katowicach, mgra Krzysztofa Nowaka. 
21 Tam e.
22 Tam e.



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 144

1 2 3 

Ja kowiec Sylwia narciarstwo klasyczne 3 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klasyczne 3 

Marek Kornelia narciarstwo klasyczne 3 

Bereza Ma gorzata  szermierka 3 

Bogdziana Grzegorz biathlon 4 

Uklejewicz Krzysztof biathlon 4 

Witek ukasz biathlon 4 

D ugopolski Krystian narciarstwo klasyczne 4 

Styrczula Krzysztof narciarstwo klasyczne 4 

Bereza Ma gorzata szermierka 4 

Bobak Paulina biathlon 5 

Grzywa Magdalena biathlon 5 

Grzywa Magdalena biathlon 5 

Tyra a Tiffany biathlon 5 

Cie lar Wojciech narciarstwo klasyczne 7 

Hankus S awomir narciarstwo klasyczne 7 

Ja kowiec Sylwia  narciarstwo klasyczne 7 

Hluchnik Mariusz  narciarstwo klasyczne 8 

Kreczmer Maciej narciarstwo klasyczne 8 

Micha ek Mariusz  narciarstwo klasyczne 8 

Tkacz Piotr narciarstwo klasyczne 8 

Kreczmer Maciej narciarstwo klasyczne 9 

Witek ukasz  biathlon 11 

Kreczmer Maciej narciarstwo klasyczne 11 

Kukucz Ma gorzata snowboard 11 

Bobak Paulina biathlon 12 

Bodziana Grzegorz biathlon 12 

Cie lar Wojciech narciarstwo klasyczne 13 

Bodziana Grzegorz biathlon 14 

Unold Marcin p ywanie 14 

Unold Marcin p ywanie  14 

Cie lar Wojciech narciarstwo klasyczne 15 

D ugopolski Krystian narciarstwo klasyczne 15 

Bobak Paulina biathlon 16 

Uklejewicz Krzysztof biathlon 16 

Witek ukasz biathlon 16 

Witek ukasz biathlon 16 

D ugopolski Krystian narciarstwo klasyczne 16 

Bogdziana Grzegorz biathlon 17 

Kukucz Ma gorzata snowboard 17 

Marek Kornelia narciarstwo klasyczne 18 

Bobak Paulina biathlon 19 

Syrczula Krzysztof narciarstwo klasyczne 19 

Bodziana Grzegorz biathlon 20 

Hankus S awomir narciarstwo klasyczne 20 

Tyra a Tiffany biathlon 22 

Witek ukasz biathlon 22 

Unold Marcin p ywanie 22 
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1 2 3 

Bobak Paulina biathlon 23 

Grzywa Magdalena biathlon 23 

Puda Tomasz biathlon 24 

Uklejewicz Krzysztof biathlon 24 

Tyra a Tiffany biathlon 25 

Uklejewicz Krzysztof biathlon 25 

Hojnisz Patrycja biathlon 27 

Tyra a Tiffany biathlon 27 

Grzywa Magdalena biathlon 28 

Micha ek Mariusz  narciarstwo klasyczne 29 

Puda Tomasz  biathlon 30 

Tyra a Tiffany biathlon 30 

Puda Tomasz  biathlon 32 

Go y Micha  snowboard 32 

Hojnisz Patrycja biathlon 33 

Uklejewicz Krzysztof biathlon 33 

Hojnisz Patrycja biathlon 37 

Styrczula Krzysztof narciarstwo klasyczne 37 

Tkacz Piotr narciarstwo klasyczne 37 

Prekurat Aleksandra narciarstwo klasyczne 43 

Sobczyk Grzegorz narciarstwo klasyczne 46 

Sobczyk Grzegorz narciarstwo klasyczne  50 

Hluchnik Mariusz narciarstwo klasyczne 57 

Zagórski Wojciech narciarstwo alpejskie  udzia

y a Dorota snowboard udzia

ród o: Sk adnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, bez sygn., bez pag. 

Aneks 2 

2009 (do 20 kwietnia tego  roku) 
Mistrzostwa wiata Seniorów 

Nazwisko Imi  sekcje miejsce 

1 2 3 4 

Kowalczyk  Justyna narciarstwo klas. 1 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klas. 1 

Kowalczyk  Justyna narciarstwo kls. 3 

Ja kowiec Sylwia narciarstwo klas. 6 

Kowalczyk Justyna narciarstwo klas. 6 

Marek  Kornelia narciarstwo klas. 6 

Nowakowska  Weronika biathlon 6 

Pa ka  Krystyna biathlon 6 

Kr elok  Janusz narciarstwo klas. 7 

Nowakowska  Weronika biathlon 8 

Witek  Sebastian biathlon 13 

Nowakowska  Weronika biathlon 16 

Marek  Kornelia narciarstwo klas. 21 

Marek Kornelia narciarstwo klas 29 
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1 2 3 4 

Ja kowiec  Sylwia narciarstwo klas. 31 

Kr elok  Janusz narciarstwo klas. 34 

Nowakowska Weronika biathlon 35 

Nowakowska  Weronika biathlon 36 

Bobak  Paulina biathlon 37 

Pa ka  Krystyna biathlon 45 

Pa ka  Krystyna biathlon 57 

Marek  Kornelia narciarstwo klas. 67 

Witek  Sebastian biathlon 83 

Uniwersjada 

Nazwisko Imi  sekcje miejsce 

Nowakowska  Weronika biathlon 3 

Ligocki  Micha  snowboard 4 

Pa ka Krystyna biathlon 4 

Tajner  Tomis aw narciar.klas.-skoki 4 

Bobak Paulina biathlon 5 

Witek Sebastian biathlon 5 

Witek  ukasz biathlon 5 

Ligocka  Paulina snowboard 6 

Bobak Paulina biathlon 7 

Nowakowska Weronika biathlon 7 

Ligocki  Mateusz snowboard 9 

Pa ka  Krystyna biathlon 9 

Micha ek Mariusz narciar.klas.-biegi 10 

Pasko Magdalena snowboard 10 

Stec Krzysztof narciar.klas.-biegi 10 

Szyma czak Agnieszka narciar.klas.-biegi 10 

Witek ukasz biathlon 10 

Bobak Paulina biathlon 11 

Tajner  Tomislaw narciar.klas. - skoki 11 

Nowakowska Weronika biathlon 13 

Pa ka Krystyna biathlon 13 

Bobak Paulina biathlon 14 

Mistrzostwa wiata M odzie owców 

Nazwisko Imi  sekcje miejsce 

Ja kowiec Sylwia narciar.klas.-biegi 1 

Ja kowiec Sylwia narciar.klas.-biegi 2 

Micha ek Mariusz narc.klas. - biegi 12 

Micha ek Mariusz narciar.klas. - biegi 29 

Stec  Krzysztof narciar.klas. - biegi 40 

Stec  Krzysztof narciar.klas. - biegi 55 

Gazurek Sebastian narciar.klas.- biegi 35 

Gazurek Sebastian narciar.klas.- biegi 45 
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Mistrzostwa wiata Juniorów 

nazwisko imi  sekcje miejsce 

Mosier  Dominika szermierka 2 

Szyma ska  Martyna szermierka 2 

Mosier Dominika szermierka 3 

Smó ka Miko aj szermierka 15 

Koniusz Piotr szermierka 35 

Mistrzostwa wiata Juniorów M odszych 

nazwisko imi  sekcje miejsce 

Lepel Rafa  biathlon 14 

Lepel Rafa  biathlon 41 

Lepel Rafa  biathlon 45 

ród o: Sk adnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, bez sygn., bez pag. 

Aneks 

Sylwia Ja kowiec, dwukrotna mistrzyni wia-
ta do lat 23 w biegach narciarskich  

w Praz de Lys Sommand (2009)

ród o: „Dziennik Zachodni”, 5 lutego 2009, 

s. 30. 

Justyna Kowalczyk, medalistka olimpijska  
w biegach narciarskich z Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w Turynie (2006) oraz dwu-
krotna z ota medalistka Mistrzostw wiata  

w Narciarstwie Klasycznym w Libercu 
(2008) i zdobywczyni Pucharu wiata

w biegach narciarskich w Falun (2009) 

ród o: „Dziennik Zachodni” , 23 marca 2009, 

s. 10. 
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Justyna Kowalczyk po biegu narciarskim w Falun (2009), kiedy zdoby a
Wielk  Kryszta ow  Kul  za zwyci stwo w klasyfikacji generalnej Pucharu wiata

ród o: „Metro”, 23 marca 2009, s. 10. 

Najlepsze biegaczki sezonu 2008/2009 – od lewej strony Petra Majdi , w rodku Justyna 
Kowalczyk i od strony prawej Aino Kaisa Saarinen

ród o: „Metro”, 23 marca 2009, s. 1. 
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Tomasz Sikora i Justyna Kowalczyk, medali ci Zimowych Igrzysk Olimpijskich  
w Turynie (2006). Tomasz Sikora, zdobywca 2 miejsca w Pucharze wiata  

w biathlonie (2009) oraz Justyna Kowalczyk, triumfatorka w Pucharze wiata  
w biegach narciarskich (2009)

ród o: „Dziennik Zachodni”, 9 kwietnia 2009, s. 3. 

STRESZCZENIE

W 1989 r. podczas kiedy prezesem KU AZS AWF w Katowicach powo a-

no pierwsz  sekcj  sportów zimowych- narciarstwa biegowego. Od tego czasu 

to w a nie sekcje zimowe dostarczaj  najwi cej chwa y uczelni i klubowi. Do 

najlepszych zawodników tych dyscyplin nale  wi c; Agata Suszka, Krystyna 

Pa ka, Janusz Kr elok, Maciej Kleczmar (wszyscy biatlon), Paulina Ligocka 

(snowboard), Krystian D ugosielski i ukasz Kruczek (skoki narciarskie). 

Ostatnie lata to dominacja w wiatowych rankingach, mistrzostwach wiata 

i olimpiadach zimowych Justyny Kowalczyk (narciarstwo biegowe) oraz wspa-

nia y powrót Tomasza Sikory (biatlon) 

S owa kluczowe: sporty zimowe, AWF Kraków 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA X

ADAM KRZANOWSKI
1
, KAZIMIERZ GELLETA

2

1
Radny miasta Krosna, 

2
Zak ad Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski 

HISTORIA KSZTA CENIA W KRO NIE W ZAWODZIE NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OD XIX–XXI WIEKU

1. Z historii kszta cenia nauczycieli w Kro nie

Pisz c o rozwoju szkolnictwa wy szego i historii kszta cenia nauczycieli, 

w tym nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie wy szym w Kro nie,

funkcjonuj cego od lat 80. XX w., nale y przybli y  zarys rozwoju o wiaty 

w mie cie Kro nie na przestrzeni dziejów.

Krosno od redniowiecza zaliczane by o w Polsce do miast znaczniejszych 

pod wzgl dem rozwoju gospodarczego, kulturalnego, dzi ki wysoko postawio-

nemu szkolnictwu1.

Pierwsza szko a parafialna w Kro nie funkcjonowa a ju  prawdopodobnie 

w drugiej po owie XIV w. W pierwszych dwóch dziesi cioleciach XV w. wy-

st puje ród o potwierdzaj ce wpis licznej grupy kro nian do Akademii Kra-

kowskiej. W ród studentów kro nie skich Akademii Krakowskiej, postaciami 

najbardziej zas u onymi byli niew tpliwie profesorowie zwi zani z uniwersyte-

tem w XV i XVI w. Do nich zaliczy  nale y: Piotra z Krosna doktora dekretów, 

Augustyna Clause – magistra, Andrzeja z Krosna – magistra, mi dzy innymi 

ofiarodawcy ksi g. Znany by  tak e profesor krakowski Micha  z Krosna, dok-

tor dekretów, który obra  sobie pó niej stan duchowny. Ale najbardziej znan

postaci  by  poeta, humanista z prze omu XV i XVI w. Pawe  z Krosna. Wybit-

n  postaci  w ród profesorów krakowskich w pierwszej po owie XVI w. by

Marcin z Krosna, mistrz sztuk wyzwolonych i wielu innych2.

1 D. Quirini-Pop awska, Studia nad szkolnictwem kro nie skim. Studenci kro nie scy w Akademii 

Krakowskiej w czasach Odrodzenia [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t II (1918–1970),

pod red. J. Garbacika, Kraków 1973, s. 313.
2 Tam e, s. 314–331. 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 152

Du e znaczenie dla dziejów szkolnictwa Krosna i regionu by o sprowadzenie 

jezuitów do Krosna w 1614 r. W ci gu kilku lat wybudowali oni okaza y gmach 

kolegium jezuitów i w drugiej po owie XVII w. nale a o do najbogatszych 

w Polsce. Kro nie skie kolegium jezuickie stoj ce na wysokim poziomie nauko-

wymi zaliczane by o w Rzeczypospolitej do rz du szkó  wy szych – gimnazjum 

z niepe n  filozofi . Szko a kro nie ska posiada a równie  bogaty ksi gozbiór3.

Druga po owa XIX w. przynios a nie tylko zmiany w zakresie powi ksza-

nia sieci szkolnej w Kro nie i po wsiach pow. kro nie skiego, ale zaowocowa a

powo aniem nowych szkó rednich w Kro nie: Krajowej Szko y Tkackiej 

(1888), Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego (1895), Szko y

Rolniczej (1898) i Szko y Realnej (1900, pó niejszego Pa stwowego Gimna-

zjum i Liceum Ogólnokszta c cego), Liceum Pedagogicznego (1937).  

Rozwój o wiaty kro nie skiej wymusza  nowe zapotrzebowanie na kadr

nauczycielsk  do szkó  ludowych. Starania o zorganizowanie seminarium m -

skiego w Kro nie podj a Rada Szkolna Krajowa (RSK) we wrze niu 1891 r. 

W tym samym miesi cu odby o si  posiedzenie Rady Miejskiej, na którym pod-

j ta zosta a jednomy lna decyzja o „poniesieniu wszelkich ofiar na cele za o e-

nia seminarium nauczycielskiego”4.

Od 1895 r. rozpocz  si  zatem ponad 100-letni okres kszta cenia nauczy-

cieli w Kro nie. Nap yw m odzie y do seminarium by  ogromny, a rezultaty ju

pierwszych lat pracy bardzo pomy lne. W 1936 r., w wyniku ustawy szkolnej, 

nast pi a likwidacja seminariów i powo anie bardziej nowoczesnych trzyletnich 

zak adów nauczycielskich – Liceów Pedagogicznych. Nowy okres w historii 

kszta cenia nauczycieli w zakresie Liceum Pedagogicznego w Kro nie rozpo-

cz  si  po wyzwoleniu. W latach 1944 1961 szko a zosta a kilkakrotnie pod-

dana przeobra eniom organizacyjnym i programowym (z trzyletniego w 1937 r. 

do pi cioletniego LP w latach 50. XX wieku), co mia o umo liwi  coraz lepsze 

kszta cenie kandydatów do zawodu nauczycielskiego.  

3 D. Quirini-Pop awska, Szkolnictwo kro nie skie od XVII w. do 1914 r. [w:] Krosno…, s. 322- 

342. Zakon jezuitów papieskim Breve z 21 lipca 1973 r. zosta  skasowany . Obecny kampus 

PWSZ w Kro nie przy ul. Kazimierza Wielkiego to budynki po dawnym kolegium jezuickim, 

w którego murach funkcjonowa a powszechna szko a m ska , pó niej SP Nr 1 im KEN, przenie-

siona do budynku przy ul. Piotra Skargi 1 oraz Technikum Tkackie, W ókiennicze i pó niejszy 

Zespó  Szkó  Zawodowych Nr 1 im. J. Szczepanika w Kro nie, przeniesiony do budynków przy 

ul. Podkarpackiej. 
4 A. Meissner, Zarys dziejów Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego w Kro nie

1895–1918. Prace Humanistyczne, Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjació  Nauk R. 4; 1975, 

s. 40; zob. A. Meissner, Pa stwowe Seminarium Nauczycielskie M skie w Kro nie w latach 1895 

–1936 [w:] Dzieje zak adów kszta cenia nauczycieli w Kro nie w latach 1895–1995, pod red. 

A. Meissnera i A. Krzanowskiego, Krosno 1997, s. 13–43; A. Meissner, 90 lat zak adów kszta ce-

nia nauczycieli w Kro nie 1895–1985, „Przegl d Historyczno-O wiatowy’, 1986, nr 4, s. 543–

549; A. Meissner, Kszta cenie nauczycieli w rodkowej Galicji 1871–1914, Rzeszów 1974; 

A. Meissner, Kszta cenie nauczycieli w rodkowej Ma opolsce 1918–1939, Rzeszów 1977. 
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2. Zak ady kszta cenia nauczycieli w Kro nie w latach 1960 1988  

Na bazie Liceum Pedagogicznego jako redniej szko y zawodowej powsta-

o 2-letnie Studium Nauczycielskie o charakterze szko y pó wy szej. Przez 11 

lat swego istnienia (1960-1971) kszta ci o nauczycieli biologii, geografii z wy-

chowaniem fizycznym i wychowania muzycznego. Od roku szkolnego 1962/1963 

wprowadzono w SN w Kro nie kszta cenie dwuprzedmiotowe, co by o unikal-

nym rozwi zaniem w skali kraju. Dzi ki temu absolwenci otrzymywali kwalifi-

kacje zawodowe do nauczania dwóch przedmiotów. Od 2-letnich studiów w SN 

rozpocz  si  nowy etap kszta cenia nauczycieli w zakresie wychowania fizycz-

nego. Studenci SN obok zagadnie  ogólnopedagogicznych i kierunkowych 

z geografii, pozyskiwali wiedz  w zakresie wychowania fizycznego. W planie 

studiów z zakresu wf by y takie przedmioty jak : wychowanie fizyczne z ele-

mentami anatomii i fizjologii cz owieka, metodyka wychowania fizycznego, 

higiena szkolna, przysposobienie wojskowe, gry i zabawy sportowe. Integraln

cz ci  procesu kszta cenia przysz ych nauczycieli wychowania fizycznego 

by a praktyka pedagogiczna obejmuj ca dwa przedmioty: w szkole wicze

praktyka pomocnicza i asystencka, na I i II roku studiów oraz praktyka pedago-

giczna ci g a pi ciotygodniowa studentów II roku w szko ach podstawowych, 

z podzia em na tygodniow  praktyk  w klasach I IV i czterotygodniow

w klasach V VIII. Plan nauczania SN obejmowa  poziom kszta cenia dla szkó

podstawowych. Proces dydaktyczno-wychowawczy by  uzupe niany przez or-

ganizowane wycieczki programowo-metodyczne, zaj cia terenowe, obozy 

i rajdy. W SN w Kro nie latach 1960-1971 wykszta cono 303 nauczycieli geo-

grafii z wychowaniem fizycznym. 5

W 1971 roku zako czy o sw  dzia alno  SN w Kro nie, szko a wielce za-

s u ona w kszta ceniu kadr dla o wiaty, legitymizuj ca si  bogatym dorobkiem 

w dziedzinie do wiadczenia pedagogicznego oraz bazy dydaktycznej. W tym 

samym roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zaproponowa o w adzom Krosna, 

utworzenie Pa stwowego Studium Kulturalno-O wiatowego i Bibliotekarskie-

go. Nowa placówka w Kro nie zacz a kszta ci  kadry dla kultury i o wiaty 

w zakresie: taniec ludowy, taniec towarzyski, teatr amatorski, specjalno  wo-

kalno-muzyczna, fotografia i film, rekreacja i turystyka oraz bibliotekarz szkol-

ny i ksi garstwo.

Szczególnym polem aktywno ci kadry pedagogicznej Studium by o funk-

cjonowanie specjalno ci rekreacja i turystyka. W ramach tej specjalno ci po-

dejmowano szerok  wspó prac  z w adzami miasta Krosna, Miejskim O rod-

kiem Sporu i Rekreacji w Kro nie, szko ami, organizacjami i zrzeszeniami spor-

towymi i turystycznymi. Efektem tej wspó pracy by o przygotowanie i wy-

5 A. Krzanowski, Studium Nauczycielskie w Kro nie w latach 1960–1971 [w:] Dzieje…,

s. 85–116.
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kszta cenie studenta ko cz cego Studium do organizacji imprez sportowych 

i turystycznych. Taki animator ycia sportowego i rekreacji turystyczno-

wypoczynkowej, by  wyposa ony w niezb dn  wiedz  teoretyczn  i praktyczn .

M odzie  Studium odbywa a praktyki w ró nych organizacjach zajmuj cych si

rekreacja i turystk . W ród sta ych form pracy pedagogicznej Studium wymie-

ni  nale y: organizowanie gier i zabaw sportowych dla dzieci m odzie y, rajdy 

dla m odzie y szkó  podstawowych i rednich, obozy w drowne, rajdy tury-

styczne, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki turystyczne, historyczne 

i inne6.

 Ju  w okresie mi dzywojennym nieprzypadkowo J. Krukierek pisa  o Kro-

nie, jako o mie cie szkó . To stwierdzenie ma w dalszym ci gu swój aktualny 

wymiar, bowiem w latach 80. XX wieku w adze Krosna u wiadomi y sobie, e

przed o wiat  kro nie sk  stan  kolejny problem zaspokojenia potrzeb kadro-

wych dla szkó  podstawowych i rednich. Zatem, ta my l Krukierka odnosi a si

do pozytywnych poczyna  w adz samorz dowych, które by y ywotnie zainte-

resowane rozwojem o wiaty, szkó  i kszta ceniem nauczycieli na wysokim aka-

demickim poziomie. Owa s uszna my l mia a swój wymiar zarówno w latach 

80., jak i w 90. XX w. i zaowocowa a powo aniem nowego zak adu kszta cenia 

nauczycieli w Kro nie najpierw na poziomie pó wy szym, a od roku 1988 na 

poziomie akademickim.  

W 1982 r. reaktywowano w Kro nie Studium Nauczania Pocz tkowego,

które kszta ci o m odzie  do zawodu nauczycielskiego w klasach 1–3 szkó

podstawowych. W 1983 r. kurator o wiaty i wychowania w Kro nie, po czy

jednostki o wiatowe i powo a  Zespó  Szkó , w sk ad którego wesz y nast puj -

ce szko y: Szko a Podstawowa Nr 9 ( jako Szko a wicze  ), Studium Naucza-

nia Pocz tkowego, Studium Kulturalno-O wiatowe i Bibliotekarskie. Zespó

Szkó  mie ci  si  przy ul. Piotra Skargi. W ramach tego zak adu kszta cono 

w kierunkach: nauczanie pocz tkowe, wychowanie muzyczne, praca–technika, 

wychowanie fizyczne oraz bibliotekarzy i animatorów rekreacji i wypoczynku7.

W roku szkolnym 1984/1985 zarz dzeniem MOiW przekszta cono studia 

nauczania pocz tkowego w studia nauczycielskie W roku szkolnym 1985/1986 

uruchomiono w Kro nie studia dzienne w zakresie wychowania fizycznego. 

Koncepcja kszta cenia nauczycieli wychowania fizycznego, wychodzi a naprze-

ciw potrzebom polityki o wiatowej pa stwa. Odczuwano dotkliwe braki kadry 

nauczycielskiej w szko ach podstawowych spowodowane obni eniem pensum 

dydaktycznego do 18 godzin tygodniowo, a tak e umo liwieniem nauczycielom 

przechodzenia na wcze niejsz  emerytur .

6 H. Olbrycht, Pa stwowe Studium Kulturalno- O wiatowe i Bibliotekarskie w Kro nie (1971–

1995). Rys historyczny i tera niejszo [w:] Dzieje…, s. 117–128.
7 A. Krzanowski, Zak ady kszta cenia nauczycieli w Kro nie w latach 1982–1992 [w:] Dzieje…,

s. 129–181.
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Dla studentów wychowania fizycznego przygotowano dobr  baz  szkole-

niow . W tym zakresie wspó pracowano z MOSiR w Kro nie i z dyrektorami 

szkó , w których by y sale gimnastyczne. Kadr  pedagogiczna dobierano we-

d ug najwy szych kwalifikacji zawodowych spo ród wyró niaj cych si  na-

uczycieli szkó rednich i metodyków wychowania fizycznego, posiadaj cych 

stopnie specjalizacji i kierunkowe studia podyplomowe. W ród kadry nauczaj -

cej byli czynni trenerzy ró nych dyscyplin sportowych. Studenci obowi zkowo 

uczestniczyli w obozach sportowych letnich i zimowych. Programy nauczania 

akcentowa y, obok poszerzenia wiedzy teoretycznej z przedmiotów pedago-

gicznych, j zyków obcych, konieczno  merytorycznego przygotowania studen-

tów, do nauczanie wed ug wybranego kierunku studiów. Studenci korzystali 

z czytelni i dobrze zaopatrzonej biblioteki w literatur  fachow  i pracowni 

komputerowej.  

W latach 1985 1989 kierunek wychowania fizycznego w zakresie SN 

w Kro nie uko czy o 97 absolwentów. 

3. Kszta cenie akademickie nauczycieli wychowania fizycznego  

w Kro nie w latach 1988- 1991  

Po 1986 r. rozpocz  si  nowy etap kszta cenia kadr dla o wiaty i kultury. 

Dyrektor Zespo u Szkó  w Kro nie mgr Adama Krzanowski przygotowa  pro-

gram rozwoju kszta cenia kadr na poziomie wy szym w Kro nie. Opracowana 

strategia kszta cenia zosta a przedstawiona na kolegium kuratora o wiaty 

w Kro nie i w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Dzia anie te do-

prowadzi y do spotkania i podj cia rozmowy A. Krzanowskiego z JM Rektorem 

WSP w Rzeszowie prof. dr. hab. Marianem Bobranem, prof. dr. hab. Alojzym 

Zieleckim – dziekanem Wydzia u Spo eczno-Pedagogicznego i prof. dr. hab. 

Andrzejem Meissnerem – dyrektorem Instytutu Pedagogiki, w sprawie koncep-

cji i mo liwo ci kszta cenia w Kro nie nauczycieli na poziomie wy szym. 

W pa dzierniku 1985 r. rektor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. J. Lipiec i wo-

jewoda kro nie ski T. Kruk podpisali „Porozumienie” o wspó pracy naukowo-

badawczej i dydaktyczno-wychowawczej w Kro nie. Natomiast w 1988 r. rek-

tor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. M. Bobran i wojewoda kro nie ski T. Kruk 

podpisali „Porozumienie w sprawie dzia alno ci w Kro nie Punktu Konsulta-

cyjnego Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie”.  

Podstaw  prawn  do niniejszego „Porozumienia” by a: Ustawa o Szkolnic-

twie Wy szym; Uchwa a Rady Ministrów o wspó pracy szkó  wy szych z jed-

nostkami gospodarki uspo ecznionej oraz Podstawowe kierunki dzia alno ci 

MEN i Projekt w czenia Studiów Nauczycielskich do WSP i Uniwersytetów 

opracowany przez MEN. W oparciu o powy sze dokumenty Rektor WSP 

w Rzeszowie podj  decyzje o rekrutacji absolwentów SN na pierwszy rok trzy-

letnich zaocznych studiów w Kro nie. Pierwszy rok studiów rozpocz o 28 osób 
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na kierunku nauczanie pocz tkowe. W dniu 15 lipca 1987 r. w auli Studium 

Nauczycielskiego w Kro nie odby a si  inauguracja Roku Akademickiego 

1987/88. Na uroczysto  przybyli z WSP z Rzeszowa : dziekan Wydzia u Spo-

eczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Alojzy Zielecki, prodziekan ds. Studiów 

dla Pracuj cych dr Józef Sowa, dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. An-

drzej Meissner, a w adze wojewódzkie reprezentowali Jan uczy ski, wojewo-

da kro nie ski Tadeusz Kruk i kurator o wiaty i wychowania w Kro nie dr To-

masz Blecharczyk. Wyk ad inauguruj cy wyg osi  dziekan Wydzia u Spo ecz-

no-Pedagogicznego. Studenci po immatrykulacji i od piewaniu Gaudeamus 

Igitur otrzymali upragnione indeksy szko y wy szej. Po afiliacji SN w Kro nie

w 1988 r. przez WSP w Rzeszowie, MEN wyrazi o zgod  na powo anie Punktu 

Konsultacyjnego WSP w Rzeszowie z siedzib  w Kro nie. Przeprowadzono 

rekrutacj  na nast puj ce kierunki studiów: trzyletnie studia dzienne; nauczanie 

pocz tkowe i wychowanie fizyczne i 2-letnie studia zaoczne – nauczanie po-

cz tkowe. Studia rozpocz o 406 osób.  

W adze kro nie skie rozumia y potrzeb  nowego kszta cenia nauczycieli, 

bowiem problem kszta cenia kadr dla o wiaty i kultury na poziomie wy szym 

ci gle powraca  do strategii dzia ania ówczesnych w adz województwa kro-

nie skiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w adze województwa kro-

nie skiego bardzo starannie zadba y o odpowiednie warunki lokalowe wraz 

z wyposa eniem. Na potrzeby uczelni kro nie skiej przekazano budynki i nie-

ruchomo ci przy ul. Piotra Skargi 1 i 3 oraz kompleks obiektów sportowo-

rekreacyjnych Krosno-Turaszówka. Za uzyskane rodki z MEN doko czono 

inwestycje na basenie krytym w Turaszówce wraz z zapleczem socjalnym. Dla 

potrzeb uczelni powo ano Dom Studenta dla 200 osób w segmencie internatu 

przy ul. Czajkowskiego. Pierwszym kierownikiem PK zosta  mgr A. Krzanow-

ski, dotychczasowy dyrektor Studium Nauczycielskiego w Kro nie.

Od 1 pa dziernika 1988 r. rozpocz  dzia alno  w Kro nie Punkt Konsul-

tacyjny WSP w Rzeszowie. W ramach PK powo ano nast puj ce jednostki or-

ganizacyjne: Zak ad Nauczania Pocz tkowego, Samodzielny Zak ad Wychowa-

nia Fizycznego, Studium Praktycznej Nauki J zyków Obcych, Zak ad Praktyk 

Pedagogicznych oraz samodzielny pion finansowy. Proces dydaktyczno- 

-wychowawczy prowadzono rytmicznie i zgodnie z planami studiów zatwier-

dzonymi przez Rad  Wydzia u Spo eczno-Pedagogicznego. Zaj cia dydaktycz-

ne prowadzono w pracowniach specjalistycznych: nauczania pocz tkowego,

plastyki, muzyki, psychologii, pedagogiki, pracowni komputerowej, j zyków 

obcych, a zaj cia z wychowania fizycznego w udost pnionej bazie sportowej 

Krosna i Turaszówki. W ramach lektoratów prowadzono nauczanie j zyków 

obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W zakresie 

nauczania j. francuskiego wprowadzono jego rozszerzony zakres na kierunku 

nauczanie pocz tkowe, tzw. studia dwukierunkowe. W tej sprawie podpisano 

umow  o wspó pracy z Konsulatem Francuskim w Krakowie, który obj  patro-
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nat nad t  form  studiów i skierowa  do Krosna dwóch swoich konsultantów 

oraz wyposa y  uczelni  w zestaw ksi ek bibliotecznych, p yt i innych pomocy 

naukowych. W ramach uczelni funkcjonowa  samorz d studencki (ZSP), AZS, 

a dwa zespo y siatkówki kobiet i m czyzn uczestniczy y w rozgrywkach ligi 

mi dzywojewódzkiej. Wysoki poziom naukowo-dydaktyczny zapewnia a kadra 

naukowa w liczbie 78 pracowników, wed ug nast puj cej struktury: magistrów 

– 51, doktorów  22, doktorów habilitowanych – 1, profesorów – 4. Na szcze-

gólne pokre lenie zas uguje fakt, i  seminaria magisterskie by y prowadzone 

przez samodzielnych pracowników nauki takich jak: prof. dr hab. Jan Szmyd, 

prof. dr hab. Andrzej Z baty, doc. dr hab. Tadeusz Rurak, dr hab. Mieczys aw 

Radocho ski, a ponadto prowadzone by y przez innych pracowników nauko-

wych ze rodowiska rzeszowskiego jak: dr Józef Sowa, dr Ryszard P czkowski, 

dr Jerzy Potoczny, dr Maciej Rauch. 

Inauguracja Roku Akademickiego 1988/1989 odby a si  w pa dzierniku

w Kro nie w sali Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Kolejowej. Uroczy-

sto  prowadzi  JM Rektor prof. dr hab. Marian Bobran wraz z cz onkami Sena-

tu WSP z Rzeszowa, a wyk ad inauguracyjny nt. 70-lecia niepodleg o ci Polski, 

wyg osi  prof. dr hab. Alojzy Zielecki. W cz ci artystyczne wyst pi  uczelnia-

ny zespó  taneczny „Resovia Saltans” z Rzeszowa. 

W 1991 r. Senat WSP w Rzeszowie postanowi , i  ze wzgl du na trudno ci

finansowe od 1 lipca 1992 r. przestaje funkcjonowa  PK w Kro nie. Z perspek-

tywy up ywu czasu, jak i równie  w 1991 r. o decyzji tej negatywnie wypowiadali 

si  wicewojewoda kro nie ski Adam P zio  jak i kierownik PK A. Krzanowski. 

Niestety rektor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. Kazimierz Sowa podj  b dn

decyzj . Warto przypomnie , i rodki finansowe na dzia alno  PK w Kro nie 

by y wyodr bnione w bud ecie WSP Rzeszów i ka dorazowo przyznawane by y

przez MEN. Po likwidacji PK cz  kadry naukowo-dydaktycznej przesz a do 

Rzeszowa, maj tek ruchowy zosta  przekazany do WSP8.

W latach 1986–1991 na trzyletnich studiach dziennych w Kro nie, kierunek 

wychowanie fizyczne, studiowa o 189 studentów9.

Od 1 pa dziernika 1990 r. na terenie Krosna rozpocz o dzia alno  3-letnie 

Nauczycielskie Kolegium J zyka Angielskiego, kszta c ce nauczycieli dla szkó

podstawowych i rednich10. Kolegium zajmowa o pomieszczenie w Rynku nr 5. 

Kolegium pracowa o pod opiek  naukow  Instytutu Filologii Angielskiej UJ. 

Pierwszym dyrektorem zosta  mgr Krzysztof Kasprzyk. Kolegium otrzyma o

8 W pó niejszym okresie w ramach struktury WSP w Rzeszowie, doktoraty obronili: Janusz 

Boczar (1999), Wojciech Motyka (2002), Kazimierz Szmyd (1994), który w 2005 r. uzyska

habilitacj  w Uniwersytecie Warszawskim.
9 A. Krzanowski, Z tradycji kszta cenia nauczycieli w Kro nie [w:] Kszta cenie nauczycieli 

a potrzeby szko y wspó czesnej, pod redakcj  J. Homplewicza, Rzeszów 1992 , s. 9–19. 
10 K. Kasprzyk, Geneza, rozwój i dzia alno  Nauczycielskiego Kolegium J zyków Obcych (1990–

1995) [w:] Dzieje..., s. 191–193.
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wszechstronn  pomoc od opiekuna naukowego mgra W adys awa Witalisza 

z Krakowa. Jego zaanga owanie nale y wysoko oceni . Studenci otrzymywali 

stopie  licencjata. O poziomie kszta cenia wiadczy fakt, i  na jedno miejsce 

ubiega o si  4–5 kandydatów. Kolegium funkcjonowa o do czasu powstania 

PWSZ w Kro nie.

4. Kolegium Nauczycielskie w Kro nie w latach 1991–1998  

Z dniem 1 pa dziernika 1992 r. decyzj  ministra edukacji narodowej powo-

ano w Kro nie 3-letnie Kolegium Nauczycielskie, ze specjalno ci  j zyk polski 

i j zyk polski z bibliotekarstwem11. Nowy rok akademicki rozpocz o 80 stu-

dentów. Opiek  naukow  obj  Uniwersytet Jagiello ski i Pa stwowa Wy sza 

Szko a Teatralna w Krakowie. Pierwszym dyrektorem KN zosta  mgr Franci-

szek Tereszkiewicz. Kolegium mie ci o si  w budynku przy ul. Piotra Skargi, 

a od 1996 r. w pomieszczeniach by ej Szko y Podstawowej nr w 12 w Kro nie.

Przy tworzeniu KN szczególn  rol  do spe nienia mia  mgr Franciszek Teresz-

kiewicz  pe nomocnik kuratora o wiaty w Kro nie, a wspomaga o go grono 

zaanga owanych pracowników nauki z UJ w osobach: dr hab. Halina Kurek, dr 

hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa, prof. dr hab. Andrzej Borowski, dr hab. 

Emil Orzechowski, dr Bogus aw Dopart, dr Jacek Popiel. Opiek  naukow  dla 

kierunku j zyk polski obj a dr hab. Halina Kurek, a dla specjalno ci insceniza-

cja teatraln  dr Jacek Popiel. W przyj tych planach nauczania przyj to zasad

kszta cenia dwukierunkowego, umo liwiaj cego uzyskanie kwalifikacji do na-

uczania drugiego przedmiotu. Od roku akademickiego 1993/1994 rozpocz to 

studia stacjonarne w zakresie nauczania pocz tkowego z wychowaniem przed-

szkolnym. Opiekunem naukowym zosta a prof. dr hab. Anna ukawska z UJ. 

Wraz z pracownikami Zak adu Dydaktyki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UJ 

opracowa a plan studiów i programy nauczania dla nowego kierunku. Od roku 

akademickiego 1995/1996 poszerzono ofert  kszta cenia akademickiego dla 

nauczycieli o studia wieczorowe na kierunku nauczania pocz tkowego z wy-

chowaniem przedszkolnym. Liczba kandydatów ubiegaj cych si  o przyj cie

potwierdzi a trafno  za o onych ró norodnych form kszta cenia nauczycieli na 

poziomie wy szym.  

Z inicjatywy kierownictwa Kuratorium O wiaty w Kro nie, w 1995 r., dy-

rektor KN podj  starania o utworzenie nowego kierunku kszta cenia: wycho-

wania fizycznego i zdrowotnego. W roku akademickim 1996/1997 uruchomio-

no nowy kierunek studiów. Opiek  naukow  obj a Wy sza Szko a Pedago-

giczna w Rzeszowie, a dr hab. Kazimierz Obody ski zosta  kierownikiem na-

ukowym.  

11 F. Tereszkiewicz, Kolegium Nauczycielskie w Kro nie. Powstanie i kierunki kszta cenia

w latach 1992–1995 [w:] Dzieje..., s. 183–189.
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KN prowadzi o intensywn  dzia alno  naukow . Szczególnie postanowio-

no upowszechnia  badania naukowe na rzecz regionu kro nie skiego anga uj c

w nie prace badawcze nauczycieli i studentów. Plonem tak zorganizowanej 

dzia alno ci by y coroczne konferencje naukowe organizowane pod has em 

Literatura-j zyk-kultura. W ramach Euroregionu Karpackiego, przy wspó pracy 

z MSZ RP, Kolegium Nauczycielskie organizowa o Seminaria Pedagogiczno-

O wiatowe. Podczas tych seminariów podejmowano problematyk  komunikacji 

spo ecznej, o spo eczno ciach lokalnych i mo liwo ci wspó pracy transgranicz-

nej w odkrywaniu to samo ci, kultury etnicznej „ma ych ojczyzn”.  

Znacz cym faktem by o nadanie przez Kuratorium O wiaty i Wychowania 

w Kro nie w 1993 r. imienia prof. Stanis awa Pigonia dla Kolegium Nauczy-

cielskiego. Pami tkow  tablic  umieszczono we frontonie budynku przy ul. 

P. Skargi 1 w dniu 4 XI 1994 r. W uroczysto ci aktu nadania imienia i po wi -

cenia tablicy uczestniczy  JM Prorektor UJ prof. dr hab. Franciszek Ziejka, ku-

ratorzy o wiaty województwa kro nie skiego, mgr Marian Duda i mgr Adam 

Krzanowski, przedstawiciele województwa kro nie skiego, w adz miasta Kro-

sna i kadra naukowa UJ prof. H. Kurek, prof. A. ukawska, prof. A. Borowski 

oraz nauczyciele akademiccy i wyk adowcy KN.  

Nawi zuj c do tradycji i historycznej ci g o ci kszta cenia nauczycieli 

w Kro nie zorganizowano w dniach 19 20 pa dziernika 1995 r. konferencj

naukow  po wi con  stuletniej historii zak adów kszta cenia nauczycieli 

w Kro nie (1895 1995), z udzia em wybitnych przedstawicieli nauki z Krako-

wa, Warszawy, Rzeszowa. Pok osiem tej konferencji by o wydanie dwutomo-

wej publikacji, Kuratorium O wiaty w Kro nie, Kolegium Nauczycielskiego 

im. St. Pigonia, Instytutu Pedagogiki UJ oraz Instytutu Pedagogiki Wy szej 

Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie w 1997 r.12

W ramach jubileuszowych uroczysto ci ods oni to i po wiecono dwie ta-

blice: jedn  na frontonie budynku – „Pami ci profesorów i wychowanków 

zak adów kszta cenie nauczycieli w Kro nie” (ufundowana zosta a przez Ko-

mitet Organizacyjny b. nauczycieli szkó  pedagogicznych – wmurowana 

30.06.1995 r.) i drug , autorstwa art. rze biarza Macieja Syrka, w hallu budyn-

ku SP nr 9 – „Pami ci nauczycieli i wychowanków, walcz cych o niepodleg o

Polski 1914 1920 i wszystkich frontów II wojny wiatowej” (wmurowana 

19.10.1995 r. By a to rekonstrukcja tablicy zniszczonej przez Niemców 

w 1939 r.)13.

Pomy lnie rozwija a si  wspó praca KN z Uniwersytetem Jagiello skim, 

a szczególnie z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Pedagogiki oraz Insty-

tutem Wychowania Fizycznego Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie, 

12 Dzieje..., t. I; Kszta cenie nauczycieli – wymiar spo eczny i indywidualny pod redakcj  A. u-

kawskiej i F. Tereszkiewicza, t. II, Krosno 1996.
13 A. Krzanowski, Dwie pami tkowe tablice [w:] Dzieje…, s. 278–281.
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co zaowocowa o znacznym udzia em samodzielnych pracowników nauki 

w procesie dydaktyczno-naukowym kro nie skiego kolegium. Podkre li  nale-

y ogromne zaanga owanie w proces naukowy i organizacyjny KN w Kro nie

prof. dr hab. Haliny Kurek z UJ i dra hab. prof. UR Kazimierza Obody skiego.

Kolegium Nauczycielskie wszechstronnie rozwija o swoj  dzia alno  na-

ukowo-dydaktyczn  i dzi ki cis ej wspó pracy w uczelniami patronackimi 

i kierownictwem Kuratorium O wiaty w Kro nie z roku na rok poszerza o swo-

j  ofert  naukow  oraz wzbogacano baz  dydaktyczn , pozyskuj c nowe obiek-

ty na terenie Krosna-Turaszówki.

W 1997 r. Kuratorium O wiaty w Kro nie odda o dla potrzeb KN najwi k-

sz  w województwie. kro nie skim sal  sportow  w Turaszówce oraz rozpocz -

to przygotowania do remontu b. budynku SP nr 12 i adaptacji pionu ywienio-

wego szko y na sale dydaktyczne. Du  operatywno ci  w tych dzia aniach 

inwestycyjnych wykaza  si  mgr F. Tereszkiewicz i kierownik ds. gospodar-

czych KN Franciszek Szarek, którzy doprowadzili skutecznie do realizacji za-

mierzone inwestycje.  

Podkre li  nale y, i  radni Rady Miasta Krosna niezwykle yczliwie odno-

sili si  do zg aszanych przez KN potrzeb lokalowych na terenie Krosna. Rada 

Miasta swoimi uchwa ami zatwierdza a przekazanie niezb dnych sk adników 

maj tkowych miasta na potrzeby KN. Tak przygotowana baza materialna, 

wsparta autorytetem naukowym pracowników UJ i WSP z Rzeszowa (od 2001 

UR), stanowi a podstaw  do starania si  w adz Miasta Krosna o utworzenie na 

bazie Kolegium Nauczycielskiego w Kro nie, Nauczycielskiego Kolegium J -

zyków Obcych w Kro nie i Ja le, w pe ni samodzielnej wy szej uczelni w Kro-

nie. Okoliczno ci  sprzyjaj c  by a zmiana, przez MEN, filozofii kszta cenia 

m odzie y na poziomie wy szym w Polsce. Likwidacji ulega y Kolegia Na-

uczycielskie, a w ich miejsce powo ywano nowe, samodzielne, wy sze pa -

stwowe uczelnie zawodowe, odpowiadaj ce standardom europejskim.  

Reasumuj c, mo na powiedzie , i  w 1999 r. zaistnia y znacz ce i niepod-

wa alne czynniki, które stanowi y o sile argumentów w przedmiocie powo anie

Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie, których nie mo na wspó -

cze nie nie docenia  i nie podkre la  By y to:  

 po pierwsze, kadra naukowo dydaktyczna Krakowa, Rzeszowa i Krosna, 

kompetentna z ogromnym do wiadczeniem i dorobkiem naukowym,  

 po drugie, baza dydaktyczna KN z dynamicznie zmieniaj c  si  substancj

i struktur  techniczn ,

 po trzecie, niezwyk y sojusznik, Rada Miasta i Prezydent, otwarci na potrzeby 

pozyskiwania nowych obiektów dydaktycznych i administracyjnych na tere-

nie Krosna, w zakresie powierzchni gruntów i bazy lokalowej oraz dop ywu 

rodków finansowych. 
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5. Organizacja i funkcjonowanie kierunku studiów  

w zakresie wychowania fizycznego w Pa stwowej Wy szej Szkole  

Zawodowej w Kro nie w latach 1999–2009  

Na podstawie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. 

zosta a utworzona Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie. Na pierw-

szego rektora Minister Edukacji Narodowej powo a  prof. dr. hab. Janusza Stru-

ty skiego, prorektorem zosta  prof. dr hab. in . Andrzej Gonet, a kanclerzem 

mgr Franciszek Tereszkiewicz. Uczelnia sk ada a si  z dwóch instytutów: Insty-

tutem Humanistycznym kierowa  dyrektor dr Janusz Grucha a, a Instytutem 

Wychowania Fizycznego – dr hab. prof. WSP Rzeszów (UR) Kazimierz Obo-

dy ski.

Powo anie wy szej samodzielnej uczelni w Kro nie stanowi o zwie czenie 

wielu wspólnych wysi ków Rady Miasta Krosna, prezydenta, parlamentarzy-

stów do Sejmu i Senatu RP, samorz du województwa podkarpackiego i dawa o

satysfakcj  wszystkim, którzy przyczynili si  do jej powstania.  

W latach 1999-2009 Miasto Krosno przekaza o na rzecz PWSZ 4 700 204 z

oraz szereg drobniejszych kwot na okazjonalne imprezy. Wed ug danych zawar-

tych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Krosna, PWSZ w Kro-

nie, posiada obecnie na terenie miasta 33 nieruchomo ci o cznej powierzchni 

ponad 8,3 ha, w tym 17 nieruchomo ci zabudowanych obiektami administra-

cyjnymi i dydaktycznymi. Warto  samych gruntów w obszarze tych nierucho-

mo ci mo na oceni  na ponad 3,3 mln z . Je eli do tej kwoty dodamy warto

istniej cych zabudowa , warto  tego maj tku nieporównywalnie b dzie wi k-

sza. Kompleksy dzia ek wraz z zabudowaniami znajduj  si  w nast puj cych 

rejonach miasta14:

1. Kompleks terenów wraz z obiektami dydaktycznymi przy ul. Wyspia -

skiego w dzielnicy Turaszówka utworzony jest z 8 nieruchomo ci o cznej 

powierzchni ponad 1,2 ha.  

2. Kompleks terenów zaj tych pod obiekty PWSZ przy ul. Kazimierza 

Wielkiego o powierzchni 0,74 ha. 

3. Nieruchomo  oznaczona jako Rynek 1, sk adaj ca si  z dwu zabudowa-

nych dzia ek o powierzchni ponad 0,17 ha. 

4. Najwi ksze kompleksy dzia ek wraz z zabudowaniami znajduj  si  przy 

ul. Dmowskiego w dzielnicy Suchodó  ( ponad 5,5 ha) . Tereny te tworz  13 

dzia ek, z których jedna jest zabudowana budynkami dawnej szko y rolniczej 

oraz 11 dzia ek budowlanych, do których obecnie realizowane jest uzbrojenie 

w drog  i infrastruktur  techniczna ze rodków bud etu miasta. 

14 Informacja Naczelnika Wydzia u Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo ciami Urz -

du Miasta Krosna z dnia 3 czerwca 2009 r.



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 162

5. Tereny przy ul. wirki i Wigury, sk adaj ce si  z 4 dzia ek, w tym 3 za-

budowane obiektami budowlanymi o cznej powierzchni 0,5 ha. 

6. Lokal u ytkowy w budynku przy ul. S owackiego 6 oraz dzia ka o po-

wierzchni ponad 6 arów, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzin-

nym przy ul. Niepodleg o ci 26 (obiekt sprzedany przez PWSZ) 

Pomoc dla PWSZ jest traktowana presti owo, znajduje to odzwierciedlenie 

w strategii rozwoju miasta, o co z determinacj  dbaj  Rada Miasta i Prezydent 

Krosna.
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STRESZCZENIE

Rok 1962 to pocz tki kszta cenia nauczycieli wychowania fizycznego 

w Kro nie w Studium Nauczycielskim. Wprowadzono wtedy kszta cenie dwu-

przedmiotowe biologii, geografii z wychowaniem fizycznym. Studium funkcjo-

nowa o do roku 1971. W 1985 r. w reaktywowanym w 1982 r. Studium Na-

uczycielskim uruchomiono kszta cenie w zakresie wychowania fizycznego, by 

1 pa dziernika 1988 r. uruchomi  w Kro nie Punkt Konsultacyjny Wy szej

Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie m.in. z kierunkiem wychowanie fizyczne, 
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dzia aj cy do 1992 r. W 1996 r. z inicjatywy Kuratora O wiaty i Dyrektora 

dzia aj cego od czterech lat Kolegium Nauczycielskiego powo ano ponownie 

wychowanie fizyczne. W 1999 roku powo ano w Kro nie Pa stwow  Wy sz

Szko  Zawodow , w którym jednym z kierunków kszta cenie by o wychowa-

nie fizyczne. Kszta cenie na tym kierunku trwa do dnia dzisiejszego. Poprawie 

ulegaj  warunki studiowania, wprowadza si  dodatkowe specjalno ci.

S owa kluczowe: kszta cenie, studenci wychowania fizycznego, Krosno 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA XI

KAZIMIERZ GELLETA
1
, ADAM KRZANOWSKI

2

1
Zak ad Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski, 

2
Radny miasta Krosna 

SZKICE I KLIMATY Z 20-LECIA ROZWOJU I KSZTA CENIA NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRO NIE

Cz owieka dobrego, pi knego, m drego i yciowo 

dojrza ego kszta cono na kierunku wychowania fi-

zycznego w Studium Nauczycielskim Kro nie.

 Od 24 stuleci w kulturze wiata zachodniego za spraw  Arystotelesa znane 

jest poj cie kalos kagathos – dos . „pi kny i dobry”. W poj ciu tym u ytym po 

raz pierwszy przez filozofa ze Stagiry rych o zosta  pomieszczony idea , który 

sta  si  wiod c  ide  wychowania efebów w regionie wp ywów cywilizacji 

staro ytnej Grecji. Greckie kalós - okre la cz owieka wietnie wyrobionego pod 

wzgl dem fizycznym, doskonale wysportowanego, pi knie i harmonijnie zbu-

dowanego, za agathós – po prostu cz owieka dobrego, doskona ego moralnie 

i umys owo.  

 Tradycje kszta cenia nauczycieli w Kro nie maj  ju  ponad 100-letni  hi-

stori . Si gaj  bowiem roku 1895, kiedy to w grodzie nad Wis okiem powo ano 

Pa stwowe Seminarium Nauczycielskie M skie. Zapotrzebowanie na kadr

nauczycielsk  zrazu do szkó  ludowych, a nast pnie do szkó  innego typu ewo-

luuj cego systemu o wiatowego, oraz zmieniaj cy si  okresowo poziom nap y-

wu m odzie y o aspiracjach pedagogicznych, skutkowa y na przestrzeni lat 

rozmaitymi transformacjami zak adów kszta cenia nauczycieli dostosowuj c si

do zmieniaj cych potrzeb. Po likwidacji seminarium pojawi y si  wi c licea 

pedagogiczne, pierwotnie trzy-, a pó niej pi cioletnie, nast pnie pomaturalne 

dwuletnie studium nauczycielskie, studium kulturalno-o wiatowe i bibliotekar-

skie, studium nauczania pocz tkowego, ponownie studium nauczycielskie, a

po czasy ca kiem nam bliskie, gdzie powsta  Punkt Konsultacyjny Wy szej

Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie, dalej kolegia nauczycielskie, a  w ko cu 
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nasta  czas Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie. Dzisiaj, kiedy 

dokonujemy refleksji nad tradycj  kszta cenia nauczycieli dla potrzeb kultury 

fizycznej w naszym regionie, warto wspomnie , e pionierskimi wr cz dzia a-

niami w tym zakresie by o wprowadzenie od roku szkolnego 1962/1963 dwu-

przedmiotowego kszta cenia w zakresie geografii z wychowaniem fizycznym 

w funkcjonuj cym wówczas kro nie skim Studium Nauczycielskim. By o to 

w owym czasie rozwi zanie o charakterze wr cz unikatowym w skali kraju. 

Studenci SN obok zagadnie  ogólnopedagogicznych i kierunkowych z geogra-

fii, pozyskiwali wiedz  w zakresie wychowania fizycznego. W planie studiów 

z zakresu wf by y takie przedmioty jak: wychowanie fizyczne z elementami 

anatomii i fizjologii cz owieka, metodyka wychowania fizycznego, higiena 

szkolna, przysposobienie wojskowe, gry i zabawy sportowe. Integraln  cz ci

procesu kszta cenia przysz ych nauczycieli wychowania fizycznego by a prak-

tyka pedagogiczna obejmuj ca dwa przedmioty: w szkole wicze  praktyka 

pomocnicza i asystencka na I i II roku studiów oraz praktyka pedagogiczna 

ci g a pi ciotygodniowa studentów II roku w szko ach podstawowych, z po-

dzia em na tygodniow  praktyk  w klasach I–IV i czterotygodniow  w klasach 

V–VIII. Plan nauczania SN obejmowa  poziom kszta cenia dla szkó  podsta-

wowych. Proces dydaktyczno-wychowawczy by  uzupe niany przez organizo-

wane wycieczki programowo-metodyczne, zaj cia terenowe, obozy i rajdy.  

Dzi ki temu absolwenci zdobywali kwalifikacje zawodowe do nauczania 

dwóch przedmiotów – geografii i wychowania fizycznego. W Studium Nauczy-

cielskim w Kro nie latach 1960–1971 wykszta cono w sumie 303 nauczycieli 

geografii z wychowaniem fizycznym1.

 W roku szkolnym 1984/1985, zarz dzeniem ministra o wiaty i wychowa-

nia, studia nauczania pocz tkowego przekszta cono w studia nauczycielskie. 

Przekszta cenie to otwiera o mo liwo ci do rozszerzenia kszta cenia nauczycieli 

w kierunkach innych ni  tylko nauczanie pocz tkowe. W kro nie skim Studium 

Nauczycielskim niezw ocznie te  zosta a podj ta inicjatywa do uruchomienia 

nowych kierunków kszta cenia. Jednym z pierwszych nowych kierunków, któ-

rego tworzenia od podstaw podj a si  kadra kierownicza i nauczycielska Stu-

dium, by o wychowanie fizyczne (równolegle uruchomiono kierunek: praca-

technika, a pó niej wychowanie muzyczne). Kiedy wi c Ministerstwo O wiaty 

i Wychowania pismem nr KO-0141-25/85/2, w odpowiedzi na pismo Urz du

Wojewódzkiego Kuratorium O wiaty i Wychowania w Kro nie, w dniu 5 

czerwca 1985 roku wyrazi o zgod  na otwarcie z dniem 1 wrze nia 1985 roku 

w Studium Nauczycielskim w Kro nie nowych kierunków kszta cenia, urucha-

1 A. Krzanowski, Studium Nauczycielskie w Kro nie w latach 1960–1971 [w:] Dzieje zak adów

kszta cenia nauczycieli w Kro nie w latach 1895–1995 pod red. A. Meissnera i A. Krzanowskie-

go, Krosno 1997, s. 85–116.
2 Archiwum Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie.



Kazimierz Gelleta, Adam Krzanowski – Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kszta cenia... 167 

mianie kierunku wychowanie fizyczne spotka o si  wr cz z entuzjazmem zde-

cydowanej wi kszo ci zespo u kadry pedagogicznej pracuj cego w Studium. 

Kalokagatii – staro ytna idea by a tutaj niew tpliwie inspiracj  do dzia ania.

 Szczególnym zaanga owaniem z kre leniem rozleg ych wizji rozwojo-

wych odznacza  si  tu przede wszystkim ówczesny dyrektor Zespo u Szkó

w Kro nie, w sk ad którego wchodzi o m.in. Studium Nauczycielskie, mgr 

Adam Krzanowski. Sekundowali mu mgr Kazimierz Gelleta, kiedy  by y szer-

mierz – szablista, pasjonat sportu, a w Studium nauczyciel psychologii, oraz 

mgr Gabriel Szajna, równie  wieloletni aktywny zawodnik szermierki – floreci-

sta, w Studium nauczyciel anatomii i fizjologii. Od pocz tku powstania kierun-

ku swoj  prac  anga owali si  mgr Luiza Górska, do wiadczony nauczyciel-

metodyk, w Studium ucz ca metodyki kultury fizycznej i mgr Kazimierz Lat-

kiewicz, równie  wieloletni nauczyciel-metodyk, w Studium odpowiedzialny 

przede wszystkim za gry sportowe.  

Stanowisko dyrektora Studium pe ni a w tym czasie mgr Teresa Latkiewicz 

– historyk, która zajmowa a si  tak e dydaktyk  pedagogiki i historii kultury 

fizycznej na nowej specjalno ci kszta cenia. Nast pnie, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa, zapraszani byli do wspó pracy najlepsi w regionie i o uznanym 

dorobku nauczyciele wychowania fizycznego, którzy realizowali specjalistycz-

ne przedmioty kierunkowe. I tak byli to m.in.: mgr Henryk Boryczko – specjali-

sta od pi ki r cznej i gimnastyki, mgr Wojciech Hejnar – wieloletni zawodnik 

i instruktor pi ki no nej, mgr Zygmunt Ginalski – znawca gier sportowych 

i metodyki kultury fizycznej czy mgr Józef Gole  – pochodz cy z regionu kro-

nie skiego by y pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc awiu, 

gimnastyk i specjalista od teorii wychowania fizycznego. Nieco pó niej do -

czyli inni: mgr Adela Jab ecka, mgr Wac aw Filipowicz, mgr Andrzej Zatorski. 

Dla potrzeb praktyk pedagogicznych decyzj  wicekuratora kro nie skiego mgra 

Bronis awa l czki wyznaczona zosta a Szko a Podstawowa nr 14 w Kro nie.

 Og oszony nabór na nowo tworz cy si  kierunek zaowocowa  zg oszeniem 

si  64 osób ubiegaj cych si  przyj cie na pierwszy rok studiów. Kandydaci, 

absolwenci liceów ogólnokszta c cych posiadaj cy wiadectwo dojrza o ci,

zasadniczo pochodzili z terenów dawnego województwa kro nie skiego. Stara-

j cy si  o przyj cie na wychowanie fizyczne do Studium w Kro nie, podobnie 

jak na inne kierunki kszta cenia, zdawali egzamin wst pny. Egzamin na kierun-

ku wychowania fizycznego obejmowa  pisemny egzamin z j zyka polskiego, 

sprawdzian pisemny z j zyka obcego, ustny egzamin z j zyka polskiego, oraz 

z biologii lub historii do wyboru przez kandydata. Ca o ci dope nia , wcale 

nie atwy, praktyczny sprawdzian sprawno ci fizycznej przysz ego nauczyciela. 

Pierwszy egzamin wst pny na kierunek wychowania fizycznego odby  si

w sierpniu 1985 roku. W wyniku procedury rekrutacyjnej ostatecznie przyj tych 

zosta o 36 studentów, w tym 27 m czyzn i 9 kobiet. Rozpoczynaj cy od wrze-

nia edukacj  studenci mieli w toku dwuletniego cyklu kszta cenia uzyska
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przygotowanie do kompetentnego wykonywania obowi zków nauczyciela wy-

chowania fizycznego na poziomie obowi zuj cej ówcze nie w polskim syste-

mie o wiatowym o mioklasowej szko y podstawowej. Plan studiów dziennych 

na kierunku Wychowanie Fizyczne zawiera  takie przedmioty jak: wybrane 

zagadnienia z filozofii i socjologii, psychologia, pedagogika, wybrane zagad-

nienia literatury dzieci cej, nauki o j zyku i kultura ywego s owa, metodyka 

kultury fizycznej, gry zespo owe, gimnastyka, plastyka, anatomia, lekkoatlety-

ka, metodyka nauczania pocz tkowego, muzyka, teoria wychowania fizyczne-

go, biologia, historia kultury fizycznej, gry i zabawy, przysposobienie obronne, 

lektorat j zyka obcego, zaj cia z p ywania na basenie. Ca o  uzupe nia  obo-

wi zkowy kurs komputerowy i sekcje sportowe. Dope nieniem koniecznego 

przygotowania zawodowego przysz ych nauczycieli by y oczywi cie progra-

mowe praktyki asystenckie i ci g e.

 Przedstawiony powy ej ramowy zakres nauczania realizowa a wysoko 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna w sk adzie:

− Adam Berkowicz – ta ce, 

− mgr Henryk Boryczko – gry sportowe, 

− mgr Kazimierz Cymerman – muzyka, 

− mgr Kazimierz Gelleta – psychologia, 

− mgr Zygmunt Ginalski – metodyka kultury fizycznej, 

− mgr Józef Gole  – gimnastyka, teoria wychowania fizycznego, 

− mgr Luiza Górska – metodyka kultur fizycznej, 

− mgr Gra yna Gregorczyk – kierownik praktyk pedagogicznych, 

− mgr Jerzy Hejnar – przysposobienie obronne, 

− mgr Wojciech Hejnar – gimnastyka, 

− mgr Adela Jab ecka – gry i zabawy ruchowe, 

− mgr Maria Jasik – j zyk rosyjski, 

− mgr Adam Krzanowski – wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii, 

− mgr Anna Pelc – kultura ywego s owa,

− mgr Teresa Latkiewicz – pedagogika, historia kultury fizycznej, 

− mgr Gabriel Szajna – anatomia, fizjologia, 

− mgr Krystyna Szmyd – metodyka nauczania pocz tkowego, 

− mgr Franciszek Tereszkiewicz – techniczne rodki nauczania, 

− mgr Andrzej Zatorski – lekkoatletyka3.

 Do dyspozycji studentów wychowania fizycznego przygotowano dobr  ba-

z  szkoleniow . W tym zakresie wspó pracowano z MOSiR w Kro nie i z dy-

rektorami szkó , w których by y sale gimnastyczne i kryta p ywalnia. Studenci 

korzystali te  z w asnej czytelni i dobrze zaopatrzonej w literatur  fachow

biblioteki oraz z pracowni komputerowej.  

3 Archiwum Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie.
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 Godziny zaj  dydaktycznych przewidzianych w ramowym planie kierun-

ku, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, uzupe nia y jeszcze mo liwo ci

udzia u studentów w licznych zaj ciach nadobowi zkowych, takich jak lektorat 

drugiego j zyka obcego, sekcje sportowe, dzia alno  w samorz dzie studenc-

kim, czy w ko ach zainteresowa . Zaj cia te sprawia y, e studiuj ca m odzie

mia a bardzo intensywnie zagospodarowany czas w trakcie ca ego cyklu kszta -

cenia. St d te  wi kszo  m odzie y, mimo i  pochodzi a zasadniczo z terenów 

województwa kro nie skiego, korzysta a ze stworzonej jej mo liwo ci za-

mieszkania w internatach Zespo u szkó  Górniczych i Zespo u Szkó  Zawodo-

wych nr 1 w Kro nie b d  mieszka a w wynajmowanych stancjach. Sytuacja ta, 

a tak e pewna specyfika zaj  sportowych, w tym za  przede wszystkim udzia

w zimowych i letnich obozach szkoleniowych, sprzyja a wi kszej integracji 

studiuj cej m odzie y, oraz tworzeniu si  mocnych spo ecznych wi zi i kole-

e skiej atmosfery, którymi to kierunek wychowania fizycznego niew tpliwie

wyró nia  si  w spo eczno ci studenckiej kro nie skiego Studium. Od zarania 

swojego istnienia do nadrz dnych celów programowych Studium nale a a tro-

ska o jak najwy szy poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów, o ich pra-

wid ow  adaptacj  do zawodu oraz wyzwalanie tych impulsów, które ukierun-

kowywa yby ich ku samorealizacji osobowej w ramach przysz ej profesji na-

uczycielskiej. Permanentna realizacja tych e celów dokonywa a si  w toku wie-

loprzedmiotowych zaj  dydaktycznych, w trakcie których kadra pedagogiczna 

z pe n wiadomo ci  stawia a sobie zadanie formowania postaw i osobowo ci

przysz ych nauczycieli na równi z zadaniami wyposa enia ich w okre lone za-

soby wiedzy merytorycznej i dydaktycznej, co te  dokonywa o si  poprzez or-

ganizacj  ca ej gamy przedsi wzi , imprez i zaj  poza dydaktycznych. W ród

takich przedsi wzi  wymieni  nale y cho by inicjatyw  wspó zawodnictwa

o tytu  „Wzorowego Studenta”. Otrzymanie tego zaszczytnego tytu u wymaga o

spe nienia jasno okre lonych kryteriów: rednia ocen z ca ego okresu dwóch lat 

studiów 4,8–5,0, nienaganna postawa oraz wyró niaj ce si  zaanga owanie

w ycie spo eczno ci Studium. Uchwa  Rady Studium tytu  „Wzorowego Stu-

denta” po wiadcza  dyplom honorowy i gratyfikacja finansowa. Spo ród wy-

ró nionych jako pierwszy reprezentant kierunku wychowania fizycznego tytu

taki otrzyma  kol. W adys aw Ko . Samorz d studencki, a tak e dzia alno

funkcjonuj cych wówczas organizacji m odzie owych, takich jak Zwi zek So-

cjalistycznej M odzie y Polskiej, Zwi zek M odzie y Wiejskiej, kr g instruk-

torski Zwi zku Harcerstwa Polskiego, a od 1986 roku Zrzeszenie Studentów 

Polskich, stwarza y mo liwo ci praktycznie wszystkim studentom do odnale-

zienia si  w aktywno ci organizacyjnej i spo ecznej. I rzeczywi cie aktywno

ta by a dynamiczna i wielokierunkowa. Przyk adowe przejawy tej aktywno ci to 

miedzy innymi organizowanie prac spo eczno-u ytecznych na terenie szko y, 

powstanie klubu „Pod kogutkiem”, inicjowanie w nim spotka  o rozmaitej te-

matyce, wydawanie gazetki propaguj cej dzia alno  samorz du studenckiego, 
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organizowanie zbiorowych wyj  do kina, teatru oraz na ró norodne imprezy 

o charakterze poznawczym i kulturotwórczym. Wiele emocji w ród akowskiej

braci budzi y przeprowadzane rokrocznie konkursy na najmilsz  studentk ,

a pó niej tak e pary studenckiej kro nie skiej szko y. Bardzo pr nie dzia aj c

na terenie Studium grup  m odzie y byli cz onkowie Ko a Polskiego Towarzy-

stwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ko o to powsta o 13 listopada 1984 roku 

z inicjatywy kol. Leszka Olszewskiego z nauczania pocz tkowego, a jego opie-

kunem od samego pocz tku by  mgr Kazimierz Gelleta, w gronie mi o ników

turystki rych o ochrzczony „Dziadkiem Franciszkiem”4. Wkrótce Ko o zosta o

zarejestrowane w Zarz dzie Wojewódzkim PTTK w Kro nie i z nim te  by a

prowadzona cis a wspó praca. Jakkolwiek ko o powsta o rok wcze niej przed 

uruchomieniem kierunku wychowanie fizyczne, to reprezentanci tego kierunku 

bardzo szybko zaanga owali si  w szeroko pojmowan  popularyzacj  turystyki 

i czynne w niej uczestnictwo. Gdy prezesur  ko a po kol. Olszewskim obj a

kol. Danuta Pasierbowicz, to funkcj  skarbnika, jako pierwszy w Zarz dzie

przedstawiciel kierunku wf, obj  kol. Piotr W adyka pseudo. „Ma pa”. Na licz-

nych rajdach, w drówkach, ogniskach pierwsze skrzypce, a w a ciwie gitar ,

dzier y  w tym okresie „wuefista” kol. Adam asowski, który proponowanym 

repertuarem zawsze potrafi  sk oni  do refleksji, a i roz piewa  ca  turystyczn

gromad  ko a – klubu, który z czasem przyj  wdzi czn  nazw  „Szw dak”.

Trudno wymieni  wszystkie rajdy, w drówki i eskapady oraz imprezy, organi-

zowane czy wspó organizowane przez cz onków klubu, w których znaczyli oni 

swój udzia . By y to m.in. coroczny rajd „Beskidzka Jesie ”, festiwal piosenki 

turystycznej i studenckiej „Krosstuditur” – zainicjowany i organizowany w kro-

nie skim Studium, w którego kilku edycjach stawali w konkursowe szranki nie 

tylko studenci SN w Kro nie, ale tak e s uchacze Pa stwowego Studium Kultu-

ralno-O wiatowego i Bibliotekarskiego w Kro nie oraz studenci Wy szej Szko y

Pedagogicznej w Rzeszowie. By y te , po czone najcz ciej z górskimi w drów-

kami, zabawy andrzejkowe i sylwestrowe, ogniska czy klubowe spotkania. 

 M odzie  studiuj c  na kierunku wychowanie fizyczne by a wi c bardzo 

aktywna nie tylko fizycznie, jak si  dosy  powszechnie s dzi o studentach na 

tym kierunku, ale tak e organizacyjnie, spo ecznie i kulturowo. Przypisywany 

tej m odzie y niekiedy „nieco rozrywkowy” stosunek do ycia, zdaje si  by

cz sto sporym uproszczeniem, zw aszcza kiedy przyjrze  si  tak e losom wi k-

szo ci absolwentów kierunku. Okazuje si  bowiem, e wielu z nich wietnie 

radzi sobie w yciu osobistym i zawodowym, a co szczególnie interesuj ce – 

w a nie na gruncie zawodowym jest to cz sto sukces, jak si  niejednokrotnie 

okazuje, osi gany niekoniecznie w sferze szeroko pojmowanej edukacji zwi -

zanej z kultur  fizyczn , do której przecie  nominalnie byli przygotowywani 

4 Ksi ga Pami tkowa Ko a PTTK „Szw dak” przy Studium Nauczycielskim w Kro nie z lat 1984 

–1989. Zasoby autora.
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w trakcie studiów. Mo na st d wnioskowa , e kszta cenie na tym kierunku 

ci ga ludzi o do  specyficznych cechach osobowo ci b d  te  usposabia ich 

w nie, a owe cechy decyduj  o swoistej elastyczno ci i du ych zdolno ciach 

adaptacyjnych tych ludzi w sytuacjach niekonwencjonalnych i stawiaj cych 

wezwania. I tak np. kol. Wojciech Borek trener p ywania II klasy, obecnie pro-

wadzi sekcj  p ywania „Wodnik” , z któr  zgromadzi  17 medali Mistrzostw 

Polski w p ywaniu w ró nych kategoriach wiekowych i na ró nych dystansach 

– to pierwsze w historii medale w tej dyscyplinie sportu na tym poziomie dla 

Krosna; kol. Antoni Bykowski instruktor strzelectwa sportowego z broni pneu-

matycznej i ma okalibrowej (Mistrz Polski Nauczycieli w strzelectwie sporto-

wym z roku 1988) z prowadzon  przez siebie szkoln  dru yn  pi ki no nej od-

nosi  sukcesy w mi dzynarodowych turniejach w pi ce no nej we Francji – IV 

miejsce w Mistrzostwach Europy Dzieci do lat 10, w Niemczech, S owacji, 

w Stanach Zjednoczonych – V miejsce w Mi dzynarodowych Igrzyskach M o-

dzie y w Cleveland, a w wolnych chwilach od lat rozwija ju  w asn  firm  zaj-

muj c  si  napraw  i sprzeda  sprz tu ogrodniczego, za  w okresie zimowym 

prowadzi autoryzowany serwis narciarski ciesz cy si  uznan  renom  w ród

narciarzy nie tylko Krosna i okolic. Przyk ady podobnych postaci mo na mno-

y . Kol. Robert Urbanek – dzi  pilot PLL „Lot” , który swoimi lotami rejso-

wymi czy rodaków z Europ ; dalej kol. Krzysztof Szyma ski – mjr Wojska 

Polskiego, uczestnik m.in. pierwszej zmiany polskiej misji w Iraku. W ród by-

ych studentów s  te  policjanci, stra acy, trenerzy rozmaitych dyscyplin spor-

towych, dyrektorzy szkó , handlowcy, przedsi biorcy ró nych sektorów gospo-

darki, us ug, a tak e i reprezentanci nauki – przyk adem jest cho by dr Emilian 

Zadarko dzi  m.in. pracownik Uniwersytetu w Rzeszowie. 

cznie w latach 1985-1989 kierunek wychowania fizycznego w zakresie 

SN w Kro nie uko czy o 97 absolwentów. Blisko 100% z nich bezpo rednio po 

zdobyciu dyplomu rozpocz o prac  w zawodzie na terenie Podkarpacia, a zde-

cydowana wi kszo  podj a si  dalszej edukacji w systemie studiów zaocz-

nych na ró nych uczelniach w kraju uzupe niaj c swoje wykszta cenie do stop-

nia magistra. 

Kolejne lata kszta cenia w Kro nie na kierunku wychowanie fizyczne, to 

ju  nowy rozdzia  – kszta cenie na poziomie w pe ni akademickim.  
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Ksi ga Pami tkowa Ko a PTTK „Szw dak” przy Studium Nauczycielskim w Kro nie z lat 1984 – 

1989. Zasoby autora. 

STRESZCZENIE

Pocz tki kszta cenia nauczycieli w Kro nie si gaj  1895 r., kiedy to powo-

ano Pa stwowe Seminarium Nauczycielskie M skie. Mimo wielu zmian struk-

turalnych kszta cenie w zakresie nauczania wychowania fizycznego ma swój 

pocz tek dopiero w roku szkolnym 1962/1963, kiedy to wprowadzono kszta ce-

nie dwuprzedmiotowe w zakresie geografii z wychowaniem fizycznym. Konse-

kwencj  tej drogi rozwoju by a rekrutacja w 1985 r. 36 studentów na kierunek 

wychowanie fizyczne w Studium Nauczycielskim. M odzie  korzysta a w w a-

snej biblioteki i sal wyk adowych, a baza sportowa i noclegowa by a udost p-

niana przez w adze miasta Krosna. Oprócz dzia alno ci edukacyjnej m odzie

anga owa a si  w szeroko rozumian  aktywno  kulturaln , turystyczn  i spor-

tow . Studium Nauczycielskie przyczyni o si  bezpo rednio do powo ania

w 1989 r. w Kro nie Punktu Konsultacyjnego Wy szej Szko y Pedagogicznej 

w Rzeszowie, w którym wiod cym kierunkiem kszta cenia by o wychowanie 

fizyczne. 

S owa kluczowe, nauczyciele, wychowanie fizyczne, Studium Nauczycielskie, 

Krosno
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE

ROZDZIA XII

MICHA  BARAN 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  

Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie

DZIA ALNO AKADEMICKIEGO ZWI ZKU SPORTOWEGO 

I WP YW NA STAN KULTURY FIZYCZNEJ PA STWOWYCH WY SZYCH 

SZKÓ ZAWODOWYCH NA PODKARPACIU

1. Cele: 
– analiza kadry AZS, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz 

stopni naukowych, 

– przedstawienie liczby i rodzajów dyscyplin sportowych do wyboru dla studen-

tów ucz szczaj cych na zaj cia w sekcjach sportowych AZS, 

– analiza funkcjonowania AZS w ocenie zarz du,

– przedstawienie g ównych problemów i potrzeb dzia alno ci AZS. 

2. Wst p: powstanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w 1909 roku 

by o wyrazem d enia rodowiska akademickiego do upowszechniania no-

wego modelu cz owieka: sprawnego nie tylko intelektualnie, ale równie

fizycznie. Sport jest dobr  szko  charakteru, wiczy si  woli, uczy prze-

zwyci ania w asnej s abo ci, wyrabia wytrwa o , orientacj , refleks i od-

wag . Podnosz c sprawno  fizyczn  wp ywa si  dodatnio na stan zdrowia1.

Akademicki Zwi zek Sportowy to studenckie stowarzyszenie sportowe. 

G ówne cele organizacji to rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego 

stylu bycia, wychowanie m odzie y w atmosferze sportu i aktywno ci fi-

zycznej. Obecnie to najwi ksza organizacja zajmuj ca si  sportem w pol-

skim rodowisku akademickim. Zrzesza blisko 50 tysi cy osób na ponad 200 

uczelniach wy szych. 

1 W.K. Osterloff, Historia sportu, Warszawa 1976.
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Tab. 1. Wyst powanie Akademickiego Zwi zku Sportowego w Pa stwowych Wy szych 
Szko ach Zawodowych na Podkarpaciu 

PWSZ PWSZ 
Krosno

PWSZ 
Sanok

PWSZ 
Jaros aw 

PWSZ Tarno-
brzeg 

PWSZ 
Przemy l

AZS  - 

ród o: badania w asne, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dzia alno ci klubu uczelnianego 

Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

3. Analiza: z wyj tkiem PWSZ Sanok, we wszystkich Pa stwowych Wy -

szych Szko ach Zawodowych na Podkarpaciu istniej  Akademickie Zwi zki 

Sportowe. Prowadz  one zaj cia w wielu sekcjach sportowych do wyboru dla 

studentów wszystkich kierunków. AZS jest tak e organizatorem imprez kultu-

ralno-sportowych oraz rozmaitych turniejów dla studentów, a tak e dla uczniów 

szkó rednich, gimnazjów czy szkó  podstawowych.  

Tab. 2. Kadra AZS Pa stwowych Wy szych Szkó  Zawodowych na Podkarpaciu 

PWSZ 
KROSNO

PWSZ 
JAROS AW

PWSZ 
TARNOBRZEG

PWSZ 
PRZEMY L

PWSZ 
SANOK

KADRA
AZS AZS AZS AZS

AZS (nie 

istnieje) 

pe ny wymiar 

godzin
- - - - - 

cz  etatu - - - - - 
umowa zlece-

nie,umowa

o dzie o

1 - 1 - - 

wyk adowcy - - - - - 
instruktorzy 1 5 - 1 - 

trenerzy klasy 

Mistrzowskiej 
- - - - - 

trenerzy klasy I 3 - - - - 
trenerzy klasy II 2 3 1 1 - 

prof. i dr hab. - - - - - 
doktorzy - - - - - 

magistrowie - - - - - 
wolontariat 1 4 2 3 - 

ród o: badania w asne, ankieta dot. AZS – „ Informacja na temat dzia alno ci klubu uczelniane-

go Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

4. Analiza: jak wynika z bada , wyst puje bardzo ma a liczba studentów, 

którzy na zasadzie wolontariatu pomagaliby w prowadzeniu AZS-u. Wi e si

to z tym, e studenci coraz cz ciej nie mog  pogodzi  pracy spo ecznej z na-

uk . Poziom kwalifikacji zawodowych osób prowadz cych zaj cia w sekcjach 

sportowych, tak e pozostawia wiele do yczenia. Bior c jednak pod uwag  cel 

sekcji sportowych, jakim jest ogólna rekreacja, kwalifikacje opiekunów sekcji 

s  wystarczaj ce. Równie  ogólna liczba osób dzia aj cych w strukturach AZS, 
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czy to wykwalifikowanej kadry, czy te  studentów jest zbyt ma a aby nada

dzia aniom AZS nale ytego rozmachu i zapewni  odpowiedni rozwój fizyczny 

m odzie y w tych placówkach.

5. Dyscypliny do wyboru na zaj ciach sportowych:
Krosno AZS: fitness-aerobic, unihokej, pi ka siatkowa, koszykówka, pi ka

no na, p ywanie (6 dyscyplin).  

Tarnobrzeg AZS: futsal, pi ka siatkowa, koszykówka, tenis sto owy, kara-

te (5 dyscyplin). 

Przemy l AZS: koszykówka, unihokej, futsal, pi ka siatkowa, p ywanie, 

turystyka, kulturystyka, tenis sto owy (7 dyscyplin). 

Jaros aw AZS: unihokej, judo, koszykówka, tenis sto owy, p ywanie, ae-

robic, pi ka siatkowa, futsal (8 dyscyplin). 

Sanok AZS: nie istnieje. 

Ryc. 1. Liczba dyscyplin do wyboru na zaj ciach AZS 

ród o: badania w asne, ankieta dot. AZS – „ Informacja na temat dzia alno ci klubu uczelniane-

go Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

6. Analiza: Zaj cia w sekcjach AZS s  prowadzone w du ej liczbie dyscy-

plin sportowych. Przek ada si  to na szerokie mo liwo ci rozwoju studenta, 

zawodnika oraz na propagowanie sportu i rekreacji sportowej w szerokim za-

kresie. Liczba ta niew tpliwie mog aby by  wi ksza, lecz jest ona uzale niona
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od mo liwo ci wykorzystania bazy sportowej uczelni czy te  miasta, dost p-

nych rodków finansowych oraz osób potrzebnych do pracy. 

7. Ocena funkcjonowania AZS: (pytania zadane osobom zarz dzaj cym 

AZS w przedstawionych uczelniach.)

Jak oceniasz wspó prac  AZS z uczelni ?

PWSZ Krosno Dobrze 

PWSZ Jaros aw Bardzo dobrze 

PWSZ Tarnobrzeg rednio

PWSZ Przemy l Bardzo dobrze 

ród o: na podst. bada  w asnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dzia alno ci klubu 

uczelnianego Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

Jak oceniasz stan bazy do zaj  rekreacyjno-sportowych na swojej uczelni? 

PWSZ Krosno Dobrze 

PWSZ Jaros aw rednio

PWSZ Tarnobrzeg Bardzo le 

PWSZ Przemy l le

ród o: na podst. bada  w asnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dzia alno ci klubu 

uczelnianego Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

Jak oceniasz stosunek w adz uczelni do kultury fizycznej na swojej uczelni? 

PWSZ Krosno Dobrze 

PWSZ Jaros aw Bardzo dobrze 

PWSZ Tarnobrzeg le

PWSZ Przemy l Dobrze 

ród o: na podst. bada  w asnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dzia alno ci klubu 

uczelnianego Akademickiego Zwi zku Sportowego”. 

8. Analiza: Jak wida , funkcjonowanie AZS w Pa stwowych Wy szych 

Szko ach zawodowych jest uzale nione w du ej mierze od wspó pracy AZS 

z uczelni  oraz stosunku samych w adz uczelni do kultury fizycznej. Tutaj cz -

sto przychylno , zrozumienie i same ch ci mog  by  bardzo pomocne. Tak e

sytuacja finansowa PWSZ-ów, a co za tym idzie, stan bazy sportowej ma nie-

w tpliwie ogromny wp yw na skal , rozmach i mo liwo ci popularyzacji kultu-

ry fizycznej w tych szko ach. 

9. Problemy i potrzeby zwi zane z dzia alno ci  AZS: (pytania zadane 

osobom zarz dzaj cym AZS w przedstawionych uczelniach)

PWSZ Przemy l:
– rozbudowa bazy sportowej, 

– budowa hali sportowej, 
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– budowa boisk sportowych, 

– brak kadry specjalistów wychowania fizycznego, 

– ma e wynagrodzenia dla instruktorów i trenerów. 

PWSZ Tarnobrzeg:  
– brak ludzi zatrudnionych na etacie, 

– brak studentów do prowadzenia AZS, 

– budowa hali sportowej na potrzeby AZS. 

PWSZ Jaros aw:
– znalezienie ksi gowej,

– problemy finansowe, 

– rozbudowanie bazy sportowej, 

– pozyskanie rodków na prowadzenie sekcji sportowych i szkole .

PWSZ Krosno:  
– wi kszy dost p do hali sportowej, 

– brak osób do pracy w ramach wolontariatu, 

– brak rodków na zatrudnienie osób do biura. 

10. Analiza: z wszystkich problemów przebadanych przeze mnie AZS na 

pierwszy plan wysuwa si  brak odpowiednio rozbudowanej i wyposa onej bazy 

sportowej. Chc c popularyzowa  kultur  fizyczn  na szersz  skal , zwi ksza  licz-

b  sekcji sportowych czy studentów na nie ucz szczaj cych, potrzeba bazy sporto-

wej, która w pe ni by to umo liwi a. Mowa tutaj o boiskach, halach sportowych, 

basenach, kortach, bie niach lekkoatletycznych, si owniach itd. Cz sto uczelnie 

korzystaj  z miejskich baz sportowych. Tutaj kolejny raz pojawia si  sygna , e

bardzo wa na jest wspó praca mi dzy instytucjami, jakimi s  miejskie o rodki spor-

tu i rekreacji, urz dy miast i PWSZ-y. Drugim niezwykle istotnym problemem jest 

brak kadry do pracy. AZS potrzebuj  nie tylko wykwalifikowanej kadry do prowa-

dzenia zaj  na sekcjach sportowych, ale tak e osób do pracy w ramach wolontaria-

tu. W pierwszym przypadku problemem s  ma e wynagrodzenia dla trenerów 

i instruktorów, w drugim za  ma a ilo  czasu wolnego studentów spowodowana 

cz sto du  liczb  zaj  i dodatkow  prac  zarobkow . Kolejn  spraw  jest brak 

dostatecznych rodków finansowych. Potrzeby tutaj s  du e mi dzy innymi w za-

kresie prowadzenia sekcji sportowych i szkole , rozbudowywania bazy sportowej 

czy te  zatrudnienia osoby do biura AZS. 

11. Podsumowanie: Pierre de Coubertin dowodzi , e gry sportowe stano-

wi  doskona e pole dzia ania dla kszta cenia w my l za o e  wychowania spo-

ecznego2. Dzia alno  AZS w Pa stwowych Wy szych Szko ach Zawodowych 

na Podkarpaciu stanowi doskona e pole dzia ania dla rozwoju fizycznego 

2 J. Kosiewicz, Pierre de Coubertin – narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu, „Ruch dla 

kultury”, Rzeszów 2002.
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i umys owego studentów. Aby jednak by a efektywna oraz by spe nia a oczeki-

wania studentów musi rozwin  si  w zakresie bazy sportowej, rodków finan-

sowych i kadry szkoleniowej.  

12. Wnioski: 
– konieczne jest powi kszanie kadry dydaktycznej, podnoszenie ich kwalifika-

cji zawodowych oraz stopni naukowych a tak e przyci gni cie kadry poprzez 

zwi kszenie wynagrodzenia,  

– ró norodno  i du a liczba dyscyplin sportowych propagowanych na zaj -

ciach AZS jest czynnikiem zwi kszaj cym rozwój kultury fizycznej, 

– istnieje potrzeba znacznej rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w poszcze-

gólnych uczelniach, 

– istotne jest znalezienie osób ch tnych do pracy w AZS w ramach wolontariatu. 
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Wywiad z osobami zarz dzaj cymi AZS w badanych uczelniach. 

STRESZCZENIE

W pracy zosta y przedstawione badania dzia alno ci Akademickich Zwi z-

ków Sportowych w Pa stwowych Wy szych Szko ach zawodowych na Podkar-

paciu. Przeprowadzone zosta y badania czynników maj cych wp yw na stan 

kultury fizycznej, tj.: stanu kadry Akademickiego Zwi zku Sportowego (AZS), 

stanu bazy dydaktycznej, a tak e rodzajów dyscyplin sportowych do wyboru dla 

studentów AZS. Respondentami badania byli zarz dcy AZS w wybranych 

uczelniach. Badania te prowadzone by y przy pomocy ankiety („Informacja na 

temat dzia alno ci klubu uczelnianego Akademickiego Zwi zku Sportowego”). 

W wyniku analizy pokazano istniej c  konieczno  mi dzy innymi: zwi ksze-

nia rodków finansowych, rozbudowy bazy sportowej, poprawy stanu kadry 

dydaktycznej oraz samego wyst powania jednostki organizacyjnej odpowiada-

j cej za sport i rekreacj  na uczelniach, jak  jest AZS. 

S owa kluczowe: Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa, Akademicki Zwi zek 

Sportowy, kultura fizyczna, kadra pracownicza, dyscyplina sportowa.  
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA I

BART OMIEJ KORPAK 

Akademicki Zwi zek Sportowy, Zarz d G ówny 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W STRUKTURZE KWALIFIKACJI 

DLA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WY SZEGO

Wst p

Wychowanie fizyczne studentów w polskich szko ach wy szych od lat bu-
dzi wiele refleksji. I to raczej w kategoriach niepokoju i zastrze e  ni  optymi-
stycznych rozwa a . Tak na dobr  spraw  patrz c historycznie post p jaki do-
kona  si  w tym zakresie na przestrzeni ostatnich stu lat nie jest zbyt imponuj -
cy. Po wielu latach ró norodnych prób, po okresie pozornych sukcesów 
w trwaj cym kilkadziesi t lat ideologii socjalistycznego wychowania, jeste my
nadal na etapie udowadniania, e sprawno  fizyczna m odzie y w wieku 
18 25 lat jest równie wa na jak ta intelektualna i duchowa. Z bada  i analiz 
wynika, e w dalszym ci gu odsetek czynnie zajmuj cych si  sportem w ród 
polskich studentów nie jest zbyt wysoki, mimo e w otoczeniu dokona a si
wr cz gigantyczna rewolucja, je eli chodzi o mo liwo ci, formy, sprz t, pro-
mocj  i na wiele sposobów rozumiana dost pno . Wszelkie statystyki pokazu-
j , e Polacy znacznie w tym zakresie odbiegaj  od norm europejskich, czy 
wiatowych. Z ró nych bada  wynika, e w czynny sposób z zaj  sportowo-

rekreacyjnych korzysta 10 15% studentów. Czynny, to znaczy wicz cy przy-
najmniej 2 3 razy w tygodniu po kilkadziesi t minut, i to w takich formach, 
które dadz  si  w jakikolwiek sposób opisa .

Posiadanie roweru nie oznacza jeszcze aktywno ci fizycznej, dopiero systema-
tyczna jazda na nim ma w sobie element rekreacji. Wydawa o si , e ju  w XVII 
wieku zdo ano dowie  na gruncie teorii zwi zanych z pedagogika i wychowaniem, 
e wychowanie fizyczne m odego pokolenia jest elementem procesu edukacji 

szkolnej, a nie tylko wy cznie prywatn  spraw  ka dego cz owieka.  

Ojciec wspó czesnej pedagogiki – Jan Amos Komensky, czeski arianin, za-

uwa y e wychowanie musi by  zgodne z natur  m odego organizmu. M odzie



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 182

uczy si  nie dla szko y a dla ycia. Winna wi c by  energiczna, silna fizycznie, 

gotowa do wszystkiego, zdolna , pracowita. Wychowanie fizyczne powinno by

powszechne. Postulowa , by dob  podzieli  na 3 cz ci: 8 godzin na prac , 8 go-

dzin na sen i 8 godzin na wiczenia i piel gnacj  cia a1. Z czasem czas na wi-

czenia cielesne uzale niano od wieku uczniów i istotnie go ograniczono, chocia

w kanonie wychowania i edukacji przetrwa  do czasów wspó czesnych.  
Na gruncie polskim ostateczne w tpliwo ci rozwia a w 1773 roku Komisja 

Edukacji Narodowej w swych ustawach. Nie mo na by  szcz liwym, nie mo na
nabiera  o wiecenia umys u, dzielno ci duszy, atwo ci w u ywaniu jej w adz,
zdatno ci w zr czno ci w wykonywaniu obowi zków swego stanu bez zdrowia, 
bez mocnego i trwa ego z o enia cia a (...). Tak nierozdzielnym id c zwi zkiem 
edukacja moralna z edukacj  fizyczn  b d  zdolne da  spo eczno ci cnotliwego 
cz owieka, Ojczy nie dobrego obywatela2.

W kolejnych stuleciach nigdy od tych pogl dów nie odst piono, a wr cz
przeciwnie – w wielu miejscach na wiecie z organizacji zaj  z wychowania 
fizycznego dla dzieci i m odzie y uczyniono zarówno obowi zek dla instytucji 
pa stwowych (szkolnictwo, wojsko), jak i pole do aktywno ci samorz dowych 
organizacji ( kluby sportowe, stowarzyszenia). Wspó cze nie w pogl dach na ta 
sfer  niezbyt wiele si  zmieni o, mamy teraz tylko znacznie wi ksze mo liwo-
ci techniczne empirycznego udowodnienia korzy ci p yn cych z aktywno ci 

fizycznej. Nadal przypisuje si  wychowaniu fizycznemu bardzo wa n  rol  na 
ka dym etapie ycia cz owieka.

Ale wró my do w tków historycznych zwi zanych z wychowaniem fizycznym 
studentów. W mi dzywojennej Polsce, prekursorem wprowadzenia zaj  z wycho-
wania fizycznego do programu studiów by  Uniwersytet Pozna ski. G ównie stara-
niem Eugeniusza Piaseckiego, który od 1919 roku kierowa  w tej uczelni Katedr
Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, jako samodzieln  jednostk  na Wy-
dziale Lekarskim. G ównym zadaniem Studium by o kszta cenie nauczycieli dla 
potrzeb szkolnictwa redniego. Z jego inicjatywy ju  w 1919 roku w „Spisie wyk a-
dów Uniwersytetu Pozna skiego” uj te by y „ wiczenia gimnastyczne (...) dost pne
dla wszystkich s uchaczy i s uchaczek bez wzgl du na wydzia ”. W roku akademic-
kim 1921/22 na tego typu zaj cia ucz szcza o oko o 100 studentów. Zaj cia by y
bezp atne, w przeciwie stwie do p atnych wówczas zaj  laboratoryjnych. Móg
w nich uczestniczy  ka dy student w wieku 18-30 lat, legitymuj cy si  dobrym sta-
nem zdrowia i odpowiedni  sprawno ci  fizyczn . Program zaj  by  niezwykle 
bogaty (...) w jego sk ad wchodzi a lekkoatletyka, gry ruchowe, szermierka, rytmika, 
plastyka, ta ce narodowe, wiczenia harcerskie, p ywanie i wio larstwo3

1 Za R. Wroczy skim: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo KB, 

Wroc aw 2003, s. 81–62.
2 Komisja Edukacji Narodowej. Pisma Komisji i o Komisji. S. Tync, Wroc aw 1954.
3 R. Wryk, Zarys dzia alno ci AZS w poznaniu 1919–1949, Dom Wydawniczy REBIS, Pozna

2007, s. 55.
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W wielu pracach naukowych publikowanych w tamtym okresie, a tak e na 

forum Pa stwowej Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej prof. 

Eugeniusz Piasecki wskazywa  teoretyczne i praktyczne aspekty zwi zane 

z tym zagadnieniem, postuluj c trwa e wpisanie wychowania fizycznego do 

programu kszta cenia.

Efekt tych zabiegów by y dosy  skromne. Wychowanie fizyczne progra-

mowo wesz o do polskich szkó  wy szych w 1938 roku. W opublikowanych 

wytycznych uznano za konieczne wprowadzenie obowi zkowych wicze  dla 

pierwszego roku studiów medycznych i nauczycielskich w wymiarze 90 godzin 

rocznie oraz uruchomienie akademickich o rodków do wicze  dobrowolnych. 

Zalecenie wysz o z Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, w której aktywn

rol  odgrywa  wspomniany ju  prof.Piasecki. 

W okresie II Rzeczypospolitej, m odzie  studencka z pasjami sportowymi 

znalaz a si  w wi kszo ci w klubach AZS, które mia y charakter mi dzyuczel-

niany, rodowiskowy. Z danych statystycznych wynika, e pod koniec tego 

okresu, do 8 AZS-ów (Lublin, Kraków, Warszawa, Lwów, Wilno, Pozna ,

Wolne Miasto Gda sk, Cieszyn) nale a o ok. 5000 cz onków, co stanowi o

kilka procent populacji wszystkich studentów.  

W istotny sposób sytuacje uleg a zmianie po II wojnie wiatowej, a w szcze-

gólno ci po roku 1949. Przyj to model organizacyjny w zakresie wychowania fi-

zycznego, oparty na wzorcach radzieckich, a wi c powszechnym obowi zku

uczestniczenia w takich zaj ciach, w my l zasady „Sprawny do pracy i obrony”. 

Sport i wychowanie fizyczne w tym wydaniu by o trwa ym elementem ca ej ide-

ologii opartej na bezpo rednim wp ywaniu przez pa stwo na losy jednostki. Sposo-

bem na wychowywanie w karno ci i dyscyplinie by y zorganizowane zaj cia

z sportowe. Utrwali o si  wtedy, u ywane do dzisiaj has o – masowej kultury fi-

zycznej, rozumianej zarówno jako powszechnie dost pnej formu y powszechnego 

sportowania si , ale tak e jako wspólne uprawianie zaj .

 Efektem takiej polityki by o pojawienie si  w polskich szko ach wy szych 

obligatoryjnych zaj  z WF i instytucji która za ich realizacje mia a odpowiada

– Studium Wychowania Fizycznego. W formie zaj  obowi zkowych dla stu-

dentów I i II roku wprowadzono WF w 1950 roku. W lutym 1954 roku ukaza o

si  rozporz dzenie Ministra Szkolnictwa Wy szego w sprawie organizacji Stu-

dium Wychowania Fizycznego w szkole wy szej. Ca y ten okres szczegó owo

zosta  opisany i przeanalizowany w pracy prof. Kazimierza Obody skiego4. Tu 

zatem tylko konkluduj c – zak adany efekt, czyli zaj cia z wychowania dla 

studentów obowi zkowe przez ca y okres studiów mimo zapowiedzi progra-

mowych nie zosta  wdro ony do realizacji. Pod koniec lat 80. XX wieku zacz -

to wycofywa  si  z wielu pomys ów w tym zakresie, g ównie z powodów eko-

4 K. Obody ski, Kszta towanie si  kultury fizycznej m odzie y akademickiej w Polsce, Wydawnic-

two WSP Rzeszów, Rzeszów 1992.
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nomicznych, ale tak e i organizacyjnych. Jak zauwa y  Zbigniew Dziubi ski

w artykule na temat studenckiej kultury fizycznej5: W tym kontek cie blado 

wygl da sytuacja uczelnianej kultury fizycznej, która nie wkomponowa a si

w nurt zachodz cych zmian i nie podj a wyzwa  wolnego rynku. Uczelniana 

kultura fizyczna okaza a si  zbyt skostnia a, aby „zabra  si  do poci gu” z na-

pisem „transformacja”. (...) W uczelnianej kulturze fizycznej zbyt zakorzenione 

jest tradycyjne my lenie o celach i jej zadaniach. Nie ma w niej nic z nowocze-

sno ci. Tradycyjnie mówi si , e uczelniana kultura fizyczna ma pomóc w har-

monijnym rozwoju fizycznym, poprawi  sprawno  ruchow , wydolno  fizycz-

n  oraz podnie  poziom zdrowia przyczyni  si  do rozwoju innych stron oso-

bowo ci studenta. Pokutuje zatem Gilewiczowski (B.Z. Gilewicz, Teoria wy-

chowania fizycznego, Warszawa 1964), przyrodniczy, medyczny sposób patrze-

nia na kultur  fizyczn . (....) Dzisiaj mamy pal c  potrzeb  uj cia uczelnianej 

kultury fizycznej w kategoriach humanistycznych, spo ecznych, kulturologicz-

nych, ekonomicznych i moralnych, a szczególnie zawodowych. 

 Znale li my si  ju  dawno w XXI wieku, wiele elementów transformacji 

Polska ma ju  za sob . Czy przynale no  do Wspólnoty Europejskiej wymusi 

w polskim systemie kszta cenia w szko ach wy szych nowe jako ciowo podej-

cie tak e do spraw studenckiego wychowania fizycznego?  

Wychowanie fizyczne studentów  
w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych 

Powy sze twierdzenie znacznie bezpieczniej by oby zast pi  podobnie 

brzmi cym pytaniem: Czy wychowanie fizyczne mo e znale  si  w Krajo-

wych Ramach Kwalifikacyjnych?

Pe nej odpowiedzi dotycz cej sposobów rozwi zywania tego problemu 

w uczelniach europejskich dzisiaj nie mo na przedstawi . Brak jest dost pnych 

danych na ten temat. Przed bardziej szczegó owymi rozwa aniami przypomnie

trzeba czego dotyczy  ma wspólna europejska polityka w obszarze szkolnictwa 

wy szego.

10 lat temu, 19 czerwca ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklara-

cj  Bolo sk . Jest to dokument zawieraj cy zadania prowadz ce do zbli enia 

systemów szkolnictwa wy szego krajów europejskich.6 G ównym celem jaki 

sobie wyznaczono do 2010 roku to stworzenie Europejskiego Obszaru Szkol-

nictwa Wy szego.

5 Praca zbiorowa. Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wy szego 

w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000; Z. Dziubi ski, Studencka 

Kultura fizyczna na prze omie wieków. Próba diagnozy i propozycje zmian.
6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Informacja ogólna o Procesie Bolo skim. Strona 

internetowa www.nauka.gov.pl
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Jego realizacja to: 

– wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdro e-

nie Suplementu do Dyplomu,  

– przyj cie systemu kszta cenia opartego na dwóch/trzech poziomach kszta ce-

nia;

– powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS - European 

Credit Transfer System); 

– promocja mobilno ci studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz 

personelu administracyjnego;  

– promocja wspó pracy europejskiej w zakresie zwi kszenia poziomu jako ci

szkolnictwa wy szego;

– promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wy szego, szczególnie w zakre-

sie rozwoju zawodowego, mobilno ci oraz zintegrowanych programów na-

uczania, szkolenia i bada .

Dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego zdefiniowano okre lone

zadania z których wynikaj  mi dzy innymi nast puj ce cele kszta cenia:

1. Przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Wcze niejsze 

modele w wi kszym stopniu skupia y si  na realizacji teoretycznego zakresu 

edukacji, opisanych w procesach, programach i zadaniach dydaktycznych. 

Efektem odczuwalnym powszechnie w Europie by  powstaj cy dystans w sto-

sunku do pa stw o najszybszym rozwoju efektywno ci pracy, mierzony przy-

datno ci  absolwenta do wyzwa  rynku pracy. 

2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej. 

3. Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w spo ecze stwie demo-

kratycznym 

4. Doskonalenie kompetencji, rozwój osobisty 

Przyjmuje si  uniwersaln  struktur  kwalifikacji zawieraj c  trzy g ówne

cykle kszta cenia: studia licencjackie; studia magisterskie i wreszcie studia dok-

toranckie.

Wyznaczniki ogólne ((dyskryptory generyczne) dla ka dego cyklu zbudo-

wane s  na podstawie efektów kszta cenia i kompetencji oraz przypisanych im 

punktów ECTS dla I i II cyklu. 

Oczekiwania wzgl dem Struktury Kwalifikacji to: 

1. Porównywalno  efektów kszta cenia. 

2. Wszechstronna informacja dotycz ca kompetencji uzyskiwanych przez 

absolwentów.

3. Informacja dotycz ca mo liwo ci kontynuacji kszta cenia.

4. Definiowanie standardów kszta cenia poprzez porównywalne kompeten-

cje absolwentów. 

5. Uznawanie kompetencji zdobytych poza formaln  edukacj  („otwarcie” 

systemu). 
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Ramy ogólne dla Struktury Kwalifikacji wyznaczaj  podstawowe efekty 

kszta cenia: wiedza, umiej tno ci i postawy. Co pod tymi poj ciami nale y

rozumie ?

Wiedza to wiadomo ci i rozumienie zdobywana w procesie nauczania, do 

tego umiej tno ci traktowane jako wiedza na temat tego jak dzia a  i na koniec 

postawy to nic innego jak wiedza na temat tego jakim by .

Budow  Struktury Kwalifikacji nale y rozpocz  od okre lenia zamierzo-

nych efektów kszta cenia. A wi c co ucz cy si  powinien wiedzie , rozumie

i co zdolny jest zrobi  po zako czeniu okresu kszta cenia. Efekty kszta cenia 

musz  by  mierzalne i potwierdzalne, a ich osi gni cie wiarygodnie udokumen-

towane przez instytucje prowadz ce program edukacyjny. Program studiów 

buduje si  od okre lenia efektów kszta cenia, program ma s u y  ich realizacji. 

Jak zapewni  porównywalno  i uznawalno  efektów kszta cenia przy ca-

ej ró norodno ci wynikaj cej z posiadanego potencja u, uwarunkowa  krajo-

wych, kulturowych, cywilizacyjnych i dziesi tków innych czynników? 

Dotychczas stosowana metoda tradycyjna oparta by a na opisie „wej cia”

(in-put), a wiec opisie instytucji, d ugo  kursu, liczby godzin, tre ci dydaktycz-

nych, metod potwierdzania wiedzy i umiej tno ci. Ten system w Polsce obowi -

zuje w wi kszo ci szkó  wy szych do dzisiaj, a nad jego sposobem realizacji 

czuwaj  zarówno instytucje pa stwowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy -

szego, Rada G ówna Szkolnictwa Wy szego, Pa stwowa Komisja Akredytacyj-

na), jak i jednostki autonomicznej uczelni (senat, rady wydzia ów, samodzielni 

pracownicy nauki). Analiza porównywalno ci ma charakter formalny, opiera si

g ównie na czynnikach opisuj cych cytowane „wej cie”. Z takich analiz mo e

wynika  porównuj c absolwenta ekonomii z Warszawy i Wroc awia, e obaj 

zaliczyli odpowiednie liczby obowi zkowych wyk adów i wicze , zdali egzami-

ny, uzyskali zaliczenia, napisali i obronili prace licencjackie. 

Nowa propozycja wynika z procesu bolo skiego i oparta jest na opisie 

„wyj cia”, a wi c na opisie efektów uczenia si . Zatem ofert  edukacyjna skie-

rowana do podejmuj cych nauk  w szkole wy szej wskazuje na elementy wie -

cz ce nauk . Im bardziej precyzyjnie potrafimy okre li  zamierzone efekty tym 

oferta wydaje si  by  bardziej atrakcyjna. Inna jako ciowo musi by  te  metoda 

porównania tych efektów, oparta nie na uznawaniu cie ek formalnych, a do-

brze opisanych: wiedzy, umiej tno ciach i postawach.  

Po tych wyja nieniach mo emy wróci  do postawionego wcze niej proble-

mu: Czy wychowanie fizyczne powinno si  znale  w Ramach Kwalifikacji? 

Moim zdaniem tak. A oto kilka przes anek , które uzasadfniaj  takie stanowisko. 

Wychowanie fizyczne wyst puje jako element programu kszta cenia na po-

ziomach zwi zanych z edukacja szkoln  (poziom 1-5) i nale y je kontynuowa

na poziomie szkolnictwa wy szego (6-8). Nie ma adnej cezury czasowej, któr

mo na by uzna  za zako czenie okresu uczestniczenia w zaj ciach sportowych. 

I nie ma tu nic do rzeczy fakt, e w wietle prawa, m odzie  po uko czeniu 18. 
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roku ycia staje si  pe noletnia. Rozwój fizyczny mo e przebiega  z ró n  in-

tensywno ci , ale w a ciwie nigdy nie ma ko ca. W ka dym wieku mo na zde-

finiowa  dla uprawianych przez siebie wicze  jaki  efekt ko cowy, chocia by 

umiej tno  p ywania, grania w tenisa, biegania. Nie mniej istotne s wiczenia 

podtrzymuj ce sprawno  fizyczn  i te nie maj  ju  na pewno jakichkolwiek 

ogranicze .

Wychowanie fizyczne jest istotnym elementem przygotowania do aktyw-

nego uczestniczenia w spo ecze stwie. Zdrowy i sprawnie fizyczny obywatel 

jest zdolny zarówno do kreowania siebie, jak i do wspó dzia ania dla dobra 

ogó u. I znowu tu cezura wieku nie ma znaczenia. Dotyczy to zarówno m o-

dzie ców, jak i ludzi dojrza ych. Co wi cej – zdrowie fizyczne i sprawno

starszego pokolenia ma istotny pozytywny wp yw zarówno na relacje mi dzy-

ludzkie jak i koszty ponoszone przez spo ecze stwo.

Wychowanie fizyczne powoduje osobisty rozwój – fizyczny, psychiczny, 

emocjonalny, daje podstawy do samooceny zdrowia, sprawno ci i wydolno ci

organizmu. To bardzo konkretny wymiar doskonale daj cy si  opisa . Z góry 

mo na przewidzie  i zaproponowa  uczestniczenie w zaj ciach to w efekcie 

bardzo precyzyjnie okre lone umiej tno ci b d  nawyki. Co wi cej – wycho-

wanie fizyczne podczas studiów mo e by  realizowane tak e poza struktur

formaln . Spe nione s  zatem warunki pewnej otwarto ci na instytucje ze-

wn trzne, o co reformie tak e chodzi o. 

Na koniec jeszcze jeden wa ny argument. Efekty kszta cenia w zakresie 

wychowania fizycznego wp ywaj  pozytywnie na kompetencje z innych dzie-

dzin. W tym wypadku nie chodzi o sposób dbania o w asne zdrowie czy relaks, 

a raczej o dodatkowe umiej tno ci przydatne w pracy podstawowej. Zawsze 

pedagog maj cy uprawnienia instruktora sportu powinien by  bardziej u ytecz-

ny w szkole ni  ten bez, a szef kadr w firmie b d cy przy okazji s dziom pi kar-

skim lepiej si  nada do dzia a  integruj cych pracowników. 

Czy mo na precyzyjnie opisa  efekty kszta cenia w zakresie wychowania 

fizycznego? W tym przypadku odpowied  tak e brzmi TAK. Przyk adów mo -

na mno y , chocia  na tle innych przedmiotów i w tym przypadku wida  ko-

nieczno  dwojakiego podej cia.

Zarówno na poziomie centralnym (ogólnokrajowym, a mo e ogólnoeuro-

pejskim), jak i uczelnianym istnieje potrzeba okre lenia standardów opisuj cych 

efekty uczestniczenia zaj ciach z wychowania fizycznego. Te pierwsze z ko-

nieczno ci musza by  ogólne (generyczne) i „dziedzinowe, a te uczelniane mu-

sz  by  szczegó owe specyficzne dla danej szko y wy szej.

Wyznaczniki ogólne 

Spróbujmy opisa  niektóre propozycje mog ce s u y  jako przyk ady dla 

uogólnienia centralnego. Mniejsze znaczenie na tym etapie moim zdaniem ma 
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sam dobór przyk adów, a wi ksze troch  inne podej cie do tre ci programowych 

w ramach przedmiotu „wychowanie fizyczne”. Zatem tylko trzy przyk ady 

Kwalifikacje i uprawnienia instruktorskie. Ze statystyk wynika, e blisko 

30% studentów aktualnie uczy si  na kierunkach pedagogicznych (15%) oraz 

spo ecznych (15%). Absolwent z uprawnieniami instruktorskimi to bardziej 

atrakcyjny kandydat na nauczyciela, na przedszkolank , pedagoga, psychologa, 

animatora turystyki, pracownika socjalnego. Zdobycie uprawnie  instruktor-

skich to dosy  szczegó owo opisany zarówno zakres teoretycznej, jak i prak-

tycznej wiedzy, co wa niejsze – proces zako czony egzaminem. Na mocy aktu-

alnie istniej cego prawa (ustawa o kulturze fizycznej) nie ma adnych formal-

nych przeszkód dla organizowania tego typu edukacji przez szko y wy sze. Co 

wi cej – w czenie tych zaj  do programu oferowanych przez szko  ma szan-

se na wyj tkowo efektywne wykorzystanie na ten cel zarówno obiektów szko y, 

kadry kszta c cej o ró nych potrzebnych specjalno ciach, zaplecza organizacyj-

nego, rodków komunikowania, systemu praktyk itd. Patrz c przez pryzmat 

obecnie obowi zuj cych minimów programowych, aktualne 60 godzin zaj

z WF, dla zrealizowania efektu ko cowego w przypadku instruktora wynosi 

tych godzin 240, a nawet 300. Zaj cia mog  by  roz o one w czasie w zale no-

ci od mo liwo ci uczelni. Efekt ko cowy – zdobyte uprawnienia i potwierdzo-

na umiej tno  organizowania procesu szkoleniowego i zaj  w wybranych 

dyscyplinach sportu. Jest bardzo prawdopodobne, e pierwsze okresowe zatrud-

nienie dla takiego studenta – specjalisty znajdzie si  od r ki w strukturze uczel-

ni, w formule zaj  bezp atnych lub p atnych oferowanych innym studentom. 

Z analiz zatrudnienia fachowców od sportu i rekreacji wynika, e 30–60% to s

w a nie instruktorzy, studenci. 

W analogiczny sposób mo na opisa  efekty zaj , które prowadz  do po-

twierdzonych umiej tno ci w wybranych dyscyplinach sportu. Nabyta w wyni-

ku kursu nauki p ywania umiej tno  jest do  prosta do udokumentowana. 

Sprawdzian p ywacki na pierwszych zaj ciach, okre lenie poziomu umiej tno-

ci i za o enia co do efektów kursu (pó  rocznego, rocznego) i sprawdzian na 

koniec zaj  daj  pe n  wiedz  na przebiegiem procesu. Z uwagi na wielorako

stylów i du y stopie  zró nicowania umiej tno ci stopni edukacji w zakresie 

p ywania mo e by  kilka. Ich okre lenie nie powinno sprawia  specjalnego 

k opotu. Podobnie jest z takimi dyscyplinami jak: narciarstwo alpejskie, nar-

ciarstwo biegowe, eglarstwo i wiele, wiele innych, które wymagaj  tylko 

szczegó owego opisania poziomów umiej tno ci. System efektów pozwala 

w dosy  precyzyjny sposób rozliczy  prac  wyk adowcy. Zale no  jest prosta 

– liczba ucz szczaj cych studentów do liczby z potwierdzonymi umiej tno-

ciami. 

No i trzeci przyk ad, propozycja, w której efekty s  pewnie mniej mo liwe 

do zmierzenia. Potwierdzony wzrost sprawno ci fizycznej, wytrzyma o ci, si y. 

Przez ca e dziesi ciolecia, dla okre lenia cech motorycznych stosowano prze-
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ró ne testy. Generalnie polega y one na tym, aby wykona  okre lone wiczenia 

w mierzonym czasie. Poddawano tym sprawdzianom studentów I roku, potem 

w trakcie i ostatecznie na koniec edukacji. Je eli systematycznie wiczy e  to 

sprawno  powinna by  wi ksza (czas wicze  winien si  skraca ). Z najpopu-

larniejszych sprawdzianów do dzi  stosowany jest test Pilicza.  

To tylko przyk ady. Czy powinni my pokusi  si  o usystematyzowanie 

tych programów na poziomie ogólnopolskim? Po raz trzeci odpowied  brzmi 

TAK. Do wykorzystania s  zarówno teoretycy, jak i praktycy od lat pracuj cy 

ze studentami.  

Wyznaczniki uczelniane 

Równie wa ny jak poziom centralny jest ten uczelniany. Dla wielu szkó

wy szych zakres autonomii zgodnie z za o eniami systemowymi do ustawy 

o szkolnictwie wy szym, b dzie wzrasta . Na pewno dotyczy to uczelni fla-

gowych, jak i tych wpisuj cych si  w rozwój spo eczno-gospodarczy regionu. 

Z wieloletniego do wiadczenia mog  potwierdzi , e w a ciwie ka da uczel-

nia w jakim  zakresie mo e bardzo atwo pokusi  si  o w asny uczelniany 

wyznacznik programowy w zakresie wychowania fizycznego. Zdeterminowa-

ne jest to bardzo wieloma czynnikami. Tymi charakteryzuj cymi uczelni :

liczba studentów ich struktura (p e , sposób studiowania), siedziba, kierunki 

kszta cenia, jak i tymi dotycz cymi sfery sportu – stan posiadania w zakresie 

obiektów i infrastruktury sportowej, struktura i kwalifikacje kadry zatrudnio-

nych specjalistów.  

Dla zilustrowania problematyki przytocz  znowu kilka przyk adów.

Pierwszy z nich zwi zany jest z aspektem regionalnym. Niew tpliwym atu-

tem absolwentów uczelni dzia aj cych w terenie atrakcyjnym turystycznie 

i krajoznawczo b d  specjalistyczne umiej tno ci w zakresie przewodnika tury-

styki rowerowej, kajakowej, pieszej, czy te  w bardzo popularnej i stale rozwi-

jaj cej si  modzie na „survival”. Polska z uwagi na swoje po o enie geograficz-

ne ma bardzo wiele atrakcji krajoznawczych: góry, morze, wiele jezior, wiele 

obszarów chronionej przyrody . Je eli nie ma nawet gotowych wytycznych 

dotycz cych programu takiego kszta cenia, to na pewno bez specjalnych nak a-

dów takie ramy mo na stworzy . Wymiar zaj  sportowych w ramach takiego 

kursu to zadanie do zdefiniowania przez autora. Je eli chc  by  przewodnikiem 

rowerowym, to oprócz umiej tno ci jazdy i orientacji w terenie, powinienem 

pozna , trasy , historie najciekawszych miejsc, posiada  wiedze z podstaw bez-

piecze stwa, ratownictwa medycznego, higieny, racjonalnego od ywiania itd. 

Pewnie uprawnienia te mog  by  wielostopniowe. Ju  dzisiaj w ofercie zaj

z wychowania fizycznego tego obowi zkowego lub fakultatywnego na wielu 

uczelniach znajduje si  turystyka rowerowa lub kajakowa. Od lata takie zaj cie 

oferuje si  studentom Politechniki Wroc awskiej, krakowskiej AGH. W a ciwie 
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postawione pytanie brzmi: Jaki jest zak adany efekt uczestniczenia w tych zaj -

ciach.? Czy tylko odbycie ilu  tam wycieczek? 

Przyk ad drugi wi e si  z aspektem specyfiki uczelni. Absolwenci kon-

kretnych kierunków powinni wykaza  si  zdefiniowanymi umiej tno ciami 

w zakresie fizycznej sprawno ci. To zapewne przyk ad trywialny, ale specjali ci 

w zakresie rybo ówstwa, gospodarki morskiej, powinni umie eglowa , p y-

wa  i wios owa  – bo to dodatkowy element podnosz cy ich bezpiecze stwo. 

I zapewne wspó czesny pierwszy oficer na statku zna kilka innych sposobów 

reagowania w krytycznych sytuacjach, ale gdzie  tam na ko cu te najbardziej 

elementarne i prymitywne te  mog  si  przyda . No, ale tego typu kierunków 

nie jest zbyt wiele. Jak  ofert  przygotowa  dla pedagogów, finansistów, eko-

nomistów i innych nie mniej popularnych zawodów? atwego przepisu nie ma, 

ale zapewne kompletnie wykszta cony m ody cz owiek powinien umie  ta -

czy , uprawia  jeden ze sportów popularnych w wiecie biznesu takich jak te-

nis, narciarstwo, golf. We wszystkich tych przypadkach dosy atwo jest okre-

li  zamierzony efekt kszta cenia – potrafi  gra  na punkty w tenisa, umiem 

ta czy  walca i tango, umiem pos ugiwa  si  i wiczy  na kilku podstawowych 

przyrz dach typu ergometr, bie nia lekkoatletyczna, sztanga. Bardzo atwy jest 

te  sposób wykazania si  takimi umiej tno ciami na zaliczenie.  

No i ostatni przyk ad. Absolwent naszego kierunku, czy te  naszej uczelni 

to animator organizacji czasu wolnego. Pozna  w teorii i praktyce jak organiza-

cja takich zaj  wygl da. Wie jak bezpiecznie prowadzi  rywalizacj  sportow ,

zna podstawowe zasady bezpiecze stwa zwi zanego z uprawianiem sportu, zna 

zasady ró nych gier i sprz t do nich potrzebny, wie gdzie szuka  pomys ów na 

dobr  rekreacje. Okazji do wykorzystania tej wiedzy jest w doros ym yciu bez 

liku. Od w asnej rodziny pocz wszy, poprzez grono przyjació  i s siadów, 

a sko czywszy za firmowych imprezach z wspó pracownikami.  

Reforma szkolnictwa wy szego w Polsce nabiera tempa. Niedawno Mini-

sterstwo Nauki i szkolnictwa Wy szego opublikowa o „Za o enia do noweliza-

cji ustawy – prawo o szkolnictwie wy szym”7. Zaprezentowana w nich filozofia 

wprost nawi zuje do Deklaracji Bolo skiej. Trudno aby by o inaczej, skoro 

Polska aktywnie we wspó pracy europejskiej uczestniczy. Na wi kszo ci uczel-

ni, na wielu kierunkach trwaj  prace przygotowawcze do koniecznych zmian. 

W Polsce dodatkowo wymusza je jeszcze sytuacja demograficzna i ekonomicz-

na. Diagnoza dla wychowania fizycznego nie jest zbyt dobra. Zapewne jednym 

z zada  szko y wy szej postanie dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. 

Czy wystarczy to, aby wychowanie fizyczne pozosta o w minimach programo-

wych, osobi cie w tpi . Jak uzasadni  sensownie, e informatyk ma mie

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego „Za o enia do nowelizacji ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wy szym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach 

i tytule w zakresie sztuki. 
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w ci gu studiów I stopnia 60 godzin zaj  sportowych. Tym bardziej, e do 

czasu zapisania si  na nie, nie wie, jakie one b d  i co mu mog  da . Zgodnie 

z harmonogramem do 2010 roku powinno si  opracowa  Krajowe Ramy Kwali-

fikacyjne przystaj ce do tych z Europejskiego Obszaru. Po roku 2012 wszystkie 

dyplomy i suplementy do nich powinny zosta  na terenie UE ujednolicone. 

Pozostaje wi c niewiele czasu i koniecznie trzeba podejmowa  wielokierunko-

we dzia ania, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i (a mo e przede 

wszystkim) na poziomie uczelnianym. 

STRESZCZENIE

Czy wychowanie fizyczne studentów znajdzie swoje miejsce w polskich 

ramach kwalifikacyjnych obowi zuj cych szkolnictwo wy sze po roku 2010? 

A mo e jeszcze bardziej zasadne jest pytanie czy ta problematyka znajdzie swo-

je odzwierciedlenie w budowanym jednolitym dla Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wy szego wymiarze programowym? Wydaje si , e zbyt ma o dla 

pozytywnych rozwi za  robi si  zarówno w Polsce, jak i w Europie. Tradycyjna 

metoda definiowania zaj  z wychowania fizycznego poprzez opis instytucji, 

liczby godzin i tre ci dydaktycznych zdecydowanie dominuje. Wydaje si , e

rodowisko nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnianych w uczelniach 

jest przekonane, e to najlepszy z mo liwych sposobów budowania oferty zaj

dla studentów. Wiele wskazuje na to, e potrzebne jest jednak inne spojrzenie 

na t  problematyk .

S owa kluczowe: studenci, efekty kszta cenia, kultura fizyczna 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE 

ROZDZIA II

ZBIGNIEW BARABASZ, EMILIAN ZADARKO 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

ANALIZA DZIA ALNO CI STUDIÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I ICH WSPÓ PRACY Z KLUBAMI UCZELNIANYMI AZS
I INNYMI ORGANIZACJAMI

Wprowadzenie 

M odzie  akademicka polskich szkó  wy szych, wzorem kolegach z krajów 

„starej” UE stawia coraz wy sze wymagania wspó czesnej kulturze fizycznej1.

Okres przemian, transformacji systemowej tak e tu zaznaczy  swoje pi tno.

Aby podo a  tym wymaganiom niezb dne jest wspó dzia anie wielu podmiotów 

funkcjonuj cych w tym rodowisku. Studia Wychowania Fizycznego i Sportu 

nie s  w stanie samodzielnie sprosta  tym wymaganiom. Do swojej dzia alno ci

poszukuj  wi c partnerów. 

Z historycznego punktu widzenia Studia Wychowania Fizycznego 

i Sportu od pocz tków istnienia charakteryzowa y si  w swojej dzia alno ci 

dobrymi relacjami i wspó prac  z innymi podmiotami na uczelniach. Naj-

cz ciej dotyczy o to wydzia ów zdrowia, zwi zków zawodowych, dzia ów

socjalnych lub s u b pracowniczych. Tak e obecnie to cz sto w a nie na 

pracowników SWFiS spada obowi zek organizacji imprez rekreacyjno-

sportowych, turystycznych lub po prostu zaj  sportowych dla pracowników 

uczelni i ich rodzin. Jest to tak e w dzisiejszych czasach jeden z elementów 

rywalizacji nie tylko o pozycj  SWFiS na uczelni, ale tak e przysz o  spor-

tu na uczelniach.  

1 Z. Barabasz, Kultura fizyczna studentów w europejskich szko ach wy szych [w:] Akademicka

kultura fizyczna studentów na prze omie stuleci, red. K. Obody ski, Z. Barabasz, t. I, Akademicki 

Zwi zek Sportowy, Warszawa 2009.
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Metoda i teren bada

W roku akademickim 2005/2006 za pomoc  kwestionariusza wywiadu prze-

prowadzono badania dotycz ce realizacji szeroko rozumianej kultury fizycznej 

w uniwersytetach polskich. Pytania mia y charakter zamkni ty i otwarty. Otrzyma-

no odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i to otrzymano je od wszystkich 18 

uniwersytetów. Wa n  cz ci  bada  by a struktura dzia alno ci organów prowa-

dz cych obowi zkowe wychowanie fizyczne w tych uczelniach. W odpowiedziach 

przedstawiono stan dzia alno ci tych instytucji.

Pos u ono si  metod  komparatystyczn , porównuj c wyniki i obraz dzia-

alno ci SWFiS (lub podobnych podmiotów uczelnianych) w poszczególnych 

uczelniach.

Wyniki bada

Z wyników bada  wynika, e tylko dwie uczelnie nie deklaruj  wspó pracy 

z innymi podmiotami na macierzystych uczelniach. W adze SWFiS na ogó  zdaj

sobie spraw  z potrzeby wspó pracy zw aszcza z organizacjami studenckimi 

(tab. I). To w a nie od nich zale y kszta t ycia kulturalnego na uczelni, a znaczenie 

ich w dalszym ci gu wzrasta. Dwa SWFiS nie wspó pracuj  z adn  organizacj

studenck  (tak jest w Uniwersytecie Jagiello skim i ódzkim). Deklaruj  one na-

tomiast sta  wspó prac  z dziekanami i fundacj  uniwersyteck .

Cz sto wspó praca, zw aszcza z klubami uczelnianymi AZS, jest konieczna 

z powodu udzia u w rozgrywkach mi dzyuczelnianych, akademickich mistrzo-

stwach Polski czy w festiwalach sportowych AZS. Mniejsze znaczenie ma 

wspó praca z takimi organami uczelnianymi jak dziekan, dzia  kadr i szkole ,

fundacja uczelniana. Trudno nie zauwa y , e cho  niektóre z nich nie maj

bezpo redniego wp ywu na dzia alno  organizacyjn  studium, to ich pomoc 

i przychylno  mo e u atwi  jego funkcjonowanie m.in. poprzez wspólne utrzyma-

nie wypo yczalni pracowniczo-studenckiej sprz tu sportowo-turystycznego, dopo-

sa enie uczelnianych o rodków sportowo-wypoczynkowych, zakup wyposa e-

nia si owni i salek do aerobiku itd. W zamian za to nauczyciele SWFiS pomaga-

j  w organizacji imprez i prowadz  zaj cia sportowo-rekreacyjne dla pracowni-

ków uczelni i ich rodzin. 

Zdecydowanie gorzej wygl da wspó praca SWFiS z organizacjami poza-

uczelnianymi. Wed ug bada  30% z nich nie podejmuje takiej wspó pracy. A to 

w a nie tam (w rodkach pozauczelnianych) nale y szuka  szans poprawy wa-

runków pracy i rozwoju. Jest to tym bardziej zastanawiaj ce, e s  SWFiS, któ-

re nie wykazuj  wi kszej aktywno ci we wspó pracy z uczelnianymi organiza-

cjami, nawet takimi jak kluby uczelniane AZS, wspó pracuj  z powodzeniem 

z zewn trznymi podmiotami gospodarczymi lub samorz dowymi (np. z Urz -

dem Miasta i Marsza kowskim), a nawet z zarz dami rodowiskowymi i Zarz -
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dem G ównym AZS (np. SWFiS w Uniwersytecie Warszawskim i UMCS 

w Lublinie). W przypadku poszczególnych studiów wspó praca pomi dzy nimi 

a Urz dami Miejskimi doprowadzi a nawet do przej cia od miasta obiektów 

sportowych (Bydgoszcz) czy te  prowadzenia wspólnie sekcji sportowych, 

zw aszcza grup m odzie owych (Pozna  i UMSC Lublin).

Tab. I. Wspó praca SWFiS z  organizacjami 

a) z terenu uczelni 

Organizacje z terenu uczelni Liczebno
samorz d 9 

KU AZS 7 

dzia  kadr i szkole  2 

parlament uniwersytecki 2 

dziekan 2 

inne AZS 1 

fundacja uczelniana 1 

klub eglarski 1 

inne organizacje studenckie 1 

b) spoza terenu  

Organizacje zewn trzne Liczebno
ZS AZS 5 

kluby sportowe 5 

ZG AZS 4 

Urz d Miejski 4 

Urz d Marsza kowski 3 

inne KU AZS  2 

inne SWFiS w mie cie 1 

PTTK 1 

TKKF 1 

ród o: badania w asne, 2006. 

Niepokoi  musi prawie zupe nie odej cie od wspó pracy z tradycyjnymi 

partnerami studium, jak PTTK i TKKF (taka wspó praca istnieje tylko na uni-

wersytetach w Opolu i Poznaniu). Dzieje si  tak mimo deklaratywnego zainte-

resowania studentów rekreacj  i turystyk . Dobrze rozwija si  wspó praca 

z miejskimi klubami sportowymi, pi  SWFiS wykazuje w a nie tak  wspó pra-

c . Z dwóch uniwersytetów o charakterze katolickim tylko w jednym nawi za-

no wspó prac  z samorz dem studenckim – w UKSW w Warszawie.  

Jednym z g ównych podmiotów zajmuj cych si  kultur  fizyczn  zgodnie 

ze swoim statutem jest na uczelniach Akademicki Zwi zek Sportowy, a zw asz-

cza jego kluby uczelniane. To on w przewa aj cej wi kszo ci jest g ównym, 

a czasami jedynym partnerem studiów w ich dzia aniach propagatorskich, spor-

towych oraz kszta tuj cych zachowania prozdrowotne m odzie y studenckiej. 
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Tylko pi  (a mo e a  pi ) SWFiS nie poda o go jako swojego sta ego wspó -

pracownika. Powodów mo e by  kilka. Wynika to niekiedy ze z ej oceny dzia-

alno ci klubów uczelnianych w zakresie kszta towania wiadomo ci studentów 

i  ich stosunku do kultury fizycznej (tak jest w przypadku Uniwersytetu Opol-

skiego) lub nieakceptowania polityki Zarz d G ówny AZS w sferze wspó za-

wodnictwa sportowego, jak ma to miejsce w przypadku SWFiS w UAM w Po-

znaniu. Jest to tym bardziej niepokoj ce, e konflikty przenoszone s  na studen-

tów-sportowców, prowadz c jak w ostatnim przypadku do wycofania si  uczel-

ni z rywalizacji o MPSW. A to w a nie we wcze niejszej edycji 2004–2006 

UAM w Poznaniu zosta  zwyci zc  rywalizacji w grupie uniwersytetów.  

Mimo wspomnianych rozbie no ci zdecydowana wi kszo  kierowni-

ków SWFiS ocenia a wspó prac  z klubami uczelnianymi AZS jako bardzo 

dobr  lub dobr  (w sumie 88%), a wype nianie przez nich statutowej roli 

w zakresie kszta towania kultury fizycznej studentów pozytywnie oceni o

77% badanych (tab. II). 

Jest to o tyle istotne, e te niezale ne podmioty (znaczna cz  uczelnia-

nych klubów AZS posiada ju  osobowo  prawn ) by y i s  g ównymi or dow-

nikami studenckiej kultury fizycznej na uczelniach. Jednocze nie, wobec coraz 

trudniejszej sytuacji finansowej uniwersytetów, cz sto rozbie nych celów 

szczegó owych, ró nic w wykszta ceniu i wieku swoich przywódców (KU AZS 

oparte s  w wi kszo ci o dzia aczy-studentów), potrafi  skutecznie wspó pra-

cowa  zarówno w codziennej dzia alno ci, jak i przy organizacji imprez spor-

towo-rekreacyjnych. W ocenie pracowników SWFiS (w skali 1–7) jako

wspó pracy z KU AZS zosta a oceniona wysoko, bo na 5,9 ( rednio), a z Samo-

rz dem Studenckim na 5,2. Daje to dobre perspektywy na przysz o . Staty-

stycznie nieistotna i skrajnie oceniana (wykazywana tylko na trzech uczelniach) 

by a wspó praca z NZS (oceny 6 i 1), podobnie jak ze Zwi zkiem Nauczyciel-

stwa Polskiego (dwie oceny – równie  6 i 1) 

Tab. II. Ocena wspó pracy szkó  wy szych z klubami AZS 

Wspó praca z AZS 
Wype nianie roli przez 

AZS Odpowiedzi 
n % n % 

bardzo dobrze 8 44% 8 44% 

dobrze 8 44% 6 33% 

przyzwoicie 0 0% 2 11% 

rednio 1 6% 2 11% 

le 1 6% 0 0% 

bardzo le 0 0% 0 0% 

ród o: badania w asne, 2006. 

Kluby uczelniane AZS na uniwersytetach dzia aj  wi c na ogó  wspólnie ze 

SWFiS w realizacji zada  kultury fizycznej. W porozumieniu z rektorami pe ni
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ci le okre lone funkcje. Cz sto jest to prowadzenie sekcji wyczynowych 

i rozgrywek mi dzyuczelnianych, rodowiskowych lub mistrzostw Polski szkó

wy szych, ale tak e organizacja szkole , obozów letnich i zimowych, imprez 

uczelnianych. Na ten cel otrzymuj  (podobnie jak inne organizacje studenckie 

dzia aj ce na uczelni w dziedzinie szeroko poj tej kultury) rodki finansowe. 

W adze SWFiS maj  najcz ciej tylko w znikomym stopniu wp yw na dyspo-

nowanie tymi rodkami. W pi ciu przypadkach kierownik SWFiS nie ma ad-

nego wp ywu na KU AZS, w trzech szko ach KU AZS mog  dowolnie dyspo-

nowa  kwot  dofinansowania, w dwóch nie ma takiego dofinansowania. 

W pozosta ych o miu uczelniach klub uczelniany AZS otrzymuje finanse na 

ci le okre lone zadania (wykres 1), najcz ciej na organizacj  rozgrywek 

uczelnianych i mi dzyuczelnianych lub prowadzenie sekcji sportowych. Zdecy-

dowana wi kszo  tych rodków musi by  jednak przeznaczana na prowadzenie 

sekcji sportowych i rozgrywki sportowe (90%). 

Wykres 1. Podzia rodków finansowych z dofinansowania Rektorów dla klubów uczelnia-
nych AZS w uniwersytetach (n =  8) – warto rednia  

ród o: badania w asne, 2006. 

Na zadanie ankietowe: „Wymie  dominuj ce formy zaj  w SWFiS wed ug 
w asnej hierarchii wa no ci (np. turystyka, rekreacja, sport, zaj cia korekcyjne 

itd.) na uniwersytecie”, przedstawiciele dziewi ciu uczelni na pierwszym miejscu 
wymienili rekreacj , przedstawiciele czterech – tradycyjne zaj cia wychowania 
fizycznego, trzech – sport, po jednej rozwój bazy i zaj  fakultatywnych (tab. III). 

Na drugim miejscu wymieniano: jedena cie razy sport, po dwa razy turystyk
i rekreacj . Zdecydowanie najmniejsze znaczenie przypisywane jest podawanym 
w trzeciej i czwartej kolejno ci turystyce (uj tej 10 razy) oraz zaj ciom korekcyj-

nym (8 razy). Pokazuje to tendencje w postrzeganiu wa no ci form wychowania 
fizycznego. Wydaje si , e dominuj  tu trzy sposoby patrzenia na realizacj  wy-
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chowania fizycznego na uczelniach: pierwszy – jako tradycyjne wychowanie 
fizyczne ogólnousprawniaj ce, drugi jako realizacja celów poprzez udzia  w zaj -
ciach o charakterze sportowym, rozgrywkach i zawodach wydzia owych, mi -

dzyuczelnianych oraz trzeci jako wdra anie studentów do wyboru i uprawiania 
rekreacji, a wi c „sportu ca ego ycia”. Zdecydowanie na koniec odsuwane s
aspekty turystyki i zaj  korekcyjnych studentów. Niektórzy akcentuj  rozwój 

bazy sportowej i bada  naukowych, ale s  to stanowiska odosobnione. 

Tab. III. Dominuj ce formy dzia alno ci SWFiS 

Odpowied  Liczebno
Procent

przypadków 
sport 16 89 

rekreacja 15 83 

turystyka 12 67 

zaj cia korekcyjne 9 50 

wychowanie fizyczne ogólne 5 28 

rozwój bazy sportowej 1 6 

kszta towanie kultury fizycznej i sportu 1 6 

badania naukowe kultury fizycznej 1 6 

obozy i turystyka 1 6 

zaj cia fakultatywne 1 6 

ród o: badania w asne, 2006. 

Tab. IV. Dominuj ce cele dzia alno ci SWFiS 

Odpowied  Liczebno
Procent

przypadków 
popularyzacja kultury fizycznej 12 67 

rozwój sprawno ci fizycznej 8 44 

rozwój bazy sportowej 4 22 

wzmocnienie zdrowia 4 22 

rozwój wspó zawodnictwa sportowego 4 22 

wyrobienie pozytywnych nawyków w zakresie kultu-

ry fizycznej 
3 17 

rozwój wychowania fizycznego 3 17 

kszta towanie umiej tno ci wspó dzia ania w grupie 2 11 

promocja nowych dyscyplin 2 11 

badania naukowe 1 6 

wspó praca z w adzami uczelni 1 6 

rozwój form obozownictwa 1 6 

uatrakcyjnienie zaj  i unikanie zwolnie  1 6 

ród o: badania w asne, 2006. 

Chc c uzupe ni  obraz SWFiS, poproszono respondentów o wymienienie 

dominuj cych celów dzia alno ci studiów wed ug w asnej hierarchii wa no ci

(tab. IV). Na pierwszym miejscu podawano: popularyzacj  kultury fizycznej 

w ród studentów (6 respondentów), wyrobienie nawyków w dziedzinie kultury 
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fizycznej, rozwój wychowania fizycznego, rozwój sprawno ci fizycznej i umie-

j tno ci (po 3 respondentów), rozwój bazy sportowej (2 razy) oraz uatrakcyj-

nienie zaj  i wyeliminowanie zwolnie  (niestety, tylko 1 przypadek w KUL 

w Lublinie). Na drugim miejscu wymieniano: rozwój sprawno ci fizycznej, 

popularyzacj  kultury fizycznej, wzmocnienie zdrowia (3–4 uczelnie) oraz 

promocj  nowych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych. Na trzecim miejscu dwie 

uczelnie wymieni y: rozwój zdrowia i popularyzacj  kultury fizycznej. Wymie-

niano te  sporadycznie wspó prac  z w adzami uczelni, rozwój bazy sportowej 

i badania naukowe oraz promocj  nowych dyscyplin sportowych. 

Analiza zebranego materia u

Mimo pozytywnego stosunku w adz uniwersytetów do kultury fizycznej 

mo emy mówi  o stagnacji lub nawet regresie w tej dziedzinie dzia alno ci 

szkó  wy szych. wiadcz  o tym obiektywne wska niki statystyczne oraz opi-

nie badanych. Ju  ustawodawca, zmniejszaj c liczb  godzin obligatoryjnego 

wychowania fizycznego w standardach nauczania do 60 godzin rocznie, zmar-

ginalizowa  ten fragment kultury studenckiej (sta o si  to w okresie zwi kszenia 

liczby godzin wychowania fizycznego w szko ach ni szego szczebla podleg ych 

Ministerstwu O wiaty). Niestety, trudna sytuacja finansowa uniwersytetów – 

brak niezb dnych rodków na badania, pobory dla pracowników itp.  powoduje 

oszcz dno ci w sferze kultury, w tym tak e fizycznej. Obserwujemy wi c

zmniejszanie kwot przyznawanych na: imprezy sportowe, udzia  w mistrzo-

stwach szkó  wy szych, dofinansowanie klubów uczelnianych AZS, odtwarza-

nie i zakup nowego sprz tu do wypo yczalni, a w ko cu brak niezb dnych in-

westycji w struktur  obiektow  dla potrzeb kultury fizycznej na uniwersytetach. 

W skrajnych przypadkach dochodzi te  do zlecania prowadzenia obligatoryjne-

go wychowania fizycznego instytucjom spoza struktur uczelnianych. Tylko na 

dwóch uniwersytetach – w Bydgoszczy i Wroc awiu, organy prowadz ce wy-

chowanie fizyczne s  zadowolone ze swojej sytuacji (w tym Uniwersyteckie 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, które jest cz ci  struktury organi-

zacyjnej AWF we Wroc awiu, wiadcz ce us ugowe dzia ania na rzecz Uniwer-

sytetu) (tab. V). 

W ród trudno ci i problemów ograniczaj cych rozwój kultury fizycznej 

wymienianych przez przedstawicieli SWFiS zdecydowanie najwi ksze s

k opoty w zakresie uczelnianej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (tab. VI). 

W przypadku a  90% respondentów jest to g ówny problem uniemo liwiaj cy 

lub ograniczaj cy rozwój kultury fizycznej w uniwersytetach. SWFiS prze-

ciwdzia aj  temu, wynajmuj c niezb dne obiekty od innych podmiotów lub 

staraj c si  o budow  nowych czy rozbudow  lub remont ju  istniej cych. 

Dzieje si  to w sytuacji, kiedy 30% z nich odczuwa braki finansowe.  
Tab. V. Ocena stosunku w adz uczelni do kultury fizycznej 
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Odpowied  Liczebno  Procent 
bardzo dobry 7 39 

dobry 5 28 

przyzwoity 4 22 

redni 2 11 

z y 0 0 

bardzo z y 0 0 

ród o: badania w asne, 2006. 

Niestety, pojawiaj  si  ju  g osy (coraz cz stsze), e g ównym problemem s

studenci, a w zasadzie brak ich aktywno ci w dziedzinie kultury fizycznej. Mo e to 

wynika  z kilku powodów: braku tradycji wyniesionej z domu rodzinnego i szko y,

niskiego poziomu sprawno ci, braku zainteresowa . Powodem takiego stanu rzeczy 

mo e by  te  druga strona procesu, a wi c nauczyciele i instruktorzy – ich brak 

zaanga owania, brak kwalifikacji do nauczania nowych dyscyplin rekreacyjno-

sportowych. Skoncentrowanie si  na sobie, brak kultury osobistej i z e relacje ze 

studentami s  te  czynnikami negatywnie wp ywaj cymi na ten stan. 

Tab. VI. Najwi ksze trudno ci w dzia alno ci SWFiS  

Odpowied  Liczebno
braki w infrastrukturze sportowej 14 

braki i trudno ci finansowe 6 

brak etatów administracyjnych 1 

ma a aktywno  studentów 1 

brak p ywalni 1 

nie ma problemów 2 

ród o: badania w asne, 2006. 

Jakie s  wi c zagro enia dla studenckiej kultury fizycznej i wychowania fi-

zycznego w uniwersytetach i jak one wygl daj ?

Brak takich zagro e  zadeklarowano w Uniwersytetach: ódzkim, War-

szawskim, Jagiello skim i KUL. W pozosta ych zagro enia te mo na podzieli

na dwie grupy. Jedna wynika z przekszta ce  struktury wy szych szkó  w Pol-

sce, ich nowych, nieznanych wcze niej zasad funkcjonowania, powstania mi-

nimów programowych, wprowadzenia kalkulacji finansowych. Druga to czyn-

niki zwi zane z niedostosowaniem si  SWFiS do zmieniaj cej si  rzeczywisto-

ci (tab. VII). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zaakceptowaniem 

przez uczelni  standardów programowych, co w przypadku wychowania fi-

zycznego znaczy cz sto ograniczenie liczby godzin do zak adanego minimum2.
Tab. VII. Zagro enia dla zaj  wychowania fizycznego w uniwersytetach  

2 B. Korpak, Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian [w:] Akademicka 

kultura fizyczna...
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Odpowied  Liczebno

ograniczenie godzin na kierunkach 9 

brak zainteresowania przedmiotem w ród studentów 4 

wprowadzenie wychowania fizycznego jako przedmiotu fakultatywnego 3 

brak rodków finansowych 3 

zagro enie likwidacj  SWFiS 1 

niew a ciwy regulamin AMPSW 1 

z a mentalno  nauczycieli 1 

brak zagro e  4 

ród o: badania w asne, 2006. 

Dziekani, dyrektorzy instytutów, musz c dba  o finanse podleg ych im jed-

nostek, ograniczaj  mi dzy innymi liczb  godzin dydaktycznych. Maj c do 

wyboru: ograniczenie liczby godzin przedmiotów kierunkowych lub wychowa-

nia fizycznego, niestety cz sto decyduj  si  na to drugie rozwi zanie. W skraj-

nym przypadku mo e to nawet doprowadzi  do likwidacji dotychczasowej 

struktury funkcjonowania kultury fizycznej w szko ach wy szych. Mo liwa jest 

sytuacja, w której uczelnie b d  jedynie stwarza y studentowi mo liwo  reali-

zacji jego potrzeb zwi zanych z aktywno ci  fizyczn , zdrowiem i sprawno ci

psychomotoryczn . To student jednak b dzie sam wybiera  czas, form

i prowadz cego zaj cia, ale te  zamiast wychowania fizycznego b dzie móg

wybra  inny przedmiot. Wychowanie fizyczne b dzie przedmiotem fakultatyw-

nym. Tak  sytuacj  mieli my ju  w Wy szej Szkole Handlowej w Warszawie. 

W przypadku tym mamy do czynienia z upodmiotowieniem procesu wy-

chowania fizycznego na uczelni i samego studenta – uczestnika tych zaj .

Nauczyciel staje si  animatorem szeroko poj tej kultury fizycznej. Tradycyjne 

wychowanie fizyczne odchodzi w niebyt. Bo czy mo na wychowa  do udzia u

w kulturze fizycznej doros ego cz owieka w ci gu 60 godzin, czy mo na po-

prawi  stan jego zdrowia lub ukszta towa  sylwetk ?

Nauczyciel wychowania fizycznego musi patrze  na swoje dzia ania jak na 

proces, w którym wdra a studenta, m odego cz owieka do pe nienia przysz ych 

ról spo ecznych. Student przychodzi na zaj cia, by odpocz , zrelaksowa  si ,

wynie  pozytywne emocje i umiej tno ci. Nie mo na zmusza  go do usporto-

wienia si . SWFiS powinny przedstawi  mu atrakcyjne oferty. Nauczyciel nie 

mo e wykorzystywa  swojej w adzy nadanej mu przez gwizdek i dziennik, lecz 

t umaczy , przekonywa , argumentowa  i zach ca . Mo e mniej b dzie wtedy 

odpowiedzi, e g ównym zagro eniem dla wychowania fizycznego jest „brak 

zainteresowania przedmiotem studentów” spowodowany „z  mentalno ci

nauczycieli”. Cz sto to niew a ciwe dzia ania kierowników-dyrektorów SWFiS, 

nauczycieli, przyczyniaj  si  do upadku akademickiej kultury fizycznej. Bo jaki 
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zwi zek z ni  maj  np. wspomniane wcze niej regulaminy rozgrywek o akade-

mickie mistrzostwo Polski? Przecie  ta cz  funkcjonowania wychowania 

fizycznego dotyczy tylko kilku procent studentów. Jest ona atrakcyjna dla 

w adz uniwersytetu, ale wynik tej rywalizacji w znikomym stopniu przek ada

si  na rzeczywisty obraz kultury fizycznej w uczelni. 

Wydaje si , e kierownictwo wi kszo ci SWFiS zdaje sobie spraw  z ko-

nieczno ci zmian. Dostrzega te  zmiany zachodz ce w rodowisku i czyni nie-

zb dne kroki dla podniesienia atrakcyjno ci pracy ze studentami.  

Tab. VIII. Koncepcje i perspektywy rozwoju studenckiej kultury fizycznej  

Odpowied  Liczebno
budowa obiektów i ACS uatrakcyjni zaj cia 7 

dostosowanie zaj  do potrzeb studentów 5 

wi cej zaj  z wychowania fizycznego 2 

zwi kszenie nak adów na wychowanie fizyczne 2 

promocja poprzez rozwój obozownictwa 1 

wi cej instruktorów-entuzjastów 1 

wprowadzenie punktów ECTS zamiast ocen 1 

rozwój wspó zawodnictwa sportowego 1 

perspektywy oceniam dobrze 3 

brak perspektyw 2 

ród o: badania w asne, 2006. 

Negatywn  wizj  rozwoju wychowania fizycznego wykaza y tylko dwa 

SWFiS. W pozosta ych przypadkach podawano konkretne plany dzia a  (tab. 

VIII). W trzech uniwersytetach perspektywy rozwoju studenckiej kultury fizycz-

nej oceniono optymistycznie. W sze ciu uczelniach szansy dla kultury fizycznej 

upatruje si  w budowie nowoczesnych (cz sto planowanych lub ju  realizowa-

nych) akademickich centrach sportu, w kilku nast pnych w dostosowaniu dzia al-

no ci i form prowadzonych zaj  rekreacyjno-sportowych do oczekiwa  studen-

tów. Sposobno ci  do tego mog  by  obozy letnie i zimowe, tak dawniej znane 

i lubiane, a obecnie zaniechane (cz sto ze wzgl dów finansowych), oraz rywali-

zacja sportowa (pogl d wyra ony na Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy -

skiego w Warszawie, którego dotychczasowa aktywno  na tym polu by a lado-

wa). Je li po czy si  koncepcj  Uniwersytetu Wroc awskiego, a wi c dostosuje 

zaj cia do potrzeb studentów, zamieni sposób zaliczania zaj  wychowania fi-

zycznego z oceny na punkty ECTS, zatrudni nauczycieli-entuzjastów i doda do 

tego rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, powstanie wizja 

rozwoju kultury fizycznej w nowoczesnych szko ach wy szych. Tym bardziej e

studenci domagaj  si  „wi cej zaj  wychowania fizycznego”, ale nowoczesnego, 

przystaj cego do realiów XXI wieku i nale nych pa stwu-cz onkowi Unii Euro-

pejskiej.

Wnioski ko cowe
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We wspó czesnym uj ciu wychowania fizycznego mo na wyró ni  cztery 

jego podstawowe funkcje: funkcj  stymulatywn  – pobudzanie, adaptacyjn  – 

przystosowanie, korektywn  – poprawianie i kompensacyjn  – wyrównywanie. 

W polskich szko ach wy szych z racji niewielkiej liczby godzin przeznacza-

nych na te zaj cia szczególn  wag  nale y przyk ada  zw aszcza do funkcji 

stymulatywnej3, tym bardziej e wiadomo  m odzie y o tym, i  „ruch to 

zdrowie”, jest wci  bardzo niska4. By to osi gn , niezb dne jest wspó dzia a-

nie jak najwi kszej liczby podmiotów dzia aj cych na terenie uczelni i poza ni ,

jak równie  jasne wyznaczenie celów studenckiej kultury fizycznej oraz rod-

ków do ich osi gni cia.

STRESZCZENIE

Okres transformacji systemowej wymusi  przemiany tak e w yciu szkó

wy szych, w tym tak e studenckiej kultury fizycznej. Zwi kszone wymagania 

wp ywaj  na zmian  strukturalnej dzia alno ci uczelnianych Studiów Wycho-

wania Fizycznego i Sportu. W artykule analizie poddano dzia alno , cele oraz 

wspó prac  SWFiS z innymi pomiotami dzia aj cymi na uczelniach i poza nimi, 

a szczególnie relacje z klubami uczelnianymi AZS i w adzami uczelni. Ocenie 

poddano subiektywne i obiektywne zagro enia i utrudnienia w dzia alno ci

studium oraz perspektywy rozwoju. 

S owa kluczowe: studium wychowania fizycznego, AZS,  wychowanie fizycz-

ne studentów, uniwersytety 

3 A. Goliat, Wspó czesna cywilizacja a zdrowie cz owieka, PZWL, Warszawa 1987.
4 J. Rudzik, Istota i funkcje wychowania fizycznego w szkole wy szej [w:] Wspó czesna kultura 

fizyczna studentów w teorii i praktyce, red. A. Matuszewski, R. Muszkieta, Wydawnictwo Wy -

szej Szko y Bankowej. Pozna  2005.
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA III

SEBASTIAN HUMBLA
1
, MESTWIN STANIS AW KOSTKA

2

1Studenckie Ko o Naukowe EKOPARTNER  

przy Katedrze Ekonomii i Ekologii 
2Katedra Ekonomii i Ekologii, Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania  

w Bia ymstoku 

SPORT AKADEMICKI W OBLICZU WYZWA XXI WIEKU

Wst p

Generacja obecnych studentów staje w obliczu wyzwa , które nie maj

precedensu. Dzisiejsi studenci b d  musieli rozwi zywa  problemy, o których 

my li si , mówi i pisze, lecz których dot d nigdy i nigdzie rozwi zywano lub 

nie rozwi zano. S  to kluczowe problemy egzystencji i rozwoju cz owieka.

Skuteczne i efektywne rozwi zywanie problemów egzystencji i rozwoju  

spo ecze stw zale y w znacznym stopniu od osób, które cechuj  si  jednocze-

nie nieprzeci tnymi si ami mentalnymi i fizycznymi. Szczególne znaczenie 

maj  si y duchowe i fizyczne liderów aktywno ci ludzkiej – decydentów insty-

tucji publicznych i innych przedstawicieli tzw. elit spo ecznych, w tym: przed-

stawicieli nauki, nauczycieli, prawodawców. To oni stanowi  awangard  ka dej

spo eczno ci, to g ównie oni decyduj  o powodzeniu i niepowodzeniu w roz-

wi zywaniu najtrudniejszych problemów. 

Celem opracowania jest wykazanie wyj tkowego znaczenia sportu akade-

mickiego w rozwi zywaniu najwa niejszych problemów wspó czesno ci i daj -

cej si  przewidzie  przysz o ci oraz wyj tkowego znaczenia sportu w akade-

mickiej edukacji.

Autorzy s  czynnymi sportowcami. Opracowanie jest jednym z rezultatów 

bada  w asnych autorów realizowanych w Katedrze Ekonomii i Ekologii Wy -

szej Szko y Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku w ramach aktywno ci Stu-

denckiego Ko a Naukowego EKOPARTNER. 
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Wyzwania XXI wieku 

W z o onym i dynamicznym systemie1 wyzwa  ludzko ci, w tym wyzwa

XXI wieku na szczególn  uwag  zas uguj :

 bomba populacyjna w krajach i spo eczno ciach na pograniczu n dzy; 

 kryzys warto ci ogólnoludzkich;  

 kryzys rodowiskowy (ekologiczny);  

 przepa cie pomi dzy bogatymi a biednymi;  

 rozwój rodków i metod masowej zag ady;  

 przewaga produkcji przeciw cz owiekowi nad produkcj  dla cz owieka;

 gwa towny wzrost niedoboru zasobów naturalnych;  

 fetyszyzm pieni dza;

 terroryzm i wiele innych.  

Nigdy dotychczas nie rozwi zywano problemów o tak szerokiej skali prze-

strzennej i czasowej i o takiej dynamice zmian. Nigdy dot d dzia ania realizo-

wane w bardzo ma ej skali przestrzennej (kilka metrów kwadratowych lub sze-

ciennych) i czasowej (u amki sekund, sekundy, minuty) nie skutkowa y w tak 

pot nej skali przestrzennej (uk ad s oneczny, planeta Ziemia, kontynenty, pa -

stwa) i czasowej (dziesi ciolecia, setlecia). 

Wyzwania XXI wieku dotycz  ka dego cz owieka, ka dej rodziny, ka dej

grupy spo ecznej, ka dej osady, ka dej gminy, ka dego powiatu, ka dego wo-

jewództwa, ka dego kraju. Dotycz  te : ka dego gospodarstwa domowego, 

ka dego przedsi biorstwa, ka dej instytucji samorz dowej, ka dej instytucji 

rz dowej, ka dej organizacji. Dotycz  tak e: bogatych i biednych, sytych 

i g odnych, pracuj cych i bezrobotnych, wykszta conych i niewykszta conych, 

rz dzonych i rz dz cych.  

Wyzwania przek adaj  si  mi dzy innymi na: problemy, kwestie, zagadnie-

nia. Te za  na: cele i zadania oraz na rodki i metody ich realizacji. Wszystko to 

razem wzi te tworzy problematyk rozwoju (development) – dotychczas, obec-

nie i w daj cej si  przewidzie  przysz o ci. Zasadna jest konfrontacja wyzwa

ze spo eczno-gospodarcz  rzeczywisto ci .

Manowce spo eczno-gospodarczo rzeczywisto ci

Has owo wszelkie dzia ania w sferze spo eczno-gospodarczej s  ukierun-

kowane na rozwój (development).  Podstawowym paradygmatem dotychczaso-

wej polityki rozwoju jest umacnianie gospodarki rynkowej. Oznacza to w isto-

cie podporz dkowanie dzia a  na rzecz rozwoju spo eczno-gospodarczego natu-

ralnym si om rynku (invisible hand of market) wyzwalanym przez partykulary-

1 Opracowanie oparte jest mi dzy innymi na ustaleniach i wnioskach Ogólnej Teorii Systemów. 

Zob.: L.v. Bertalanffy, The Genaral System Theory, Human Biologe, 23, 1951 i dziesi tki innych 

opracowa  tego autora.
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zmy (self interest) gospodarstw domowych, przedsi biorstw, a nawet instytucji 

publicznych. Przewa aj  zainteresowania i dzia ania ukierunkowane przede 

wszystkim na systematyczn  popraw  wska ników w asnej konsumpcji i pro-

dukcji w relatywnie w skich granicach przestrzeni i czasu swej aktywno ci oraz 

zwi kszaniem warto ci wymiennej (exchange value) swych zasobów (resour-

ces) o funkcjach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Cele aktywno ci podmiotów 

gospodarki rynkowej integrowane s  g ównie przez moje kosztem naszego, a nie 

przez moje w ramach naszego.   

W rzeczywisto ci przewa aj ca cz  dzia a  na rzecz rozwoju jest dzia ania-

mi wy cznie na rzecz wzrostu gospodarczego (economic growth). We wzro cie

gospodarczym kluczowe znaczenie ma produkcja (wytwarzanie) dóbr i us ug

(wzrost Produktu Krajowego Brutto – PKB). W produkcji marginalne znaczenie 

ma produkcja na rzecz zaspokajania rzeczywistych potrzeb cz owieka, a przewa a-

j ce znaczenie ma produkcja na rzecz chciejstwa ludzkich istot. Stosunkowo ma a

jest produkcja na rzecz przysz o ci cz owieka, natomiast przewa a produkcja zo-

rientowana dora nie i partykularnie. Przyk adami s : produkcja zbrojeniowa, pro-

gramy wojen gwiezdnych, produkcja wy cznie dla zysku itd.   

Relatywnie mniej uwagi i rodków realizacji polityki dotychczasowego 

rozwoju po wi ca si  pozawzrostowym celom spo ecznym:  

 bezpiecze stwu: obywateli, rodzin, gospodarstw domowych, narodów 

i pa stw;

 ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

 pomna aniu dorobku kulturowego, nauce, edukacji, wychowaniu; 

 umacnianiu sprawiedliwo ci spo ecznej i wielu innym.  

W rezultacie ogrom dzia a zwyk ych ludzi ukierunkowany jest przede 

wszystkim na trwanie w egzystencji (survival).

Sustainable development

– remedium w rozwi zywaniu problemów wspó czesno ci.

Aktualna polityka rozwoju prowadzi ludzko , narody, pa stwa, instytucje, 

organizacje, przedsi biorstwa, gospodarstwa domowe i pojedynczych ludzi 

w kierunku wiata bez Mi o ci,  Lito ci, Wiary, Nadziei, Cz owiecze stwa, 

a wi c w istocie na manowce  i prosto ku przepa ci oraz ku unicestwieniu. Pie-

ni dz, kapita , dochód, zysk, efektywno , op acalno , rentowno , oszcz d-

no  i inne cele gospodarki rynkowej nie mog  by  nadrz dne nad ludzkim: 

yciem, zdrowiem, bezpiecze stwem, schronieniem, domem, odzie  i innymi  

fundamentalnymi kwestiami ka dego CZ OWIEKA (osobnika, rodziny, naro-

du, ludzko ci). CZ OWIEK nie mo e tolerowa  i akceptowa  mi dzy innymi: 

g odu, bezdomno ci, n dzy, nieszcz  innych LUDZI. Inaczej po prostu nie 

jest CZ OWIEKIEM. Kwestie te to tak e wyzwanie XXI wieku. 

W obliczu nowych wyzwa  dotychczasowe dzia ania na rzecz rozwoju s

nieskuteczne. Od II po owy lat 80. XX wieku w rozwi zywaniu podstawowych 
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problemów daj cej si  przewidzie  przysz o ci has em integruj cym wszelk

aktywno  ludzk  jest zrównowa ony rozwój (sustainable development)2.

W Raporcie wiatowej Komisji rodowiska i Rozwoju z 1987 roku termin su-

stainable development zdefiniowano jako proces maj cy na celu zaspokojenie 

aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umo liwiaj cy realizacj

tych samych d e  nast pnym pokoleniom3. Sprostanie nadzwyczajnym wy-

zwaniom XXI wieku, czyli realizacja sustainable development  wymaga nad-

zwyczajnych rodków i metod, w tym si  fizycznych i mentalnych.  

Same si y fizyczne daj  g ównie argumenty si y. Si y mentalne skutkuj  si

argumentów. Wydaje si  oczywiste, e konieczna jest pe na integracja tych si .

Integracja najwy szego poziomu jako ciowego si  duchowych i fizycznych daje 

aktywno ci ludzkiej przewag  si y argumentów nad argumentami si y. Brak tej 

integracji skutkuje g ównie niekorzystnymi spo ecznie rezultatami rozwoju 

cywilizacji. Jest to problem odwieczny.

Od tysi cy lat, szczególnie w kszta towaniu osobowo ci elit rodów, ple-

mion i narodów, dbano o równowa no  i harmoni  Ducha i Cia a. Sukcesy 

osi ga y te spo eczno ci, w których dzieci, a szczególnie m odzie  do czasu 

uzyskania pe nej samodzielno ci, musia y mie  mo liwie najwy szy poziom 

zarówno sprawno ci fizycznej, jak te  mentalnej. Wydaje si  oczywiste, e

w rozwi zywaniu dowolnych problemów cz owiek potrzebuje nie tylko odpo-

wiednich talentów i predyspozycji, nie tylko odpowiednich wiadomo ci, wie-

dzy i umiej tno ci, lecz tak e odpowiednich si  fizycznych.  

Realizacja ka dego rozwoju, w tym sustainable development, zale y przede 

wszystkim od intelektualnych elit – ich wiadomo ci, wiedzy, umiej tno ci 

i realnej aktywno ci. Aktualnie zajmowanie si  rozwojem wiadomo ci, wiedzy 

i umiej tno ci intelektualnych elit nale y do szeroko pojmowanych zada wy-

chowania i edukacji na poziomie akademickim. Akademicka rzeczywisto  jest  

jednak niepokoj ca. Dotyczy to przede wszystkim kwestii warto ci.

Warto ci w systemie edukacji akademickiej

Coraz cz ciej na uczelniach zauwa alna jest dezintegracja grup akademic-

kich, brak przyjacielskiej pomocy, a nawet oszustwa. Coraz rzadsze s  meryto-

2 Polski termin zrównowa ony rozwój jest powszechnym t umaczeniem angloj zycznego terminu 

sustainable development. W polskich interpretacjach terminu rozwój zrównowa ony, a szczegól-

nie w polskim mainstream economics, niemal powszechnie nie uwzgl dnia si  faktu, e termin 

sustainable development jest rozwojem sprawiedliwo ci mi dzyregionalnej, mi dzynarodowej 

i mi dzypokoleniowej. 
3 Zob.: World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford 

University Press, New Haven 1985 pp 2–10; polskie t umaczenie; Nasza Wspólna Przysz o .

Raport wiatowej Komisji ds. rodowiska i Rozwoju. PWE Warszawa 1991.  Zob. i por. tak e:

D.W. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environmen,. London 

Harvester Weatsheaf. 1990 pp 23–24, 39, 43, 47, 319.
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ryczne dyskusje naukowe i zwyk a wymiana pogl dów pomi dzy nauczyciela-

mi akademickimi. Coraz rzadziej spotyka si  bezinteresowno  i solidarno

w relacjach mi dzy nauczycielami akademickimi i mi dzy studentami. Dzi  ju

nie wszyscy podziel  si  notatkami, po ycz  ksi k , pomog  zrozumie  jakie

zagadnienia. Warto ci, czy te  zasady post powania, sk adaj ce si  na etos aka-

demicki  s  zast powane takimi rodzajami warto ci jak  pieni dz i sukces za 

wszelk  cen .

W problematyce warto ci w systemie edukacji wzorca osobowego cz owie-

ka XXI wieku szczególnie cenne s  nast puj ce ustalenia i wnioski:  

Najwa niejsz  spraw  dla edukacji s  warto ci, kryteria i drogi ich wyboru 

oraz zwi zany z nimi problem wzorca osobowego i przysz ego cz owieka4.

 Istnieje zanik my lenia wed ug warto ci w rodowisku akademickim i uznanie 

nadrz dno ci warto ci instrumentalnych („interesów") nad autotelicznymi: 

poznawczymi i moralnymi. Towarzyszy temu brak troski o dobro wspólne 

i poczucia odpowiedzialno ci za w asn  prac  oraz przyzwolenie na amanie 

norm etycznych. Zanika duch wspólnoty akademickiej, rodowisko traci za

to samo  i elitarno 5.

Wieloetatowo , du a liczba studentów, zaanga owanie w ustawianie w a-

snych karier stanowi  podstaw  upadku ycia kulturowego w rodowisku 

akademickim. Post puje deprawacja, narasta prymitywizm kulturowy, odwrót 

od tradycji, wzrasta brutalizacja i seksualizm. Patriotyzm, tradycja s  zast -

powane przez oportunizm, utylitaryzm, nihilizm. Prymat w yciu osi gaj

warto ci hedonistyczne 6.

Rynek w znacznym stopniu weryfikuje dzia ania szkó  wy szych zwi zane 

z realizacj  celów dydaktycznych, naukowych, spo ecznych i finansowych, co 

nie zawsze sprzyja zachowaniu warto ci uniwersyteckich i standardów aka-

demickich w zakresie jako ci nauczania7.

Warunkiem odpowiedniego funkcjonowania rodowiska uczelnianego jest 

jego w a ciwa integracja i spójno . Uczestnicy wspólnoty akademickiej nie 

powinni by  anonimow  zbiorowo ci  interesariuszy (grup nastawionych na 

interes w asny), ale raczej stanowi  wspólnot  nastawion  na jak naj ci lej-

sz  wspó prac  w d eniu do wspólnego celu, okre lonego nie interesami, ale 

warto ciami spo ecznymi8.

Autorzy niniejszego opracowania w pe ni akceptuj  zacytowane tezy. Wy-

niki dotychczasowej edukacji akademickiej s  zró nicowane. Z jednej strony 

nieliczni absolwenci, z których dumni s  rodzice, nauczyciele, szko y, a nawet 

4 C. Banach, Warto ci w systemie edukacji, Konspekt nr 7/2001.
5 E. Chmielecka, Uwagi o etosie i kodeksach,  „Sprawy Nauki” nr 3/134, marzec 2008 r.
6 A. Malinowski, Egzamin z wychowania, „Forum Akademickie” nr 1/2007.
7 I. Seredocha, Jak przy pieszy  ewolucj  na uczelni, „Forum Akademickie” nr 10/2007.
8 K.Z. Sowa, Spo eczne Funkcje Uniwersytetu,  „Forum Akademickie” nr 3/2008.
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kraj, z drugiej strony wielu absolwentów wy szych uczelni poszukuje pracy,  co 

dokumentuje, e wieloletnia ich edukacja jest czasem i pieni dzmi straconymi. 

System edukacji akademickiej, który ma kszta towa  elity, nie przekazuje 

w pe ni warto ci, którymi powinny si  cechowa  te elity.  

Rezultatem akademickiej edukacji powinny by  nowe osobowo ci absol-

wentów wy szych uczelni. O osobowo ci tej decyduje nie tylko wiedza, lecz 

tak e wiadomo , kultura, zainteresowania, umiej tno ci, warto ci moralne, 

postawy, zachowania i wiele innych cech. Wa ny jest te  stosunek absolwenta 

wy szej uczelni do rzeczy, zjawisk i procesów, a przede wszystkim do innych 

ludzi. To w a nie edukacja akademicka ma za zadanie kszta towanie nowej 

jako ci cz owieka. Lecz to nie wszystko.  

Edukacja akademicka ma kluczowe znaczenie w sferze kszta towania si

duchowych, w rozwoju: talentów, predyspozycji, zainteresowa , wiadomo ci, 

dociekliwo ci, krytycyzmu, samodzielno ci, twórczo ci, wiedzy, umiej tno ci, 

odpowiedzialno ci za s owo i czyn.  W rozwi zywaniu jakichkolwiek proble-

mów si y duchowe nie wystarczaj . Konieczne s  tak e okre lone, nie byle 

jakie, si y fizyczne. W sferze rozwoju si  fizycznych  kluczowe znaczenie maj

wychowanie fizyczne i sport.  

Edukacyjna i wychowawcza rola sportu  

Edukacja fizyczna w procesie kszta towania cz owieka  odegra a znacz c

rol  w ró nych epokach na prze omie tysi cy lat. Sport by  zawsze nieod cz-

nym elementem kultury o najwy szych walorach wychowawczych stanowi c

integraln  cz  w osi gni ciu  pe ni  rozwoju jednostki i spo eczno ci.

Warto ci przekazywane przez sport w procesach wychowania i edukacji s

niepodwa alne. Walory edukacyjne, wychowawcze, spo eczne sportu w ogóle 

zosta y wielokrotnie potwierdzone przez wielu wybitnych pedagogów, psycho-

logów, socjologów, w tym tak e mi dzy innym przez Józefa Pi sudskiego, Jana 

Paw a II i Koffi Anana i wielu innych.. 

 UNESCO przy wielu okazjach podkre la o potrzeb czenia sportu i zaj

edukacyjnych9. Sport odgrywa podstawow  rol  w realizacji celów Rady Euro-

py. Parlament Europejski uzna  jego rol  w walce z rasizmem i ksenofobi 10.

Edukacyjne warto ci sportu jako czynnika wzmacniaj cego kapita  ludzki 

w Europie zosta y potwierdzone w Nicei w grudniu 2000 r. przez Rad  Euro-

pejsk 11. Wyniki programu EYES 2004 podkre li y potrzeb  wzmocnienia po-

wi za  i wspó pracy mi dzy wiatem sportu a rodowiskiem zwi zanym z edu-

9 UNESCO Seminar on Quality of Physical Education and Sport - Porto Novo Republic of Benin,

16-19 May 2005, final report.
10 Bia a ksi ga na temat sportu, 12 lipca 2007 (11811/07) wersja ostateczna.
11 http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/8b2955a7fa28c025c1256e850048ef9a?open.
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kacj  formaln  i nieformalnej jako sposobu lepszego przygotowania obywateli 

UE na nowe wyzwania stoj ce przed coraz bardziej mobilnym i zró nicowanym 

spo ecze stwem12.

Obecne zjawiska w sporcie budz  jednak niepokój. Aktualnie rola sportu 

jako  czynnika edukacyjno-wychowawczego jest  marginalizowana. Traktuje si

go jako dodatek edukacyjny lub b ahy aspekt kszta towania osobowo ci.

W procesach edukacji  jest  ograniczany i interpretowany jedynie z rozwojem  

mi ni, wytrzyma o ci oraz zr czno ci.

Powszechnie  pomija si  wp yw wychowania fizycznego i sportu na rozwój 

takich warto ci jak: 

 warto ci estetyczno-artystyczne, 

 warto ci spo eczne,

 warto ci moralne, 

 warto ci pragmatyczne, 

 warto ci witalne 

 warto ci hedonistyczne13.

Wspania e kulturowe warto ci i edukacyjne walory zast powane s  przez 

zysk i sukces za wszelka cen . We wspó czesnym sporcie dominuj ce znacze-

nie ma sport: skomercjalizowany, spolityzowany, skorumpowany i zglobalizo-

wany. W sporcie skomercjalizowanym kluczowe znaczenie maj :

cele nadrz dne: maksymalizacja dochodów i zysków, minimalizacja nak a-

dów i kosztów, sukces sportowy nawet za cen  zdrowia i ycia;  

zawody (profesje): sportowiec, trener, dzia acz sportowy, mened er sportowy, 

inni  profesjonali ci;

organizacja (klub, federacja) oparta przede wszystkim na rachunku costs – 

benefits;

wzrost liczby kibiców (ogl dalno ci), a w istocie wzrost  zysków animatorów 

sportu i innych zainteresowanych (sponsorów)14.

Nie ulega w tpliwo ci, e sport skomercjalizowany jest sprzeczny z realiza-

cj  sustainable development.  

Istnieje jednak inny sport  sport akademicki, szkolny, amatorski który nie 

przesi kn  jeszcze tak mocno komercj  i wci  jest zgodny z istot  sportu we-

12 Dzia anie UE w dziedzinie edukacji przez sport: kontynuacja osi gni  EYES 2004 Bruksela,

dnia 22.12.2005 

   KOM(2005) 680 wersja ostateczna.
13 J. Bielski, Warto ci ród em celów wychowania fizycznego, „Lider” 2004, nr 9.
14 Zob. i por.: T. Sahaj,  Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa, red. Z. Dziubi ski, Salezja ska

Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004, s. 364–370; Jan Pawe  II o sporcie, 

„Sport Wyczynowy” 2005,nr 3–4; Z. Dziubi ski (red.), Spo eczny wymiar sportu, Salezja ska 

Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 18–24, 161–167; H. 

Westerbeek, A. Smith, Sport Business in the Global Marketplace, Polgrave Macmillan, 2003 s. 

42–47.
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dle wzorców Staro ytnej Grecji, uaktualnionych przez T. Arnolda, P. de Co-

ubertina i edukacj  olimpijsk . W a nie ten sport jest najbardziej zgodny z po-

danymi warto ciami procesów wychowawczo-edukacyjnych.  

Sport akademicki 

Sport akademicki jest aktywno ci  ludzi w szczytowym okresie rozwoju fi-

zycznego i w pocz tkowym okresie mentalnego rozwoju spo ecznych elit, 

w tym potencjalnych autorytetów i liderów publicznej aktywno ci. Stanowi nie 

tylko ród o rado ci, silnych prze y  emocjonalnych i samorealizacji. Jest dla 

wielu  p aszczyzn  przyjaznych i yczliwych kontaktów z rówie nikami, pra-

cownikami akademickimi, dzia aczami sportowymi. Stanowi ród o integracji  

wspólnot studenckich,  studentów z ró nych uczelni, spo eczno ci akademickiej 

z danego kraju, akademików z ca ego wiata.  Przyczynia si  do nawi zywania 

i odbudowywania relacji interpersonalnych, nie tylko w rodowisku akademic-

kim, lecz równie  poza nim. Pe ni liczne funkcje w kszta ceniu formalnym 

i pozaformalnym. Jest alternatyw  dla szerz cych si  patologii spo ecznych, 

takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizacja, przemoc fizyczna i psy-

chiczna. Sport akademicki wymaga od uczestników pewnego wspó dzia ania.

Wspólne wiczenia zbli aj  ludzi do siebie15.

Wydaje si  oczywiste, e w rozwoju potencjalnych liderów aktywno ci

spo ecznej (dzisiejszych studentów), integracja rozwoju duchowego z rozwojem 

fizycznym nie ma alternatywy. Jest to w istocie integracja edukacji akademic-

kiej z wychowaniem fizycznym studentów, a szczególnie integracja akademic-

kiej edukacji ze sportem akademickim. Dok adniejsza analiza stosunków mi -

dzyludzkich na uczelniach wskazuje, e znacznie lepsze pod ka dym wzgl dem 

s  te stosunki mi dzyludzkie, w których udzia  maj  akademiccy sportowcy. Do 

rzadko ci nale  przypadki amania podstawowych zasad fair play. Przeciwnie, 

niemal powszechne s   przyk ady respektowania: szacunku dla innych, wza-

jemnego zaufania, bezinteresownej wspó pracy, sprawiedliwo ci, lojalno ci,

yczliwo ci.

W aktualnej reformie edukacji akademickiej16 obserwuje si  marginalizacj

akademickiego sportu. O ile akademick  edukacj  zajmuje si  bardzo wiele 

osób, o tyle akademickim sportem wyj tkowo niewielu. Odnosi si  wra enie, e

polskim decydentom akademickiej edukacji i jej reformatorom brakuje odpo-

wiedniej wiadomo ci i wiedzy o sporcie oraz jego miejscu i funkcji w kszta -

15 Por.: Bia a ksi ga na temat sportu,  12 lipca 2007 (11811/07) wersja ostateczna; K. Sas-

Nowosielski, Wychowanie poprzez sport – mi dzy nadziej  a zw tpieniem II, „Sport Wyczyno-

wy” nr 7 /8 2004; Z. Krawczyk, Spo eczno-edukacyjne oblicza wspó czesnego sportu i olimpizmu;

J. Nowocie  (red.), Wychowanie poprzez sport, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi -

sudskiego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 22–28.
16 http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=1317&layout=2



Sebastian Humbla, Mestwin Stanis aw Kostka - Sport akademicki w obliczu… 213 

towaniu osobowo ci studentów. W najwy ej rozwini tych systemach spo ecz-

no-gospodarczych (przyk ady: USA, Zjednoczone Królestwo, Japonia) sport 

akademicki ma wa ne znaczenie edukacyjno-wychowawcze. To samo dotyczy 

niektórych innych systemów spo eczno-gospodarczych, na przyk ad Chin. 

 Polski sport akademicki jest jednym z tych obszarów które najbardziej od-

biegaj  swym poziomem w relacji do uczelni zachodnich. Nadrz dnym celem 

reformy  jest podniesienie jako ci nauczania oraz wzrost mi dzynarodowej

konkurencyjno ci nauki i szkolnictwa wy szego oraz doskonalenie standardów 

kszta cenia. Sygnalizuje si  wzrost nak adów na nauk . W dokumentach doty-

cz cych reformy akademickiej edukacji nie uwzgl dnia si  mi dzy innymi fi-

nansowania sportu akademickiego. 

Przysz o  polskiego sportu akademickiego jest zagro ona. Powszechnie 

uwa a si , e g ówn  przyczyn  aktualnego kryzysu sportu akademickiego s

niedostatki rodków finansowych w relacji ze rodkami finansowymi, którymi 

dysponuje sport skomercjalizowany. Warunkiem sine qua non dalszej egzysten-

cji i rozwoju sportu akademickiego jest istotne nowe wsparcie dotychczasowe-

go finansowania ca ego sportu akademickiego. Istnieje teoretycznie niesko -

czona ilo  zagro e  sportu akademickiego. Wa ne znaczenie maj  mi dzy 

innymi: 

 komercjalizacja, 

 zmniejszenie aktywno ci fizycznej studentów, 

 od czenie si  niektórych typów uczelni z uczestnictwa w Akademickich Mi-

strzostwach Polski.. 

To jedynie wa ne, lecz nie wszystkie zagro enia. To tylko okre lone symp-

tomy: choroby i kryzysu. 

Rzeczywisto  sportu akademickiego, jako integralnej cz ci, nie tylko ak-

tywno ci studentów, lecz przede wszystkim integralnej cz ci procesów wy-

chowawczo-edukacyjnych wy szych uczelni, jest niezwykle z o ona i ma wiel-

k  dynamik  zmian. Problemami samymi w sobie s  mi dzy innymi: diagnozy, 

prognozy zmian, oceny, nie tylko samego sportu akademickiego, lecz tak e

wszystkiego co tkwi w przyczynach jego stanu i zmian oraz w rezultatach i 

skutkach. Brakuje przede wszystkim systemowego traktowania sportu akade-

mickiego w ca o ci problematyki egzystencji i rozwoju cz owieka, nie tylko 

w Polsce i teraz, lecz w znacznie szerszych granicach przestrzeni i czasu.  

Zako czenie 

Nie ulega w tpliwo ci, e podstawowym uwarunkowaniem sprostania nad-

zwyczajnym wyzwaniom wspó czesno ci s  liderzy aktywno ci spo ecznej, 

politycznej, prawnej, ekonomicznej, technicznej itd. To dzisiejsi studenci. To 

ich nade wszystko dotyczy integracja najwy szej jako ci akademickiej edukacji 

z akademickim sportem. Jednym z remediów na wspó czesne wyzwania wydaje 
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si  by  powa niejsze ni  dot d traktowanie sportu akademickiego i akademic-

kiego wychowania fizycznego. Jest to jedna z kluczowych kwestii warto ci 

w systemie edukacji akademickiej.  

W obecnych czasach wszystko podlega prawom rynku, który mi dzy in-

nymi determinuje dzia alno  organizacji i stowarzysze  sportowych. Kapitali-

styczna rzeczywisto  wieku XIX obecna w XXI wieku jest bezwzgl dna i bru-

talna, nie tylko dla sportu.  Pozytywne zmiany zale  przede wszystkim od w a-

dzy (government), która w wieku XXI nie ogranicza si , ani do króla, ani do 

pa stwa, ani do Unii Europejskiej…

W adza zmienia swe funkcje i konieczna jest reorientacja systemów finan-

sowania sportu. Realizacja zmian nale y do aktualnych decydentów, nie tylko 

uczelni wy szych, lecz najwa niejszych decydentów we w adzach prawodaw-

czej, wykonawczej i s downiczej. Nadzwyczajne problemy wymagaj  nadzwy-

czajnych rodków i metod. 

Tak jak system edukacji szkolnictwa wy szego tak i sport akademicki po-

trzebuje zmian. Wymaga to odpowiednich dzia a  które powinny le e  w inte-

resie ca ej spo eczno ci akademickiej. Szczególne znaczenie w jakimkolwiek 

rozwoju ma integracja wielu form ludzkiej aktywno ci, w tym integracja teorii 

z praktyk . Nie da si  jednak tego nauczy  ani wymusi  drog  nakazow . Aby 

wp yn  na ten proces, nale y budowa   i wspiera  odpowiednie wzorce wspól-

not na uczelniach b d cych no nikami warto ci i zasad moralnych. Samym 

tylko przekazywaniem wiedzy nie stworzy si  dojrza ych, m drych i warto-

ciowych  ludzi, b d cych trzonem przysz ej polskiej inteligencji. Polska edu-

kacja akademicka ma funkcje mi dzynarodowe uczestnicz c w procesach 

kszta towania nowych pokole , nowej jako ci cz owieka który musi sprosta

wyzwaniom jeszcze nie nazwanym i nie okre lonym. 
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STRESZCZENIE

Generacja obecnych polskich studentów staje w obliczu wyzwa  niemaj -

cych dotychczas precedensu. To oni maj  stanowi  awangard  spo eczno ci. 

Celem opracowania jest wskazanie wyj tkowego znaczenia sportu akademic-

kiego w rozwi zywaniu problemów wspó czesno ci i daj cej si  przewidzie

przysz o ci oraz znaczenia sportu w akademickiej edukacji.  

Wspó czesne dzia ania cz owieka nakierowane s  niemal wy cznie na 

rzecz wzrostu gospodarczego, gdzie produkcja na rzecz zaspokojenia rzeczywi-

stych potrzeb cz owieka ma marginalne znaczenie. Konieczna wi c staje si

edukacja i przywrócenie spójno ci, solidarno ci i bezinteresowno ci w relacjach 

temu rodowisku.

Du e znaczenie zaczyna si  znowu przypisywa  edukacyjnej i wychowaw-

czej roli sportu co zauwa a tak e w swoich zaleceniach UNESCO. Nie bez 

znaczenia pozostaje tak e rola sportu akademickiego realizowanego w szczyto-

wym okresie rozwoju fizycznego i pocz tkowym rozwoju mentalnego elit. To 

on staje si  alternatyw  dla szerz cych si  patologii spo ecznych wymagaj c od 

uczestników wspó dzia ania, przyja ni i yczliwo ci.

Akademicki sport w dalszym ci gu w polskiej rzeczywisto ci ma znaczenie 

marginalne, cho by w porównaniu z uczelniami Europy zachodniej lub USA, 

a jego przysz o  jest zagro ona. System edukacji szkolnictwa wy szego i spor-

tu akademickiego potrzebuje zmian. 

S owa kluczowe: sport akademicki, edukacja akademicka, przysz o
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KULTURA FIZYCZNA W SZKO ACH WY SZYCH – MISJA CZY RUTYNA

Miejsca wysokie 

W adze szerokie 

Dobre s , ale- 

Gdy zdrowie w cale 

Gdzie nie masz si y, 

I wiat niemi y

Jan Kochanowski Na zdrowie

Cz owiek d y  do takiego przeobra enia ycia, aby sta o si  ono wygod-

niejsze i przyjemniejsze. Od wieków skazany na prac  fizyczn  czyni  wszyst-

ko, aby móc si  od niej wyzwoli . W obecnych czasach, wi kszo ci ludzi uda o

si  uwolni  od ci kiej pracy fizycznej. Wspó cze ni ludzie stali si  niejako 

„cyborgami” dbaj cymi o w asn  przyjemno  i wygod . Technologia zwalnia 

od my lenia i fizycznego wysi ku, a podstaw  aktywno ci jest naciskanie guzi-

ków na rozmaitych pilotach. Skutki braku ruchu negatywnie wp ywaj  na ca y

organizm; wzrasta liczba dzieci z wadami ko czyn i tu owia, szerz  si  choroby 

uk adu kr enia i oddechowego. Popularne staj  si  choroby nerwicowe. 

Dlaczego jest tak niski poziom kultury fizycznej na uczelniach wy szych? 

Kultura fizyczna to dziedzina ycia, która w ró noraki sposób mo e pomóc 

w z agodzeniu negatywnego wp ywu rodowiska na organizm cz owieka. Ak-

tywne i wiadome uczestnictwo w kulturze fizycznej mo e w du ym stopniu 

przygotowa  cz owieka do pe nienia roli obywatela kraju, pracownika, ucznia, 

studenta, cz onka rodziny, grupy rówie niczej, organizatora czy uczestnika y-

cia kulturalnego dzi ki oddzia ywaniu na jego stron  fizyczn , intelektualna 

i emocjonaln , dzi ki kszta ceniu cech wolicjonalnych oraz umiej tno ci
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wspó ycia z lud mi i organizowaniu czasu wolnego. Obszar kultury fizycznej 

jest dziedzin  pracy, która najlepiej i najpe niej osadzona jest w realiach ycia 

spo ecznego. Sport jest jedn  z podstawowych form aktywno ci cz owieka,

która mo e zapobiec jego fizycznej i psychicznej degradacji. Ruch, wiczenia 

fizyczne, zaj cia sportowe, turystyka uprawiane systematycznie maj  korzystny 

wp yw na wszechstronny rozwój organizmu cz owieka. Dla doros ego s  nie-

zb dne do podtrzymania jego aktywno ci yciowej, zdrowia i dobrego samopo-

czucia.

Studencka kultura fizyczna podlega ci g ym zmianom. Tworzone s  nowe 

akty stanowi ce podstawy jej dzia ania, np. minima w standardach nauczania 

dla poszczególnych kierunków studiów. W pojedynczych przypadkach zosta

z amany monopol studiów wychowania fizycznego i sportu na prowadzenie 

zaj  wychowania fizycznego ze studentami. Trudna czasami sytuacja finan-

sowa uczelni i powsta e w jej konsekwencji rozwi zania oszcz dno ciowe 

przenosz  si  na dzia alno  studiów, które nie zaadoptowa y si  jeszcze do 

nowych realiów. Nie pozyskuj  praktycznie rodków z zewn trz, zbyt ma o

ofert sportowych kieruj  do pracowników uczelni, profesorów – a to oni prze-

cie , zasiadaj c w wa nych gremiach uczelni, decyduj  o sferze finansowo- 

-organizacyjnej. 

Studia wychowania fizycznego nie wykorzystuj  swego potencja u do roz-

wijania dzia alno ci zarobkowej. Sytuacj  t  pogarszaj  wysokie koszty funk-

cjonowania studiów: wynajem i modernizacja bazy, stanowiska starszych wy-

k adowców, na jakich s  zatrudniani bardzo cz sto nauczyciele oraz prowadzo-

ny system rozgrywek i rywalizacji mi dzyuczelnianej. 

Dobrze wygl da wspó praca z samorz dem studenckim i klubem uczelnia-

nym AZS, które s  cz sto najaktywniejszymi organizacjami dzia aj cymi w tym 

rodowisku. Niestety, w stopniu znikomym studia wspó pracuj  z innymi orga-

nizacjami na uczelni, jakby nie dostrzegaj c ich istnienia. W zmieniaj cych si

warunkach spo ecze stwa informacyjnego i Internetu tylko dwa uniwersytety – 

we Wroc awiu i w Warszawie – prowadz  zapisy na zaj cia przez Internet, da-

j c zainteresowanym dowolno  wyboru formy, rodzaju i czasu ich odbywania.  

Do negatywnych zjawisk nale y zaliczy  likwidacj  wypo yczalni sporto-

wo-rekreacyjnych udost pniaj cych nieodp atnie lub za niewielk  odp atno ci

podstawowy sprz t studentom i pracownikom uczelni. Zmniejszeniu ulega ilo

prowadzonych zaj  fakultatywnych. Zlikwidowano komisje koordynuj ce

dzia ania studiów oraz zaniechano bada  oceniaj cych stan zdrowia i poziom 

sprawno ci fizycznej studentów. Jedynym forum wymiany pogl dów i wspó -

pracy pozosta  Zarz d G ówny AZS. 

W tej sytuacji konieczne jest skonsolidowanie dzia a  wszystkich studiów 

w celu stworzenia systemu wspó pracy, szukania rozwi za  i wymiany pogl -

dów na temat trendów mog cych uatrakcyjni  zaj cia i zach ci  spo eczno

akademick  do aktywnego sp dzania czasu.  
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Przedstawiciele studiów wychowania fizycznego na ogó  pozytywnie oce-

niaj  wspó prac  z w adzami uczelni. Nie czyni  one jednak stara  o pozyski-

wanie rodków pozauczelnianych. Przyczynia si  do tego zapewne znikoma 

wspó praca z instytucjami bud etowymi i pozabud etowymi z terenu miasta. 

Je li porównamy t  sytuacj  do obserwowanej w uniwersytetach „starej” Unii 

Europejskiej, widzimy olbrzymi  ró nic  w tej sferze dzia alno ci. Przede 

wszystkim tam system kultury fizycznej oparty jest na dobrowolno ci korzysta-

nia przez studenta ze sk adanej mu przez uczelni  ofert. Dobra infrastruktura 

sportowa, ale porównywalna do naszej, jest tylko elementem systemu. Centra 

sportu stosuj  bardzo aktywn  pozytywn  argumentacj  kierowan  do studen-

tów, wyst puje ci g y monitoring i sondowanie potrzeb spo eczno ci akademic-

kiej (w tym pracowników) co do ich potrzeb i oczekiwa  w tej dziedzinie. 

W centrach tych bardzo rozwini ta jest dzia alno  marketingowa skiero-

wana do ca ej spo eczno ci akademickiej, a tak e do rodowiska lokalnego. 

Nauczyciele s  animatorami w zakresie sportu rywalizuj cymi o wzgl dy stu-

dentów z innymi atrakcyjnymi podmiotami oferuj cymi im swe us ugi, cz sto

w ramach gospodarki rynkowej. Dzia alno  ta ma w zwi zku z tym znamiona 

profesjonalnej us ugi o standardzie oferowanym przez centra funkcjonuj ce 

w gospodarce wolnorynkowej. To nauczyciel, instruktor dostosowuje si  do 

oczekiwa  konsumentów, rywalizuj c o ich wzgl dy. 

Obecnie w Polsce wytyczne okre laj  tylko minimalny wymiar godzin za-

j  wychowania fizycznego, które musz  by  zrealizowane w trakcie studiów 

(minimum programowe 60 godzin na studiach). Okre laj  te  liczb  punktów 

kredytowych przyznawanych za ten przedmiot. Tylko na niewielu uniwersyte-

tach polskich minima te s  przewy szane. Zaledwie jeden uniwersytet prowadzi 

zaj cia wychowania fizycznego w wymiarze 120 godzin na pierwszych dwu 

latach studiów. Na po owie uczelni wpis do indeksu jest dokonywany z ocen .

Uczelnie same decyduj  te  o wymaganiach niezb dnych do zrealizowania 

przez studentów w celu uzyskania zaliczenia. Nie ma ju  obowi zkowych pro-

gramów ani nawet ich wzorów czy sformu owanych celów, które powinny by

realizowane. W minimach programowych RGSW jest to jedyny taki przedmiot 

obligatoryjny. Uczelnie prowadz  go, wi c na zasadach programów autorskich 

zatwierdzanych przez kierowników studiów wychowania fizycznego.  

Zarówno nauczyciele, jak i dzia acze AZS krytycznie wyra aj  si  o zaintere-

sowaniu studentów oferowanymi formami zaj . Wynika  to mo e cz sto 

z konieczno ci podejmowania przez studentów dodatkowej pracy zawodowej ju

w trakcie trwania studiów, braku nawyków i wzorców, niedost pno ci obiektów 

w odpowiednim czasie i miejscu, ale te  z niew a ciwej oferty adresowanej do 

nich, braku akcji promocyjnej i u wiadamiaj cej, zach caj cej i pokazuj cej 

wp yw aktywno ci fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne. Studenci nie do-

strzegaj  tak e zwi zku uprawiania sportu z ich przysz  karier  zawodow .

Rozwój uczelni nie poci gn  za sob  rozwoju infrastruktury sportowej. Co 
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prawda obiekty sportowe s  uwzgl dniane w planach rozbudowy uczelni, ale na 

samym ko cu. Wi kszo  kierowników studiów uwa a, e braki w tym zakresie 

s  podstawowymi czynnikami uniemo liwiaj cymi rozwój kultury fizycznej. Na 

uczelniach brakuje zw aszcza du ych obiektów sportowych – hal, basenów, kor-

tów i boisk. Te obiekty s  najcz ciej wynajmowane. Jest te  w dzisiejszych cza-

sach uczelnia, która nie posiada adnego obiektu sportowego1.

Studia wychowania fizycznego i sportu musz  sta  si  animatorami szeroko 

rozumianych zaj  rekreacyjnych dla spo eczno ci akademickiej. Nale y two-

rzy  pozytywny klimat wokó  sportu. Do lamusa trzeba od o y  zamiary pod-

niesienia poziomu sprawno ci i zdrowia w ci gu 60 godzin obligatoryjnych. 

Poziom kompetencji nauczycieli jest najmocniejsz  stron  studiów wycho-

wania fizycznego i sportu. Mo na przyj , e wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

na uniwersytetach, zarówno w studiach, jak i klubach uczelnianych, posiadaj

dodatkowe zawodowe kwalifikacje instruktorsko-sportowe, w tym w zdecydo-

wanej wi kszo ci maj  uprawnienia trenerów klasy II lub I. Niestety, ju  od lat 

80. XX wieku obserwujemy ci g y wzrost wieku kadry nauczycielskiej. Dzi

blisko 65% nauczycieli przekroczy o ju  46. rok ycia i s  zatrudniani g ównie

na etatach starszego wyk adowcy. Dominuj c  form  zatrudniania nauczycieli 

jest umowa o prac  na czas nieokre lony. S  to zjawiska korzystne dla nauczy-

cieli, niewyst puj ce jednak ani w szko ach wy szych niepublicznych, ani 

w innych krajach. Wp ywa to co prawda na wi ksze do wiadczenie zawodowe 

nauczycieli, wy szy poziom prowadzonych przez nich zaj , ale mo e te  by

przyczyn  stagnacji i braku poszukiwania nowych trendów w sporcie i rekre-

acji, atrakcyjnych i oczekiwanych przez studentów. W tej sytuacji nauczyciel ci 

promuj  dyscypliny, w których maj  odpowiednie kompetencje, cz sto kosztem 

innych atrakcyjnych form im nieznanych, a dopiero si  pojawiaj cych. Mo e,

dlatego zdecydowany prym na uczelniach wiod  tradycyjne dyscypliny sporto-

we, jak gry zespo owe i p ywanie. Mo e dlatego obserwuje si  ma  ró norod-

no  zaj , brak form tanecznych, dyscyplin przestrzennych oraz nowych dys-

cyplin zwi zanych ze sztukami walki2.

Niestety, tak e AZS-sowi nie udaje si  powstrzyma  regresu w dzia alno ci 

sportowej studentów. Trwaj  poszukiwania rozwi za , podej cia do studentów, 

form zach cania ich do aktywno ci sportowej. Przyk adem tego mo e by  no-

welizacja systemu rozgrywek studenckich oraz wprowadzenia formy festiwa-

lowej jako podstawowej w rozgrywkach sportowych szkó  artystycznych. 

1 Z. Barabasz, Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku 

w uniwersytetach w Polsce [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, red. W. Cynarski, A. 

Nowakowskii, S. Zaborniak, Wyd UR, Rzeszów 2008, s. 98.
2 W.J. Cynarski, Bud  jako sport akademicki. Uwarunkowania spo eczno-kulturowe [w:] Kultura

fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wy szego w Polsce, red. Z. Dziubi ski, 

B. Gorski, Wyd. PW, Warszawa 2000, s. 212–220.  
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Kluby AZS s  najbli szym i cz sto najlepszym wspó pracownikiem stu-

diów wychowania fizycznego i sportu w akademickiej kulturze fizycznej. To 

z nimi nauczyciele i rektorzy szkó  wspólnie bior  udzia  w zmaganiach mi -

dzyuczelnianych, by razem na uroczystych podsumowaniach tej rywalizacji 

odbiera  nagrody i wyró nienia. W swojej dzia alno ci kluby opieraj  si  g ów-

nie na wolontariacie, cz sto s  niedoceniane, zmagaj  si  z k opotami finanso-

wymi, brakiem zrozumienia nauczycieli i w adz studiów. Kluby AZS to bodaj 

ostatnie rodowiska bezinteresownej dzia alno ci studentów na uczelniach. 

Na podstawie wyników bada  mo na uzna , e transformacja spo eczno-

ekonomiczna po roku 1989 wywo a a zmiany przystosowawcze w studenckiej 

kulturze fizycznej. Proces ten ci gle trwa i wymusza nowe dzia ania podmiotów 

bior cych w nim udzia  oraz nimi kieruj cych. Studenck  kultur  fizyczn  na 

uniwersytetach czekaj  zapewne ciekawe czasy3.

Fundamentem kultury fizycznej ka dego kraju jest szkolny system wycho-

wania fizycznego. Zadaniem metodyki wychowania jest stworzenie racjonalne-

go, strukturalnego modelu urzeczywistnienia teorii w praktyce. Nale y zda

sobie spraw  z faktu, e szkolny system wychowania fizycznego najlepiej b -

dzie przygotowywa  m ode pokolenia do ycia, gdy zostanie ukierunkowany 

nie tylko na cele dora ne, ale tak e, a nawet przede wszystkim, na cele prospek-

tywne. Prospektywny punkt widzenia dotyczy takiego ukszta towania pozytyw-

nych postaw wobec w asnego cia a i takiego zasobu wiedzy, umiej tno ci

i nastawie , dzi ki którym dzisiejszy ucze , a jutrzejszy absolwent i doros y

obywatel b dzie chcia  i umia  dba  o w asne cia o, sprawno  fizyczn  i zdro-

wie przez ca e ycie.  

A to ju  jest zasadniczo inna jako  celów, które wspó cze nie stawiaj  pe-

dagogowie i teoretycy wychowani fizycznego (kultury fizycznej) ca emu szkol-

nemu systemowi kszta cenia i wychowania, a w szczególno ci jego g ównym

realizatorom – nauczycielom wychowania fizycznego. Realizacja tych celów 

zale y od tego, czy wychowanie w kulturze fizycznej stanie si  autentycznym 

wychowaniem.  

Aby praca nad cia em, jego sprawno ci , odporno ci , zdrowiem i urod

sta a si  autentycznym wychowaniem, nale y – jak pisze M. Demel – przepu-

ci  cele specyficzne, dotycz ce cia a, przez filtr osobowo ci, a wi c przez wia-

domo , wol , sfer  emocjonaln , poprzez postawy i obyczaj. Dzi ki temu wy-

chowanie fizyczne wpisane zostanie w ca  osobowo  ucznia. Jest obecne –  

mówi c patetycznie – w jego g owie i sercu, a wtórnie trafia do jego mi ni4.

Takie uj cie problemu oznacza, i  praca nad piel gnacj  cia a, sprawno ci

i zdrowiem oraz kszta towaniem pozytywnych postaw wobec tych warto ci staje 

3 Tam e, s. 100.
4 M. Demel, K. Zuchowa, Cele kszta cenia i wychowani fizycznego oraz zdrowotnego, „Kultura 

Fizyczna” 1975, nr 4, s. 32.
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si  istot  wychowania. Tak rozumiane wychowanie to nic innego jak „wychowa-

nie przez kultur  fizyczn  do kultury fizycznej”. T  sam  ide  mo na zast pi

wyra eniem „wychowanie w kulturze fizycznej”. Jeszcze krócej ta my l zosta a

wyra ona w nazwie przedmiotu szkolnego „kultura fizyczna”, za pomoc  którego 

cele te powinny by  realizowane. Realizacja tego przedmiotu w szkole podsta-

wowej i redniej to nic innego jak podstawowe i masowe przygotowanie spo e-

cze stwa do korzystania z dobrodziejstw kultury fizycznej przez ca e ycie, to po 

prostu „wychowanie w kulturze fizycznej” ca ego narodu5.

Aby ten nadrz dny cel osi gn , niezb dne s  zmiany w dotychczasowym 

stylu pracy nauczycieli realizuj cych wychowanie fizyczne w szko ach. Do dzi

jeszcze post powanie wielu nauczycieli jest najbli sze koncepcjom behawiory-

stycznym, które sprzyjaj  preferowaniu autokratycznego stylu pracy, charakte-

ryzuj cymi si  zewn trznymi naciskami na ucznia. Nic wi c dziwnego, e wy-

chowanie tylko schematycznie kszta tuje wiadomo  i obfituje w sytuacje za-

gro enia. Wychowawcy osi gaj  tym samym tylko zewn trzne efekty w za-

chowaniu si  wychowanków. Wychowankowie nie maj  okazji do w czenia 

w asnych wewn trznych si  w proces rozwoju swojej osobowo ci.

Bior c pod uwag  fakt, e osobowo  cz owieka kszta tuje si  nie tylko pod 

wp ywem czynników zewn trznych, ale równie  dzi ki aktywno ci w asnej 

jednostki, musimy przyj , i , aby osi gn  po dane efekty wychowawcze, 

proces ten musi sk ada  si  z dwóch ci le skorelowanych ze sob  dzia a : sys-

tematycznych dzia a  wychowawczych, planowanych i organizowanych przez 

powo ane do pe nienia tych funkcji instytucje oraz dzia a  samowychowaw-

czych wychowanka, dla których nale y stworzy  odpowiedni klimat spo eczny.  

Takie postawienie sprawy oznacza, e w procesie kszta cenia i wychowania 

powinien by  preferowany demokratyczny styl pracy oparty na poszanowaniu 

godno ci osobistej ucznia i partnerskiej wspó pracy z nim, co sprawi, e ucze

przestanie by  obiektem manipulacji w procesie kszta cenia i wychowania, 

a stanie si  jego wspó organizatorem oraz aktywnym uczestnikiem.   

Realizacja procesu kszta cenia i wychowania w kulturze fizycznej tylko 

wtedy przyniesie pe ne efekty, gdy b dzie zgodna z za o eniami pedagogiki 

holistycznej, czyli ca o ciowej, traktuj cej cz owieka jako niepodzieln  ca o

we wszystkich sferach jego istnienia i dzia ania. Zgodnie z tymi za o eniami 

w procesie nauczania ka dego przedmiotu, a wi c i wychowani fizycznego, 

zachodzi konieczno  g bokiego kontaktu psychicznego mi dzy nauczycielem 

i uczniem. Ten kontakt powinien zapewni  roztoczenie opieki nad wszystkimi 

podstawowymi sferami osobowo ci ucznia. Powinien on si  wyra a  zarówno 

w trosce o stron  fizyczn  wychowanka, jak równie  w zaspokojeniu jego pod-

stawowych potrzeb psychicznych, takich jak: potrzeba bezpiecze stwa, potrze-

ba dodatniej samooceny, potrzeba sukcesu, potrzeba samorealizacji, potrzeba 

5 S. Strzy ewski, Proces kszta cenia i wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa 1996, s. 6.
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uznania i presti u itp. G ówn  trosk  oraz najwa niejszym celem wychowania 

i kszta cenia powinien by  wszechstronny rozwój osobowo ci wychowanka 

oraz przygotowanie go do my lenia i post powania samodzielnego i twórczego. 

W zwi zku z powy szym pedagogika holistyczna mówi wyra nie, i  pro-

blematyka wychowawcza powinna mie  priorytet nad konieczno ci  realizacji 

tre ci programowych w zakresie materia u nauczania poszczególnych przed-

miotów. Wa niejsze bowiem jest to, kim si  ucze  staje, ni  to, czego ucze  si

nauczy . Za o enie to stanie si  faktem, je li proces dydaktyczno-wychowawczy 

b dzie przesycony atmosfer  wzajemnej yczliwo ci i optymizmu oraz odpr -

enia psychofizycznego. Chodzi o to, aby ka dy kontakt z uczniem by  osobo-

wo ciowo-ludzkim spotkaniem. 

Dzia alno  ludzka jest zawsze ukierunkowana na cel. Bez jasno wytyczo-

nego celu nie mo na racjonalnie i efektywnie pracowa  ani dokona  oceny sku-

teczno ci dzia ania. Gdy pragnie si  poprawnie sformu owa  cele, nale y

uwzgl dni  zarówno to, co po dane, jak i to, co realne. Cele musz  by  synte-

z  postulatów i prognoz. Musz  one zawiera  wszystko, co mie ci si  w d ugo-

falowych oraz dora nych potrzebach spo ecznych i to, co mo e by  obj te ra-

cjonalnym naukowym przewidywaniem. 

Cele kszta cenia i wychowania ogólnego musz  by  realizowane przez na-

uczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych w sposób zintegrowany.  

Naczelnym celem kszta cenia i wychowania w szkole jest kszta cenie 

wszechstronnie rozwini tej osobowo ci ucznia. W sformu owaniu tym u ci le-

nia wymagaj  przede wszystkim takie podstawowe poj cia, jak: wychowanie, 

kszta cenie, osobowo .

W literaturze naukowej poj ciu „wychowanie” przypisuje si  ró norodn

tre  i ró ny zakres: w naukach spo ecznych najszerzej jest ujmowane przez 

pedagogów i socjologów, a najw ziej przez specjalistów teorii wychowania. 

Najprostsza definicja tego poj cia pochodzi ze wspó czesnego podr cznika 

„Pedagogiki” pod red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza i T. Wujka, wed ug 

którego przez wychowanie rozumie si  ca o  wp ywów i oddzia ywa  kszta tu-

j cych rozwój cz owieka oraz przygotowuj cych go do ycia w spo ecze stwie6.

Rozwój, czyli ci g y a cuch przemian ilo ciowych i jako ciowych elemen-

tów sk adowych organizmu i jego funkcji, ma ró ne znaczenia. W sensie biolo-

gicznym rozwój cz owieka rozumiemy jako ca okszta t procesów biologicznych 

objawiaj cych si : rozrostem, ró nicowaniem i dojrzewaniem. W sensie socjo-

logicznym, na rozwój jednostki sk adaj  si  zmiany oraz przeobra enia okre lo-

nych form i przejawów wspó ycia jednostek ludzkich. Psychologowie nato-

miast pojmuj  rozwój jako ci g przystosowawczych przeobra e  osobowo ci

jednostki rozumianej jako centralny system integruj cy ludzkie czynno ci regu-

6  M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek (red.), Pedagogika. Podr cznik akademicki, PWN, 

Warszawa 1974, s. 31. 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 224

lacyjne. Z kolei przez przystosowanie jednostki do ycia spo ecznego rozumie-

my przygotowanie jej do bezpo redniego udzia u w rozwoju gospodarczym, 

spo ecznym i kulturalnym kraju.  

Tak, wi c z punktu widzenia pedagogiki jako nauki o wychowaniu, poj ciu

„wychowanie” wyznacza si  bardzo szeroki zakres, tak obszerny, i  obejmuje 

on wszelkie procesy oddzia ywania osobotwórczego na wychowanka zarówno 

w zakresie cia a, jak i umys u. Zgodnie z tym stanowiskiem, wychowanie okre-

lane jest jako celowe, organizowane kszta towanie fizycznych i psychicznych 

si  cz owieka, jego wiatopogl du, oblicza moralnego, warto ci estetycznych 

i upodoba ; obejmuje ono tak e kszta cenie, nauczanie i to, co przyj to nazy-

wa  – w w skim znaczeniu – wychowaniem.  

Cech  charakterystyczn  szerokiego rozumienia „wychowania”, jako poj -

cia pedagogicznego, jest ujmowanie go jako spo ecznego procesu osobo-

twórczego, skierowanego na „osob ” wychowanka, czyli jednostk  ludzk  z jej 

wszystkimi w a ciwo ciami fizycznymi i psychicznymi.   

Nale y tu podkre li , i  poj cie „wychowania” zawsze jest zwi zane niero-

zerwalnie z poj ciem kszta towania „osobowo ci”. Pedagogowie i socjologowie 

s  konsekwentni, gdy przypisuj  „wychowaniu” tak szeroki zakres, bowiem 

podobnie szeroko ujmuj  równie  poj cie „osobowo ci”. Jan Szczepa ski wy-

chowanie rozumie jako intencjonalny proces kszta towania osobowo ci wycho-

wanka wed ug okre lonego idea u wychowawczego w ramach stosunku wycho-

wawczego7. W lad za tym sformu owaniem autor ten wyja nia, i wychowanie

nie jest (...) jedynym procesem kszta tuj cym t  osobowo . Jest ona tak e wy-

stawiona na oddzia ywanie rodowiska, w którym yje z jego wszystkimi proce-

sami i zjawiskami”. Równocze nie z wychowaniem zachodzi tak e proces przy-

stosowania si  do rodowiska, do grup spo ecznych, w których wychowanek 

wzrasta, to znaczy do rodziny, grup kole e skich, do spo eczno ci miejskiej czy 

wiejskiej, do zespo ów pracy itp.8. Ogó  procesów nabywania dyspozycji psy-

chicznych pod wp ywem otoczenia spo ecznego, czyni cych jednostk  zdoln

do ycia w spo ecze stwie cywilizowanym, coraz powszechniej nazywa si

socjalizacj .

Poniewa  poj cie „socjalizacji” obejmuje swym zakresem wszelkie wp y-

wy zarówno zamierzone, jak i niezamierzone, H. Muszy ski postuluje ograni-

czenie poj cia „wychowanie” tylko do wychowania zamierzonego.  

Przez wychowanie – pisze H. Muszy ski – rozumiemy wszelkie zamierzone 

dzia ania w formie interakcji spo ecznych maj ce na celu wywo anie trwa ych

po danych zmian w osobowo ciach ludzi9. W porównaniu ze sformu owaniami 

pedagogów i socjologów poj cie osobowo ci jest du o w ziej rozumiane przez 

7 J. Szczepa ski, Refleksje nad o wiat , PIW, Warszawa 1973, s. 94.
8 Tam e, s. 94–95.
9 H. Muszy ski, Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa 1976, s. 25.
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tego autora. Osobowo ci  jednostki i s usznie – nazywa on posiadany przez ni

system dyspozycji wyznaczaj cych w sposób wzgl dnie sta y jej zachowanie10.

Takie rozumienie osobowo ci jest zgodne ze stanowiskiem przedstawicieli 

wspó czesnej „psychologii osobowo ci”, wed ug których rozwój i kszta towanie 

si  osobowo ci – to proces psychiczny, natomiast cia o (organizm) i rodowisko 

s  tego procesu koniecznymi uwarunkowaniami. Dzi ki wychowaniu i samowy-

chowaniu osobowo  ma wp yw na cia o (jego budow , sprawno , urod  itp.) 

H. Muszy ski wyró nia dwie zasadnicze grupy dyspozycji psychicznych 

sk adaj cych si  na osobowo : dyspozycje kierunkowe i instrumentalne.  

Na dyspozycje kierunkowe jednostki sk adaj  si : idea y, postawy, przeko-

nania; upodobania, zami owania i zainteresowania. Decyduj  one o ustosunko-

waniu si  jednostki do wiata i siebie samego oraz ukierunkowuj  jej d enia. 

Do dyspozycji instrumentalnych natomiast autor ten zalicza: wiedz , inteligen-

cj , uzdolnienia, umiej tno ci, sprawno ci i nawyki: wyznaczaj  one stron

wykonawcz  ludzkich d e  i decyduj  o tym, jakie sposoby dzia ania jest 

cz owiek gotów podj , aby zrealizowa  swe „zamierzenia”.  

Dzia ania zmierzaj ce do trwa ej modyfikacji, ukszta towania lub rozwini -

cia dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych (kierunkowych) w osobowo ci 

jednostki H. Muszy ski nazywa wychowaniem ukierunkowuj cym, natomiast 

dzia anie zmierzaj ce do trwa ej modyfikacji, ukszta towania lub rozwini cia 

w osobowo ci jednostki dyspozycji instrumentalnych, czyli wiedzy, umiej tno-

ci, inteligencji, uzdolnie  i nawyków, nazywa kszta ceniem, czyli nauczaniem, 

ogó  rezultatów kszta cenia za  – wykszta ceniem. Samodzielnie kszta cenie bez 

pomocy nauczyciela nazywane jest powszechnie samokszta ceniem, natomiast 

samowychowanie wyst puje wówczas, gdy jednostka podejmuje czynno ci

wychowawcze sama wzgl dem siebie. 

Wywieranie intencjonalnego wp ywu na organizm (cia o) mo e jednak sta

si  autentycznym wychowaniem pod warunkiem, e b dzie ono zintegrowane 

z procesami osobowo ciowymi. Najnowsze tezy teorii wychowania fizycznego 

g osz , i po to, aby wychowanie fizyczne sta o si  rzeczywistym wychowaniem, 

nie trzeba (i nie wolno) rezygnowa  z celów swoistych, owych ko ci i mi ni.

Trzeba jednak(...) przepu ci  te cele przez filtr osobowo ci wychowanka, na-

stawi  jego umys , emocje i wol  na prac  nad w asnym cia em, zdrowiem, 

sprawno ci  i urod : W a nie na to, a nie – jak chc  pedagodzy – na wszelkie 

inne. Na zbudowaniu tych dyspozycji ko czy si  rola wychowania. Ostateczne 

efekty somatyczne, samo zdrowie, sprawno , owe proste kr gos upy i mocne 

mi nie, osi ga si  dzi ki wiczeniu, hartowaniu i innym zabiegom; te za  (...) 

podlegaj  prawom przyrody i do wychowania nie nale , cho  s  przez wycho-

wanie inspirowane11.

10 Tam e, s. 62.
11 M. Demel, Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa 1981, s. 108–109.
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Tak rozumiane wychowanie kszta tuje w jednym zintegrowanym procesie 

osobowo ciowe dyspozycje kierunkowe i instrumentalne. Takie uj cie proble-

mu oznacza, i  ko czy si  jedna epoka w wychowaniu fizycznym, w której sens 

wychowania fizycznego sprowadzano do has a „ wicz  i wychowuj ”, zgodnie 

z którym, osobno mia y by  realizowane cele dotycz ce cia a i osobno cele 

wychowania moralnego, a zaczyna si  druga, w której praca nad ukierunkowa-

niem nastawie  wychowanków na cia o i jego potrzeby oraz opanowaniem 

przez nich wiadomo ci, sprawno ci i umiej tno ci pozwalaj cych te nastawie-

nia realizowa  w praktyce – staje si  istot  wychowania. 

 Celem kszta cenia i wychowania w zakresie kultury fizycznej jest stworze-

nie optymalnych warunków zapewniaj cych dzieciom i m odzie y takich jak: 

– harmonijny rozwój fizyczny (przez odpowiedni dobór bod ców dzia aj cych 

na cechy somatyczne, uk ady: kr enia, oddychania i nerwowy; stosowanie 

w procesie nauczania i uczenia si  ruchu zasad higieny pracy i wypoczynku; 

wytworzenie nawyków, umiej tnego korzystania z takich czynników, jak: 

woda, powietrze, wiat o, temperatura, teren itp., przystosowanie organizmu 

do ycia w rodowisku zurbanizowanym i przemys owym), 

– kszta towanie psychomotoryki (przez dobór odpowiednich rodków rozwija-

j cych cechy motoryczne; nauczanie i doskonalenie ró nych form aktywno ci 

ruchowej; eksponowanie indywidualnych mo liwo ci, upodoba , zaintereso-

wa  i umiej tno ci ruchowych uczniów), 

– rozwój psychiki (przez uwzgl dnienie w procesie kszta cenia i wychowani 

fizycznego indywidualnych cech osobowo ci: w a ciw  korelacj  mi dzy 

rozwojem fizycznym, umys owym i emocjonalnym), 

– wyposa enie uczniów w niezb dny zasób wiedzy o kulturze fizycznej, 

– kszta towanie charakteru i po danych postaw w dzia aniu zarówno indywi-

dualnym, jak i zespo owym; integracj  socjaln ; wspó prac  i wspó dzia anie 

z nauczycielami, rodzicami i rodowiskiem, 

– kszta towanie estetyki ruchu (przez rytmik  i ekspresj  artystyczn , dba o

o elegancj  postawy, pi kno, harmoni  i swobod  ruchu)12.

Tak sformu owane cele kszta cenia i wychowania w zakresie kultury fi-

zycznej jako przedmiotu nie w pe ni wspó brzmi  z najnowszymi tezami teorii 

wychowania fizycznego, mi dzy innymi dlatego, e nie zosta y wysuni te na 

czo o nadrz dnego celu wychowania fizycznego, jakim jest kszta towanie po-

staw wychowanków (nastawie  i dyspozycji umys u, emocji, i woli) wobec 

pracy nad w asnym cia em, zdrowiem, sprawno ci  i urod , a dzi ki czemu 

wychowanie fizyczne (wychowanie w kulturze fizycznej) ma prawo nazywa

si  wychowaniem. Rozumienie i przyj cie tego celu przez ogó  nauczycieli ma 

ogromne znaczenie i jest kluczem do rzeczywistego podniesienia poziomu kul-

tury fizycznej w Polsce. 

12 M. Demel, K. Zuchowa, Cele kszta cenia i wychowania fizycznego oraz zdrowotnego, „Kultura  

Fizyczna”, 1975 nr 4, s. 146.
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W wietle wspó czesnej wiedzy o wiecie i o cz owieku za naczelny cel 

wychowania fizycznego nale y uwa a  zarówno doskonalenie cia a i funkcji 

psychomotorycznych wychowanka, jak równie  ukszta towanie u niego takiego 

systemu wiedzy, umiej tno ci i nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej, 

który w praktyce przejawia  si  b dzie w d eniu i dzia aniu na rzecz utrzyma-

nia przez ca e ycie wysokiej sprawno ci fizycznej i zdrowia. 

Postawa wobec kultury fizycznej, rozumiana jako globalny cel kierunkowy 

procesu wychowania fizycznego (kultury fizycznej), sk ada si  z szeregu po-

staw o w szym zakresie. Mo na powiedzie , e tworz  one system postaw 

wobec ró nych konkretnych elementów kultury fizycznej. Na ten system sk a-

daj  si  m.in.: postawa wobec w asnego cia a, jego sprawno ci, budowy, higie-

ny i zdrowia; postawa wobec ró nych form aktywno ci ruchowej; postawa wo-

bec wypoczynku; postawa wobec hartowania si  itd. 

Ka d  z postaw mo na kszta towa  w trzech kolejnych po sobie nast puj -

cych stadiach: 

– zapoznanie z warto ci  postawy i jej mo liwo ci pe nej akceptacji intelektualnej, 

– nastawienie na czynne realizowanie warto ci, czyli doskonalenie si ,

– kszta towanie nastawienia na samorealizacj .

Kszta tuj c na przyk ad pozytywn  postaw  wobec sprawno ci fizycznej 

w asnego organizmu nale y przekona  ucznia o warto ci sprawno ci fizycznej 

organizmu oraz nastawi  na doskonalenia w asnej sprawno ci fizycznej w ra-

mach zaj  kierowanych, po czym, za pomoc  odpowiednich form i metod, 

nastawi  na samodzielne dzia anie w tym zakresie, czyli nastawi  na d enie do 

samorealizacji. W zwi zku z tym proces kszta towania postaw wobec kultury 

fizycznej przez szko  powinien by  zintegrowany z socjalizacj , bowiem 

w procesie socjalizacji zaczynamy rozumie  podstawy, na których opiera si

ycie osobnicze i zbiorowe oraz uczymy si  ceni  zarówno warto ci natury 

moralnej, spo ecznej, jak i kulturowej. Kszta towanie postaw wobec kultury 

fizycznej musi pój , wi c w parze z kreowaniem takich podstawowych ogólno-

ludzkich postaw, jak postawa humanizmu, demokratyzmu, szacunku dla pracy, 

spo ecznej u yteczno ci i odpowiedzialno ci, yczliwo ci, poszanowania ycia 

i zdrowia cz owieka, lojalno ci, samokontroli, perfekcjonizmu, samodzielno ci,

orientacji na cele, wra liwo ci na pi kno, pietyzmu wobec kultury, twórczej 

ekspresji, kulturowego samodoskonalenia, uczciwo ci, szacunku i pietyzmu 

wobec przyrody, d no ci do kontaktu z przyrod  itp. Za tym schematycznym 

wyliczeniem postaw kryje si  ogrom tre ci wychowawczych, które ujawniaj

si  niemal w ka dym momencie procesu kszta cenia i wychowania, w konkret-

nych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. Konieczno  oddzia ywania na 

wszystkie sfery osobowo ci w toku wszelkich zaj  szkolnych jest kanonem 

najnowszych programów. Szczególnie wdzi cznym polem dzia ania w tym 

zakresie jest akademicka kultura fizyczna. 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 228

Poj cie postawy w ostatnich czasach zrobi o du  karier , szczególnie 

w szkolnictwie. S dzimy – pisze S. Mika – e znacznie lepiej jest mówi

o kszta towaniu postaw jako o zadaniu wychowawcy ni  o kszta towaniu oso-

bowo ci. Stawianie jako zadania wychowawczego – urabianie postaw, ma m.in. 

ten walor, e postawy s  czym  wi cej bardziej konkretnym ni  szeroko rozu-

miana osobowo . Kszta tuj c postawy, wiemy, e mamy u danej osoby ufor-

mowa  okre lony stosunek do okre lonego przedmiotu. Natomiast, kiedy mówi-

my o kszta towaniu osobowo ci, cz sto nie jest ca kiem jasne, co w a ciwie zna-

czy kszta towa  i jak powinni my to robi 13. Praca nad osobowo ci  uczniów, 

czyli realizacja celów kierunkowych w szkole, stanie si  realna, gdy nauczyciel 

pozna mechanizmy kszta towania si  postaw i metody ich realizacji. 

Poj cie postawy bywa ró nie definiowane. Wed ug S. Miki postaw  nazy-

wamy wzgl dnie trwa  struktur  procesów poznawczych, emocjonalnych 

i zachowa  odnosz cych si  do jakiego  przedmiotu lub dyspozycj  pojawienia 

si  tych procesów i zachowa .

Ludzie ró ni  si  postawami. Podstawowym wymiarem klasyfikacji posta-

wy jest znak. Psychologowie spo eczni wyró niaj  trzy znaki: dodani (+), 

ujemny (-) i zerowy (0). „Znak postawy przejawia si  we wszystkich jej ele-

mentach – w przekonaniach, zwi zany jest z warto ciowaniem przedmiotu po-

stawy; w emocjach, pojawiaj  si  emocje dodatnie lub ujemne w stosunku do 

przedmiotu postawy, a tak e w zachowaniu, które mo e mie  charakter zbli a-

nia, unikania lub wrogo ci14. Ludzie ró ni  si  równie  si  postawy, tzn. stop-

niem przychylno ci b d  nieprzychylno ci do przedmiotu postawy, co sprz o-

ne jest ze stopniem internalizacji postawy15.

Jak z powy szego sformu owania wynika, ukszta towanie po danej po-

stawy jest zadaniem z o onym i wymaga ze strony wychowawcy wielu zró ni-

cowanych u wiadomionych zabiegów wzgl dem wychowania w zakresie sfery 

poznawczej, uczuciowo-emocjonalnej i behawioralnej (zachowania si ). Obj -

cie wszystkich trzech sfer dzia aniami wychowawczymi jest warunkiem ko-

niecznym tworzenia si  trwa ych postaw. Chocia  jest to proces integralny 

z naukowego punktu widzenia mo na go dla uproszczenia roz o y  na prostsze 

komponenty i rozpatrywa  osobno. 

Terminatio (zamiast zako czenia)

Czy si  to komu podoba, czy nie, jeste my tajemnicz  jedno ci  trzech po-

wi zanych ze sob  cz ci: cia a, umys u i ducha. Cia o wp ywa na umys  i du-

cha. Umys  wp ywa na cia o i ducha. Duch wp ywa na cia o i umys . Dlatego 

13 S. Mika, Psychologia spo eczna dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1980, s. 73.
14 Tam e, s. 77.
15 Tam e, s. 81.
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troszcz c si  o cia o, po rednio troszczymy si  o umys  i ducha16 – pisa  dalej 

J. Powell i dodawa : Przez wieki powierzyli my nasze cia a chirurgom, umys y

psychiatrom, a dusze teologom. Podzia  ten, jakkolwiek by my byli do niego 

przywi zani, nie daje si  jednak dalej utrzyma . Nasze szcz cie wymaga, aby-

my zatroszczyli si  o wszystkie trzy po czone ze sob  cz ci17.
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STRESZCZENIE

Post p cywilizacyjny eliminuje ruch i prac  fizyczn  z ycia cz owieka, na-

le y, zatem przywróci  je w formie codziennej aktywno ci fizycznej. Organizm 

bardzo szybko przyzwyczaja si  do bezczynno ci. Istnieje niezb dne minimum 

aktywno ci ruchowej, o którym nale y pami ta .

Kultura fizyczna to dziedzina ycia, która w ró noraki sposób mo e pomóc  

w z agodzeniu negatywnego wp ywu rodowiska na organizm cz owieka.

Aktywne i wiadome uczestnictwo w kulturze fizycznej mo e w du ym stopniu 

przygotowa  cz owieka do pe nienia roli obywatela kraju, pracownika, ucznia, 

studenta, cz onka rodziny, grupy rówie niczej, organizatora czy uczestnika y-

cia kulturalnego dzi ki oddzia ywaniu na jego stron  fizyczn , intelektualna 

i emocjonaln , dzi ki kszta ceniu cech wolicjonalnych oraz umiej tno ci

wspó ycia z lud mi i organizowaniu czasu wolnego. Przemiany spo eczne, 

prawne i ekonomiczne, które mia y miejsce po 1989 roku umo liwi y funkcjo-

nowanie szkó  wy szych w nowej rzeczywisto ci, jednak dzia ania te mimo 

stara  wielu osób i podmiotów nie by y na tyle innowacyjne, by zahamowa

obni enie si  poziomu kultury fizycznej w rodowisku akademickim. Niestety, 

16 J. Powell, Twoje szcz cie jest w Tobie, WAM, Kraków 2009, s. 49.
17 Tam e, s. 51.
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tak e AZS-sowi nie udaje si  powstrzyma  regresu w dzia alno ci sportowej 

studentów. Trwaj  poszukiwania rozwi za , podej cia do studentów, form za-

ch cania ich do aktywno ci sportowej. Przyk adem tego mo e by  nowelizacja 

systemu rozgrywek studenckich oraz wprowadzenia formy festiwalowej jako 

podstawowej w rozgrywkach sportowych szkó  artystycznych. 

Kluby AZS s  najbli szym i cz sto najlepszym wspó pracownikiem stu-

diów wychowania fizycznego i sportu w akademickiej kulturze fizycznej. 

Fundamentem kultury fizycznej ka dego kraju jest szkolny system wycho-

wania fizycznego. Zadaniem metodyki wychowania jest stworzenie racjonalne-

go, strukturalnego modelu urzeczywistnienia teorii w praktyce. Aby praca nad 

cia em ucznia, jego sprawno ci , odporno ci , zdrowiem i urod  sta a si  auten-

tycznym wychowaniem, nale y – jak pisze M. Demel – przepu ci  cele specy-

ficzne, dotycz ce cia a, przez filtr osobowo ci, a wi c przez wiadomo , wol ,

sfer  emocjonaln , poprzez postawy i obyczaj. Dzi ki temu wychowanie fizyczne 

wpisane zostanie w ca  osobowo  ucznia. Jest obecne – mówi c patetycznie – 

w jego g owie i sercu, a wtórnie trafia do jego mi ni.

Takie uj cie problemu oznacza, i  praca nad piel gnacj  cia a, sprawno ci

i zdrowiem oraz kszta towaniem pozytywnych postaw wobec tych warto ci

staje si  istot  wychowania. 

T  sam  ide  mo na zast pi  wyra eniem „wychowanie w kulturze fizycz-

nej”. Jeszcze krócej ta my l zosta a wyra ona w nazwie przedmiotu szkolnego 

„kultura fizyczna”, za pomoc , którego cele te powinny by  realizowane. Reali-

zacja tego przedmiotu w szkole podstawowej i redniej to nic innego jak pod-

stawowe i masowe przygotowanie spo ecze stwa do korzystania z dobro-

dziejstw kultury fizycznej przez ca e ycie, to po prostu „wychowanie w kultu-

rze fizycznej” ca ego narodu.  

S owa kluczowe: kultura fizyczna, szkolnictwo wy sze, AZS, wychowanie  
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA V

TOMASZ BIELECKI, KRZYSZTOF KRAWCZYK 

Centrum Kultury Fizycznej, UMCS w Lublinie 

PROFILOWANE ZAJ CIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W OPINII STUDENTÓW UMCS W LUBLINIE

Wst p

Kultura fizyczna zorientowana na rozwijanie wiadomo ci cz owieka (a nie 

tylko jego cia a) daje okre lone warto ci odnosz ce si  do zdrowia, funkcjono-

wania organizmu, jego budowy, urody i odporno ci psychicznej. Jej humaniza-

cja ma swoje odzwierciedlenie w kierunku kszta towania osobowo ci oraz 

w systemie warto ci traktuj cych cz owieka podmiotowo jako sprawc  dzia a-

nia, ale te  jako punkt centralny wszelkich zabiegów wokó  cia a i zdrowia.

Wed ug I. Bittnera celem i warto ci  kultury fizycznej jest kszta towanie

afirmatywnej postawy wobec siebie i swego cia a; nie tyle troska o technik ,

opart  na kalkulacji i rutynie, ile stworzenie warunków kszta towania pe nego

cz owieka, stworzenia szansy do ujawnienia w asnej energii twórczej i promie-

niowanie ni  w „wolno ci i pi knie”[2]. 

W Centrum Kultury Fizycznej UMCS w roku akademickim 2007/2008 do-

konana zosta a zmiana organizacyjna modelu odbywania zaj  wychowania 

fizycznego. Podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie studenta sta o si

g ówn  motywacj  do podj cia zmian. Studenci mogli w sposób dowolny wy-

biera  dyscyplin  zgodnie z w asnymi zainteresowaniami. Centrum przedstawi-

o ofert  dydaktyczn  dla studentów w formie zaj  profilowanych w dowol-

nym dniu, w dowolnej godzinie wybranej przez studenta, w elektronicznej wer-

sji zapisu. Taka forma pozwala studentom na wybranie ulubionych wicze ,

zwi ksza ich atrakcyjno . Ka dy student powinien znale  „co  dla siebie”.  

Przeprowadzone badania maj  walor praktyczny s u c podniesieniu jako-

ci pracy akademickich nauczycieli wychowania fizycznego. Pomagaj  dokona

wgl du we w asne umiej tno ci i okre li  ich przydatno  w czasie pracy. 
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W Centrum Kultury Fizycznej wa nym aspektem bada  jest zapoznanie na-

uczycieli akademickich wychowania fizycznego z informacjami zwrotnymi od 

studentów, czyli z opini  i ocen  na temat realizowanych zaj  wychowania 

fizycznego. 

Formu uj c temat niniejszego opracowania podj to prób  odpowiedzi na 

nast puj ce pytania: 

1. Jak studenci oceniaj  sposób prowadzenia zaj  profilowanych pod 

wzgl dem tre ci i organizacji? 

2. Czy oferta dydaktyczna Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie 

odpowiada oczekiwaniom studentów? 

3. Jakie nowe specjalizacje powinny zosta  uwzgl dnione w nowej ofercie 

zaj  wychowania fizycznego? 

Materia  i metoda 

Materia  empiryczny zebrano pod koniec maja 2009 roku. Badania prze-

prowadzono w ród wybranych studentów I roku UMCS ró nych wydzia ów

i kierunków studiów. Ogó em w badaniach uczestniczy o 431 studentów, w tym 

273 kobiety (63,34%) i 158 m czyzn (36,66%). W badaniach wzi li udzia

studenci wszystkich profilów zaj  wychowania fizycznego. Wiek badanych 

studentek i studentów wynosi  od 19 do 22 lat. 

W badaniach wykorzystano metod  sonda u diagnostycznego. W opisie 

ilo ciowym pos u ono si  zapisem procentowym. Kwestionariusz ankiety sk a-

da  si  z sze ciu pyta . W pi ciu pytaniach studenci wyra aj c swoje opinie na 

temat profilowanych zaj  wychowania fizycznego wybierali jedn  odpowied ,

za  w szóstym ostatnim pytaniu, dotycz cym nowych specjalizacji trzy odpo-

wiedzi.

Przeprowadzone badania maj  charakter pilota owy. Pozwol  one bowiem 

skonstruowa  narz dzie badawcze do badania jako ci postrzeganej przez od-

biorc  – studentów UMCS. Do dalszej oceny b dzie wykorzystany kwestiona-

riusz SERVQUAL Zostan  okre lone cechy charakterystyczne oferty zaj

dydaktycznych przyporz dkowywane do pi ciu podstawowych zbiorów (wy-

miarów), a mianowicie: 1. Solidno ci; 2. Pewno ci; 3. Zdolno ci reagowania; 4. 

Empatii oraz 5. Materialno ci. Metoda SERVQUAL polega na dokonaniu po-

miaru ró nic, wyst puj cych mi dzy jako ci  postrzegan  przez klienta (studen-

ta) a jako ci , której ów klient od danej us ugi oczekuje [5]. 

Wyniki

Wdro enie systemu w pierwszym roku jego funkcjonowania okaza o si

dosy  trudne, pojawia y si  bowiem problemy, g ównie z uczelnian  baz  da-

nych, weryfikacj  studentów, które nale a o na bie co usuwa . Mi dzy innymi 
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studenci nie mieli mo liwo ci dokonywania samodzielnej zmiany terminu za-

j . Ponadto rekrutacja na niektórych wydzia ach ko czy a si  pod koniec wrze-

nia i tym samym studenci w pierwszym tygodniu pa dziernika nie posiadali 

numerów albumów. Zebrane do wiadczenia pozwoli y nam udoskonali  elek-

troniczny system zapisów i wyeliminowa  b dy. 

Studenci I roku UMCS wypowiadaj c si  na temat poprawno ci zapisów 

drog  elektroniczn  oraz programu tych zaj  zamieszczonych na stronie inter-

netowej odpowiadali na pytania: 

1. Czy zapisy na zaj cia wychowania fizycznego by y klarowne i pozwoli y

Ci szybko wybra : rodzaj, termin itp.? 

2. Czy zaj cia by y prowadzone zgodnie z programem zamieszczonym na 

stronie internetowej CKF UMCS? 

W wyniku odpowiedzi na pytanie 1. okaza o si , e 405 osób (93,97%) 

spo ród wszystkich badanych wyra a swoj  pozytywn  opini  na temat po-

prawno ci zapisów prowadzonych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS 

w roku akademickim 2008/2009. Tylko 18 osób (4,18%) jest niezadowolonych, 

za  8 (1,86%) nie ma zdania na ten temat. Wyniki te pokazuj , i  studenci 

w wi kszo ci nie mieli problemów z zapisem i wyborem rodzaju i terminu za-

j . Wydaje si , i  zaj cia informacyjne, które prowadzone by y na pocz tku

nowego roku akademickiego spe ni y swoj  rol . W pierwszym roku zapisów 

komputerowych nie prowadzono dodatkowej informacji i studenci mieli wiele 

k opotów z dokonaniem poprawnych zapisów. 

Odpowiadaj c na pytanie 2. ka dy z ankietowanych wyra a  swoj  opini

na temat zgodno ci programu zaj  zamieszczonego na stronie internetowej 

z realizowanym w czasie roku akademickiego. Jak si  okaza o, 386 osób 

(89,56%) wyrazi o pozytywn  opini  na ten temat, tylko 8 studentów (1,86%) 

by o zdania przeciwnego, a 37 (8,58%) nie mia o zdania. Wi kszo  badanych 

studentów przed rozpocz ciem zaj  zapozna a si  ze skróconym programem 

i warunkami zaliczenia. Niestety, okaza o si  jednak, i  w ród nich byli tacy, do 

których ta informacja nie dotar a.

Wyniki odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz sposób prowadzenia zaj

pod wzgl dem tre ci i organizacji”? zosta y zilustrowane na wykresie 1. Po owa

ankietowanych (215 osób) oceni a zaj cia prowadzone przez nauczycieli Cen-

trum Kultury Fizycznej jako tradycyjne, 188 osób (44%) uzna o je za atrakcyjne 

i nowatorskie, tylko 17 (4%) stwierdzi o, i  by y one ma o interesuj ce i mia y

monotonny przebieg, za  7 osób (2%) nie mia o zdania na ten temat.  

Wyniki te mog  budzi  pewien niepokój. Nauczyciele akademiccy wycho-

wania fizycznego powinni doskonali  swój warsztat pracy i tak prowadzi  swo-

je zaj cia, by by y one atrakcyjne dla wszystkich studentów. Poza tradycyjnymi, 

wielokrotnie powtarzanymi wiczeniami nauczyciel akademicki powinien dba

o wykorzystywanie nowych nieznanych przyborów, sprz tu sportowego. Wa -
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nym elementem doskonalenia jest wykorzystanie nowej wiedzy w celu uatrak-

cyjnienia procesu dydaktycznego. 

Sposób prowadzenia zaj

1

44%

2

50%

3

4%

4

2%

1

2

3

4

Wykres 1. Ocena sposobu prowadzenia zaj  przez studentów, gdzie 1) atrakcyjne  
i nowatorskie, 2) tradycyjne, 3) monotonne i ma o interesuj ce, 4) nie mam zdania 

Jak wynika z przeprowadzonych bada , wielu nauczycieli pracuj cych 

w CKF UMCS rezygnuje z tradycyjnych, schematycznych zaj  wprowadzaj c

w asne modyfikacje. Wprowadzanie nowych, ró nych form aktywno ci rucho-

wej pozwala studentom na sprawdzenie swoich mo liwo ci, a tym samym daje 

szanse znalezienia ulubionego sportu. Zaj cia wychowania fizycznego na 

uczelni wy szej nie mog  by  tylko instrukta em wicze . Student powinien 

dowiedzie  si , dlaczego wiczy i jak mo e wykorzystywa  poznane wiczenia 

i gry do samodoskonalenia si . Nauczyciel prowadz cy zaj cia w sposób atrak-

cyjny motywuje studentów do samodzielnej dba o ci o aktywno  fizyczn ,

rozbudza potrzeb  ruchu oraz przekazuje wiedz  i niezb dne umiej tno ci jak 

y  zdrowo, jak uczestniczy  w kulturze fizycznej przez ca e ycie [3].  

Bardzo istotne jest podmiotowe traktowanie studentów, które wyra a si

m.in. w udzieleniu rad i wskazówek u atwiaj cych rozwi zywanie niektórych 

problemów. Przejawem yczliwo ci nauczycieli jest jego ciep y, przyjacielski 

i serdeczny stosunek do studentów, dba o  o atmosfer  podczas zaj . Na-

uczyciel stara si  podnie  na wy szy, stosownie do mo liwo ci studentów, 

poziom ich samooceny i aspiracji. Zach canie studentów do przezwyci ania

trudno ci w sytuacjach niepowodze , wyra anie zatroskania o studenta gdy 
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ten ma jakie  k opoty jest te  przejawem poprawnych relacji w uk adzie na-

uczyciel – student.  

O s uszno ci wprowadzenia nowego modelu prowadzenia zaj  wychowa-

nia fizycznego przekonuj  wyniki odpowiedzi na pytanie:„Czy oferta dydak-

tyczna CKF odpowiada Twoim oczekiwaniom”? Prawie 90% (378 osób) ankie-

towanych uwa a, i  wybrany rodzaj zaj  spe ni  ich oczekiwania, swoje nieza-

dowolenie wyrazi o 5% (21 studentów), za  4,31% (18 osób) nie potrafi o spre-

cyzowa  swojego zdania. Jak si  okaza o nawet fakt, i  50% badanych uwa a, 

e zaj cia wychowania fizycznego w Centrum Kultury Fizycznej UMCS s

prowadzone w sposób tradycyjny, nie zmienia to pozytywnej opinii studentów 

na ich temat. 

Model organizacji zaj  dydaktycznych z wychowania fizycznego w Centrum 

Kultury Fizycznej zak ada mo liwo  dokonywania zmian ich profilów po I seme-

strze zaj  lub te  po dwóch tygodniach od chwili dokonania zapisów w systemie 

internetowym. Interesuj cym wydawa o si  poznanie motywów tych zmian. 

Motywy zmian profilu zaj
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Wykres 2. Motywy dokonywania zmian profilu zaj  przez studentów, gdzie  
1) ch  poznania nowych, atrakcyjnych form ruchu, 2) brak miejsc na ulubionej  

specjalizacji, 3) niedogodny termin zaj , 4) ma o interesuj cy sposób prowadzenia zaj ,
5) brak zmian, 6) inne. 

Wyniki bada  dotycz ce ogó u studentów zosta y zilustrowane na wykresie 

2 i przedstawione w tabeli I. A  38% badanych nie dokonywa o zmian. Mo e to 

wiadczy  o ich zadowoleniu z zaj  na które ucz szczali. Na drugim miejscu 

we wskazaniach studentów znajduje si  „ch  poznania, nowych, atrakcyjnych 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 236

form ruchu i opanowania umiej tno ci”. T  odpowied  wybra o 23% badanych. 

Niedogodny termin ulubionych zaj  sta  si  przyczyn  dokonywania zmian 

przez 16% studentów. 

Tab. I. Motywy zmian profilu zaj  ze wzgl du na p e  studentów 

Kategorie

odpowiedzi

Liczba wskaza

motywów zmian 

przez badanych 

(N)

Udzia  kobiet we 

wskazaniu 

Udzia  m -

czyzn we 

wskazaniu 

Udzia  wskaza

motywów zmian 

% 26,37 17,72 23,20 a) ch  poznania 

nowych form ruchu 100 ranga 2 2 2 
% 2,93 7,59 4,64 

b) brak miejsc 20 ranga 6 5 5 
% 17,95 12,03 15,77 c) niedogodny 

termin 68 ranga 3 4 3 
% 3,66 1,90 3,02 d) ma o interesuj cy 

sposób 13 ranga 5 6 6 
% 34,43 44,30 38,06 

e) brak zmian 164 ranga 1 1 1 

% 14,66 16,46 15,31 

f) inne 66 ranga 4 3 4 
RAZEM: 431 % 100 100 100 

Na czwartym miejscu studenci wybierali odpowied  „inne”(15% wskaza ). 

Najcz ciej podawano takie motywacje dokonywania zmiany jak: „z y stan 

zdrowia” oraz „zbyt intensywne zaj cia”. Tylko 5% spo ród badanych dokony-

wa o zmian z powodu braku miejsc na ulubionej specjalizacji. W opinii 3% 

studentów ma o interesuj cy sposób prowadzenia zaj  przez nauczyciela sta

si  powodem zmian. 

Interesuj ce sta o si  równie  sprawdzenie zró nicowania wyników ze 

wzgl du na p e  studentów. Okaza o si , i  p e  nie ró nicuje motywów doko-

nywania zmian przez studentów. Zarówno studentki, jak i studenci (odpowied-

nio 34,43% i 44,3%) nie dokonywali zmian profilu swoich zaj . W ich opinii 

motyw ch ci poznania nowych, atrakcyjnych form ruchu znalaz  si  na drugim 

miejscu wyborów (26,37% i 17,72%). Na trzecim miejscu studentki wybra y

„niedogodny termin zaj ”(17,95%), za  studenci kategori  „inne” (16,46%). 

UMCS posiada w asne obiekty sportowe, w tym m.in. trzy sale gimna-

styczne, dwie si ownie, p ywalni , boisko wielofunkcyjne, dwa boiska do siat-

kówki pla owej, sal  do gimnastyki leczniczej, sal  sportów walki oraz ciank

wspinaczki sportowej. Dzi ki temu mo liwe jest przedstawienie studentom 

dosy  bogatej oferty zaj  dydaktycznych, zawieraj cej 17 dyscyplin w grupach 

profilowanych. 

Postanowiono sprawdzi , poznaj c opini  studentów, jakie nowe formy za-

j  powinny si  znale  w ofercie dydaktycznej Centrum Kultury Fizycznej 
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UMCS. Dotychczasowe, dwuletnie do wiadczenia pozwoli y wyodr bni  pew-

n  hierarchi  ulubionych przez studentów dyscyplin. Przede wszystkim naj-

wi ksz  popularno ci  ciesz  si  tradycyjne dyscypliny sportowe tj.: aerobic, 

fitness, spinning, pi ka no na, pi ka siatkowa, tenis ziemny, tenis sto owy, p y-

wanie oraz samoobrona.  

Analizy uzyskanych wyników bada  dotycz cych wyboru nowych form ru-

chu dokonano z uwzgl dnieniem p ci badanych studentów. 

Tabela II obrazuje wybory ogó u studentów dotycz ce „nowych” dyscyplin 

sportowych. Na pierwszym miejscu znalaz a si  joga (10,74%), drugie miejsce 

zajmuje je dziectwo (9,11%), trzecie pi ka r czna (8,48%), nast pnie karate 

(7,22%), turystyka górska (7,12), unihokej (7,04) i lekkoatletyka (6,41%). Po-

wy sze dane zosta y zilustrowane na wykresie 3. 

Wykres 3. Wskazania nowych specjalizacji przez studentów CKF UMCS Lublin, gdzie:  
6 a) turystyka górska, 6 b) turystyka rowerowa, 6 c) step Reebok, 6 d) Tai Chi, 6 e) Joga, 6 
f) callanetics, 6 g) stretching,, 6 h) je dziectwo, 6 i) unihokej, 6 j) jogging 6 k) lekkoatletyka, 
6 l) karate, 6 m) Aikido, 6 n) taekwondo, 6 o) zaj cia dla osób o obni onej sprawno ci fi-
zycznej, 6 p) rowery górskie, 6 q) nordic walking, 6 r) pi ka r czna 

Zró nicowanie wyników postanowiono równie  sprawdzi  bior c pod 

uwag  p e  studentów. Jak wynika z tabeli II, p e  znacz co wp ywa na wybór 

okre lonej dyscypliny. Studentki na pierwszym miejscu wybra y w ród tych 

dyscyplin, które mia yby si  znale  w nowej ofercie CKF UMCS jog

(14,69%), na drugim je dziectwo (11,7%), na trzecim turystyk  rowerow

i karate (po 6,56%), a na kolejnych pi k  r czn  (6,42%) i turystyk  górsk
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(6,28%) Najrzadziej przez dziewcz ta wymieniane by y takie dyscypliny jak: 

Aikido, callanetics i rowery górskie. 

Tabela II. Wybór nowych form zaj  wychowania fizycznego 

Kategorie odpo-

wiedzi

Liczba wskaza

specjalizacji przez 

ankietowanych 

(N)

Udzia  kobiet we 

wskazaniu 

Udzia  m czyzn 

we wskazaniu 

Udzia  wskaza

 specjalizacji 

% 6,28 8,60 7,12 
 turystyka górska 79 

ranga 6 3 5 
% 6,56 5,65 6,23  turystyka rowe-

rowa
69

ranga 3 8 8 
% 5,99 1,72 4,43 

 step Reebok 49 
ranga 7 17 10 

% 2,43 5,16 3,43 
 Tai Chi 38 

ranga 17 9 14 
% 14,69 3,93 10,74 

 Joga 119 
ranga 1 13 1 

% 3,42 1,47 2,71 
 callanetics 30 

ranga 15 18 18 
% 3,99 1,96 3,25 

 stretching 36 
ranga 12 16 15 

% 11,70 4,67 9,11 
 je dziectwo 101 

ranga 2 10 2 
% 4,14 12,04 7,04 

 unihokej 78 
ranga 11 1 6 

% 4,86 2,94 4,15 
 jogging 46 

ranga 10 14 11 
% 5,57 7,86 6,41 

 lekkoatletyka 71 
ranga 8 5 7 

% 6,56 8,35 7,22 
 karate 80 

ranga 3 4 4 
% 1,85 6,39 3,52 

 Aikido 39 
ranga 18 7 13 

% 5,42 6,63 5,87 
 taekwondo 65 

ranga 9 6 9 
% 3,71 2,21 3,16  obni ona spraw-

no  fizyczna 
35

ranga 14 15 16 
% 2,56 4,19 3,16 

 rowery górskie, 35 
ranga 16 11 16 

% 3,85 4,19 3,97 
 nordic walking, 44 

ranga 13 11 12 
% 6,42 12,04 8,48 

 pi ka r czna 94 
ranga 5 1 3 

 Razem 1108 % 100 100 100 

Studenci natomiast najcz ciej wybierali unihokej i pi k  r czn  (ranga 1, 

po 12,04% wskaza ), trzecie miejsce przypisali turystyce górskiej (8,6%). Na 
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czwartym miejscu wymienili karate (8,35%), na pi tym lekkoatletyk  (7,86%), 

za  na szóstym taekwondo Najmniej wskaza  uzyska y takie dyscypliny jak: 

stretching (1,96%), step Reebok (1,72%) i callanetics (1,47%). 

Reasumuj c powy sze wyniki bada  mo na stwierdzi , i :

1) p e  studentów warunkuje w du ej mierze wybór nowych form zaj

profilowanych, które mia yby si  znale  w nowej ofercie Centrum Kultury 

Fizycznej UMCS, 

2) do najcz ciej wybieranych przez studentów zaj  sportowo-rekreacyjnych 

nale : joga, je dziectwo, pi ka r czna i karate. 

Wnioski

System obligatoryjnych zaj  wychowania fizycznego funkcjonuj cy 

w wielu uczelniach w Polsce powinien by  w dzisiejszych czasach prze ytkiem. 

Proces bolo ski, którego Polska jest sygnatariuszem nak ada wr cz obowi zek 

dokonywania zmian jako ci kszta cenia w uczelniach wy szych, w tym oczywi-

cie zmian w uczelnianej kulturze fizycznej. W dobie integracji Europy nowe 

wyzwania edukacyjne wymagaj  innowacyjnego i wielowymiarowego spojrze-

nia na kszta cenie studentów, w tym tak e kszta cenie w kulturze fizycznej.  

Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lu-

blinie opiera swoj  dzia alno  na bie cych badaniach w zakresie kultury fi-

zycznej studentów, tak aby oferta zaj  dydaktycznych by a nowoczesna, dosto-

sowana do oczekiwa  i zainteresowa  studentów. W celu zwi kszenia atrakcyj-

no ci oferty wydaje si  konieczne jej urozmaicenie. 

W nowoczesnym systemie kszta cenia opinia studentów jest bardzo wa -

nym sk adnikiem oceny pracy nauczyciela akademickiego. Dobra ocena tej 

pracy mo e by  czynnikiem motywuj cym do doskonalenia si  i zwi kszania 

wysi ku w d eniu do jak najbardziej efektywnego organizowania procesu dy-

daktyczno-wychowawczego. 

Bardzo istotna jest praca nad usprawnieniem studentów w zakresie pew-

nych umiej tno ci sportowych oraz przekazywanie im wiedzy o znaczeniu ak-

tywno ci fizycznej dla zdrowia i ycia. Studenci powinni mie  przekonanie, i

nawyki, które wynosz  z zaj  wychowania fizycznego pomog  im w przysz o-

ci zachowa  sprawno  i zdrowie [1]. Ogromna rola, i co za tym idzie – odpo-

wiedzialno  w kszta towaniu tych nawyków spoczywa na akademickim na-

uczycielu wychowania fizycznego. Jest on jednym z najwa niejszych ogniw 

procesu wychowawczego w zakresie kszta towania postaw odnosz cych si  do 

edukacji fizycznej studentów. 

Znajomo  wiedzy o faktycznym stanie realizowanych przez nauczycieli 

wychowania fizycznego oczekiwanych ról, „jak równie  mo liwo ci w zakresie 

ich realizacji, ma podstawowe znaczenie dla podejmowania i rozwoju edukacji 

fizycznej w ród studentów” [4]. 
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Najnowsze badania pokazuj , i  wychowanie fizyczne studentów powinno 

by  jednocze nie wychowaniem zdrowotnym, a jednocze nie, e na kultur

fizyczn  studentów mo na patrze  równie  od strony ich przysz ych ról zawo-

dowych.  

Przeprowadzone badania pozwalaj  sformu owa  nast puj ce wnioski: 

1. swobodny wybór zaj  wychowania fizycznego przez studentów jest 

w nowym systemie edukacji bardzo wa ny i potrzebny, 

2. wnikliw  ocen  prowadzonych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS 

zaj  b dzie mo na przeprowadzi  za pomoc  kwestionariusza SERVQUAL 

oceniaj c jako wiadczonych us ug w nast puj cych wymiarach: solidno ci, 

pewno ci, zdolno ci reagowania, empatii oraz materialno ci. dostosowuj c ofer-

t  do oczekiwa  i zainteresowa  studentów, 

3. studenci bardzo dobrze oceniaj  ofert  dydaktyczn  zaj  twierdz c, i

jest zgodna z ich oczekiwaniami, 

4. na podstawie dwuletnich do wiadcze  organizacji zaj  wychowania fi-

zycznego w nowej formule nasuwa si  postulat konieczno ci sta ego poszukiwa-

nia i doskonalenia metod pracy nauczycieli wychowania fizycznego, tak by pro-

wadzone przez nich zaj cia by y atrakcyjne i spe niaj ce oczekiwania studentów. 

Zmiany te wynikaj  z trendów i zmieniaj cych si  zainteresowa  studentów, 

5. do nowej oferty dydaktycznej CKF UMCS nale y wprowadzi  takie spe-

cjalno ci jak: joga, je dziectwo, turystyka rowerowa, karate, pi ka r czna i uni-

hokej.
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STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu podj to prób  oceny oferty zaj  dydaktycz-

nych realizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie 
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w roku akademickim 2008/2009. Materia  empiryczny zebrano pod koniec maja 

2009 roku W badaniach wzi li udzia  studenci I roku wszystkich profilów zaj

wychowania fizycznego b d cych w ofercie dydaktycznej CKF UMCS. Wiek 

badanych studentek i studentów wynosi  od 19 do 22 lat.  

Przedstawione wyniki bada  w niew tpliwie uzupe niaj  stan wiedzy na 

temat jako ci i atrakcyjno ci prowadzonych zaj  wychowania fizycznego stu-

dentów.

S owa kluczowe: wychowanie fizyczne, oferta zaj  dydaktycznych 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA VI

GRZEGORZ SOBOLEWSKI, WOJCIECH GO B

Instytut Kultury Fizycznej, Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie

OCZEKIWANIA STUDENTÓW 

PA STWOWEJ WY SZEJ SZKO Y ZAWODOWEJ W KRO NIE

WOBEC ZAJ  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wst p

Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie powsta a 15 czerwca 

1999 roku (Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r., nr 

110-98-99). Od 1 pa dziernika 1999 roku rozpocz a kszta cenie w dwóch 

Instytutach: Wychowania Fizycznego i Humanistycznym. W tych Instytu-

tach trzy specjalno ci obj te by y obowi zkowymi zaj ciami wychowania 

fizycznego. Jednostk  organizacyjn  zapewniaj c  realizacj  tych zaj  by

Instytut Wychowania Fizycznego. Kolejny rok dzia alno ci szko y przynosi 

zwi kszenie liczby specjalno ci, które w swoich planach mia y zaj cia wy-

chowania fizycznego. Powstaje nowy Instytut Politechniczny. Tym samym 

liczba godzin wychowania fizycznego zwi ksza si . Zatrudnieni zostaj

nowi pracownicy do prowadzenia zaj . Szko a rozwija si  z roku na rok. 

W adze uczelni czyni  starania o rozszerzenie oferty kszta cenia. Powstaj

nowe specjalno ci. Liczba studentów wzrasta bardzo szybko. W dniu 12 

wrze nia 2002 r. zostaje powo ane Studium Wychowania Fizycznego i Spor-

tu, a na stanowisko kierownika powo ano mgra Zbigniewa Sobolewskiego 

(Uchwa a Senatu PWSZ w Kro nie z dnia 12 wrze nia 2002 r., nr 19/02). Od 

pocz tku roku akademickiego 2002/2003 Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu realizuje zaj cia wychowania fizycznego dla o miu specjalno ci.

Wi kszo  specjalno ci w swoich planach studiów ma zaj cia wychowania 

fizycznego na dwóch, a nawet trzech latach studiów. Zaj cia realizowane s

g ównie przez pracowników zatrudnionych w Instytucie Kultury Fizycznej. 

Kolejne lata dzia alno ci Studium to dalszy wzrost liczby studentów, ale 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 244

tak e sukcesywne zmniejszanie liczby godzin wychowania fizycznego na 

studiach.

Obecnie wszystkie kierunki realizuj  zaj cia wychowania fizycznego na 

pierwszych latach studiów w liczbie 60 godzin w skali roku, czyli 2 godziny 

tygodniowo. Zaj cia odbywaj  si  systemem klasowo-lekcyjnym. Poszczególne 

kierunki maj  zaj cia wychowania fizycznego wplecione w harmonogram za-

j , zatem konieczne jest zachowanie podzia u na grupy, obowi zuj cego na 

innych zaj ciach dydaktycznych. Równolegle odbywaj  si  zaj cia dla dwóch 

lub trzech grup. Na zaj ciach prowadz cy proponuje form  zaj , która b dzie

realizowana w danym dniu. Forma zaj  uzale niona jest od dost pno ci bazy, 

a ta jest w pewnym stopniu ograniczona lokalowo i godzinowo. Dzi ki korzyst-

nej lokalizacji obiektów sportowych, studenci nie musz  przemieszcza  si , aby 

uczestniczy  w zaj ciach wychowania fizycznego. Kierunki, których baza dy-

daktyczna zlokalizowana jest w obiektach przy ul. Wyspia skiego, korzystaj

z hali sportowej, si owni, salki do tenisa, salki do aerobiku lub boisk na otwar-

tym powietrzu, znajduj cych w obr bie szko y. Kierunki, których zaj cia od-

bywaj  w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego, realizuj  zaj cia wycho-

wania fizycznego w salce do aerobiku zlokalizowanej w szkole oraz w pobli-

skiej hali przy ul. Legionów, a tak e w obiektach otwartych: kortach teniso-

wych, lodowisku, boiskach wielofunkcyjnych i stadionie, które równie  zlokali-

zowane s  blisko szko y (Sprawozdanie z dzia alno ci Kierownika Studium za 

rok akademicki 2006/2007). Obiekt te udost pniane s  szkole przez miasto. 

Dodatkow  form  zaj  do wyboru s  zaj cia rekreacyjno-sportowe i sekcje 

sportowe (Zestawienia zaj  wychowania fizycznego na lata akademickie 

2002/2003 – 2008/2009). W obr bie tych pierwszych, zorganizowane zosta y

zaj cia z aerobiku, koszykówki, pi ki no nej halowej, pi ki siatkowej i unihoke-

ja. Natomiast sekcje umo liwiaj  uczestnictwo w zaj ciach w nast puj cych 

dyscyplinach: pi ce siatkowej kobiet i osobno m czyzn, p ywacka i eglarska. 

Na wszystkie te zaj cia mog  ucz szcza  studenci roczników, które maj  obo-

wi zkowe zaj cia wychowania fizycznego, tym samym otrzymuj  oni zalicze-

nie przedmiotu u prowadz cych dane zaj cia, oraz studenci wy szych roczni-

ków, którzy te zaj cia traktuj  jako form  zaj  dodatkowych. Po przedstawie-

niu krótkiej charakterystyki dzia alno ci Studium Wychowania Fizycznego 

w Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Kro nie mo na zauwa y , e

system realizacji zaj  wychowania fizycznego jest zró nicowany, od zaj

w systemie klasowo-lekcyjnym do zaj  do wyboru.  

Cel pracy i pytania badawcze 

Celem pracy jest ocena obecnie prowadzonych zaj  wychowania fizycz-

nego, dost pnej bazy sportowej, oraz organizacji zaj . Wyniki ankiety prze-

prowadzonej w ród studentów maja da  równie  odpowied  na temat oczeki-
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wa  studentów wobec zaj  wychowania fizycznego prowadzonych w przy-

sz o ci.

Pytania badawcze: 

1. Czy ilo  zaj  i czas ich realizacji w czasie studiów, oraz czas realizacji 

w czasie dnia s  zgodne z oczekiwaniami studentów PWSZ w Kro nie ? 

2. Jak oceniane jest prowadzenie zaj  wychowania fizycznego i baza, na 

których s  one realizowane ? 

3. Jakie s  oczekiwania studentów wobec formy zaj  wychowania fizycz-

nego?

Materia  i metody badawcze 

Metoda, która zosta a wybrana do sprawdzenia oczekiwa  studentów wo-

bec zaj  wychowania fizycznego to sonda  diagnostyczny, narz dziem za

kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ankiety wraz z pro b  o umo liwienie 

jej przeprowadzenia w ród studentów Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej 

w Kro nie zosta a z o ona u Rektora Jego magnificencji prof. nadzw. dra hab. 

Janusza Grucha y, na którego przeprowadzenie wyrazi a zgod  Prorektor do 

spraw studiów prof. dr hab. in . Maria Ruda (Pismo o wyra enie zgody na 

przeprowadzenie ankiety z dnia 23.04.2009 r.). Pytania sformu owane zosta y

w sposób mo liwe najbardziej zrozumia y dla badanych z uwzgl dnieniem, aby 

uzyskane za pomoc  kwestionariusza wywiadu odpowiedzi dostarczy y przy-

datnego z punktu widzenia celu badawczego materia u (K. Jankowski, M. Le-

nartowicz, Metodologia bada  empirycznych. Podr cznik dla studentów wy-

chowania fizycznego, AWF, Warszawa 2005). Kwestionariusz skierowany zo-

sta  do studentów wybranych kierunków i specjalno ci w Pa stwowej Wy szej 

Szkole Zawodowej w Kro nie, które w swoich planach studiów realizuj  zaj cia 

wychowania fizycznego. Ankieta zawiera 8 pyta , które powinny da  odpo-

wied  na temat oczekiwa  studentów wobec zaj  wychowania fizycznego.  

Poni ej przedstawiam pytania postawione studentom w ankiecie wraz z od-

powiedziami do wyboru: 

1. Czy liczba godzin zaj  wychowania fizycznego jest: 

za ma a

wystarczaj ca 

za du a

2. Na którym roku studiów powinny by  realizowane zaj cia wychowania 

fizycznego? 

I rok 

II rok 

III rok 
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na wszystkich latach 

inna (jaka?) 

3. W jakim czasie powinny si  odbywa  zaj cia wychowania fizycznego 

lub kursy: 

mi dzy innymi zaj ciami wpasowane w harmonogram 

w blokach zaj  popo udniowych 

w blokach zaj  przedpo udniowych 

dowolnie

4. Jak oceniasz zaj cia WF realizowane w PWSZ Krosno (oce  w skali 1–6) 

5. Jak oceniasz baz  sportow  wykorzystywan  do realizacji zaj  WF 

(oce  w skali 1–6) 

6. Jaka forma zaj  odpowiada Ci: 

obecna(system klasowo-lekcyjny) 

fakultatywna (kursy do wyboru) 

7. Je li w pytaniu (nr 6) wybra a /wybra a  zaj cia fakultatywne (do wybo-

ru), to jaki kurs by Ci  interesowa  (wybierz jeden z nich): 

Pi ka no na halowa  

Taniec

Tenis ziemny  

Tenis sto owy 

Turystyka górska 

Turystyka rowerowa  

Aerobic

Aquaaerobic

Kulturystyka  

Kr gle

Pi ka siatkowa

P ywanie (nauka) 

P ywanie (grupa zaawansowana) 

Rugby 

Tenis sto owy

Szermierka 

Badminton  

Narciarstwo zjazdowe (forma obozowa) 

Narciarstwo biegowe (forma obozowa) 

Nordic Wolking 

Koszykówka  

Pi ka no na

Pi ka r czna

Unihokej

Jogging  

Lekkoatletyka  
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Karate, sporty walki 

Korekcja postawy cia a

eglarstwo (forma obozowa)

Zaj cia dla osób o obni onej sprawno ci fizycznej (rehabilitacyjna) 

Inna (jaka?) 

8. Czy chcia by /chcia aby  mie  mo liwo  udzia u w zaj ciach dodatko-

wych (fakultatywnych) w czasie studiów, a nie tylko trwaj cych dwa semestry: 

Tak

Nie

Wyniki

Badaniom poddano 756 studentów, z czego 58% ankietowanych stanowi y

kobiety, a 42% stanowili m czy ni. Pytania podzielone zosta y na trzy grupy. 

Pierwsza z nich dotyczy ilo ci zaj  realizowanych w ramach wychowania 

fizycznego, oraz czasu, kiedy te zaj cia powinny by  realizowane. Dotyczy to 

zarówno roku studiów, jak i pory dnia. Analizuj c j  mo na zauwa y , e 66% 

studentów akceptuje obecn  liczb  godzin wychowania fizycznego. 25% stu-

dentów opowiada si  za zwi kszeniem ilo ci zaj , a 9% uwa a, e obecna liczb 

zaj  jest za du a.

Tab. I. Odpowiedzi na pytanie jaka jest liczba godzin zaj
wychowania fizycznego obecnie realizowanych 

Odpowiedzi Wynik w procentach 

za ma a 25% 

wystarczaj ca 66% 

za du a 9% 

W pytaniu o czas realizacji zaj  podczas studiów 60% uwa a, e zaj -

cia powinny si  odbywa  na I roku studiów. System ten realizowany jest 

obecnie. Natomiast 28% ankietowanych uwa a e zaj cia powinny odbywa

na wszystkich latach studiów. Ten ostatni wynik ankiety pokrywa si  z wy-

nikiem poprzedniego pytania o liczb  godzin i studentami, którzy wypowie-

dzieli si , e liczba godzin wychowania fizycznego realizowana na studiach 

jest za ma a w stosunku do ich oczekiwa . Pozosta e wyniki: 10% na roku II 

i 4% na roku III. Wyniki te, jak my l  zwi zane s  z du  ilo ci  zaj  reali-

zowanych na I roku studiów. Obci enie godzinowe jest do  du e i nie 

wszystkim odpowiada realizacja zaj  na I roku. Uwa am jednak, e obecny 

system jest dobry dla studentów. Du a liczba zaj , które realizowane s

w formie wyk adów, wicze , laboratoriów i innych zaj , na których jest 

brak ruchu rekompensowana jest zaj ciami sprawno ciowymi zmuszaj cymi 

studenta do wysi ku fizycznego. 
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Tab. II. Odpowiedzi na pytanie, na którym roku powinny by  realizowane  
zaj cia wychowania fizycznego 

Odpowiedzi Wynik w procentach 

I rok 60% 

II rok 10% 

III rok 4% 

na wszystkich latach 28% 

W kolejnym pytaniu postawionym studentom uzyskali my odpowied  na 

pytanie, czy studenci chcieliby mie  mo liwo  udzia u w zaj ciach dodatko-

wych na wszystkich latach studiów, a nie tylko na I roku. Odpowiedzi na to 

pytanie kszta tuj  si  nast puj co. Za tak  mo liwo ci  opowiedzia o si  55%, 

nie chcia oby mie  takiej mo liwo ci 45%. 

Tab. III. Wyniki pytania o mo liwo ci udzia u w zaj ciach dodatkowych  
w czasie studiów, a nie tylko dwa semestry 

Odpowiedzi Wynik w procentach 

TAK 55% 

NIE 45% 

Odpowied  na czwarte pytanie, w którym studenci wypowiedzie  mieli si

o porze dnia czas w jakim powinny by  realizowane zaj cia wychowania fi-

zycznego, przedstawia si  nast puj co: najwi cej studentów, bo a  55% ocze-

kuje, aby zaj cia odbywa y si  popo udniami, po wszystkich zaj ciach. Zaj

wychowania fizycznego realizowanych pomi dzy innymi zaj ciami w harmo-

nogramie, oczekuje 29%. Dla 11% nie ma znaczenia kiedy zaj cia maj  si

odbywa , natomiast 5% chcia oby zaj  wychowania fizycznego odbywaj cych 

si  w godzinach przedpo udniowych. Powy sze wyniki zamieszczone zosta y

w tabeli IV.

Tab. IV. Odpowiedzi na pytanie w jakim czasie powinny by  realizowane zaj cia
wychowania fizycznego lub kursy 

Odpowiedzi Wynik w procentach 

mi dzy zaj ciami wpasowane  

w harmonogram 
29%

w blokach zaj  popo udniowych 55% 

w blokach zaj  przedpo udniowych  5% 

Dowolnie 11% 

Druga grupa pyta  dotyczy a oceny prowadzonych zaj  i oceny bazy, na 

których si  one odbywaj . Studenci wystawiali oceny w skali od 1 do 6. Patrz c

na wyniki mo emy stwierdzi , e zaj cia wychowania fizycznego oceniane s

wysoko. Ocen  4 wystawi o 42% ankietowanych. Jest to najwy szy wynik. 

Kolejna ocena, która dosta a drugi wynik to 5 – 34%. Natomiast ocen  3 wy-



Grzegorz Sobolewski, Wojciech Go b – Oczekiwania studentów… 249 

stawi o 17%. Pozosta e oceny 6 – 6%. Wyniki najni sze, czyli 1 i 2 zosta y

wystawione przez 0,5% badanych.  

Tab. V. Wyniki oceny zaj  wychowania fizycznego realizowanego w PWSZ Krosno 

Ocena Wynik w procentach 

1 0,5% 

2 0,5% 

3 17% 

4 42% 

5 34% 

6 6% 

Baza sportowa wykorzystywana do realizacji zaj  wychowania fizycznego 

równie  zosta a oceniona wysoko. Najwi cej, bo 35 % wystawi o ocen  5. Po 

27% ankietowanych oceni o baz  na ocen  4 i 3. Natomiast najwy sz  ocen  6 

wystawi o 7%, a najni sz , jak  dosta a baza sportowa, to ocena 2, któr  wystawi-

o 4% studentów. Ocen 1 nie by o. Powy sze wyniki przedstawia tabela VI.  

Tab. VI. Wyniki oceny bazy sportowej wykorzystywanej  
do realizacji zaj  wychowania fizycznego 

Ocena Wynik w procentach 

1 0% 

2 4% 

3 27% 

4 27% 

5 35% 

6 7%  

Trzecia grupa pyta  zawiera pytania dotycz ce oczekiwa  studentów wo-

bec formy zaj  wychowania fizycznego. Odpowiedzi o form  zaj  przedsta-

wiaj  si  nast puj co. System klasowo-lekcyjny w wi kszo ci obecnie realizo-

wany wybiera 32%. Natomiast form  fakultatywn ; kursów do wyboru wed ug 

zainteresowania wybiera 68%. 

Tab. VII. Wyniki ocen studentów dotycz ce pytania o form  zaj  wychowania fizycznego 

Forma zaj  Wynik w procentach 

system klasowo-lekcyjny (obecny) 32% 

kursy do wyboru (fakultatywny) 68% 

 Kolejne pytanie postawione studentom mia o da  odpowied , jakie kur-

sy interesowa yby ich. Studenci mieli zaznaczy  jeden z wymienionych kursów. 

Przy przygotowaniu listy kursów brana pod uwag  by a dost pno  bazy, 

uprawnienia nauczycieli, obecnie panuj ca moda na niektóre formy ruchu. Wy-

bór studentów przedstawia tabela VIII. 
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Tab. VIII. Zainteresowania studentów wyborem kursów 

Kurs do wyboru Wynik w procentach 

Pi ka no na halowa  12% 

Taniec 22% 

Tenis ziemny  5% 

Tenis sto owy 4% 

Turystyka górska 3% 

Turystyka rowerowa  5% 

Aerobic 9% 

Aquaaerobic 0% 

Kulturystyka  2% 

Kr gle 3% 

Pi ka siatkowa  8% 

P ywanie (nauka) 9% 

P ywanie (grupa zaawansowana) 1% 

Rugby 0,5% 

Szermierka 1% 

Badminton  2% 

Narciarstwo zjazdowe (forma obozowa) 2% 

Narciarstwo biegowe (forma obozowa) 0% 

Nordic Wolking 0,5% 

Koszykówka  3% 

Pi ka no na  1% 

Pi ka r czna 0% 

Unihokej  2% 

Jogging  0,5% 

Lekkoatletyka  0,5% 

Karate, sporty walki 2% 

Korekcja postawy cia a 0% 

eglarstwo (forma obozowa) 2% 

Zaj cia dla osób o obni onej sprawno ci fizycznej (rehabilitacyjna) 0% 

Inna (jaka?) 0% 

Taniec i pi ka no na to kursy, które najcz ciej wybierane by y przez stu-
dentów. Oczywi cie taniec wybierany by  g ównie przez kobiety, a pi ka no na
przez m czyzn. Ciekawym zjawiskiem w ród m czyzn jest to, e taniec upla-
sowa  si  na drugim miejscu przed innymi kursami, które wydawa oby si  cie-
sz  si  wi kszym zainteresowaniem w ród m czyzn. Kolejne dyscypliny, które 
ciesz  si  zainteresowaniem u m czyzn to p ywanie, pi ka siatkowa, turystyka 
rowerowa, tenis sto owy, koszykówka. Natomiast u kobiet bezkonkurencyjny 
jest taniec, na drugiej pozycji uplasowa  si  aerobic. Pozosta e kursy wybierane 
by y równomiernie przez kobiety i m czyzn. 

Podsumowanie i wnioski 

Przedstawione powy ej wyniki kwestionariusza ankiety przeprowadzonej 

w ród studentów daj  nam pewien obraz oczekiwa  studentów wobec zaj
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wychowania fizycznego. Na wyniki ankiety w du ym stopniu maj  wp yw

wcze niejsze przyzwyczajenia zwi zane z ch ci  do aktywnego udzia u w zaj -

ciach wychowania fizycznego w szko ach ponadgimnazjalnych, gimnazjach 

i podstawówkach. My l  jednak, e cz  studentów traktuje zaj cia wychowa-

nia fizycznego w czasie studiów jak jeden z przedmiotów, które musi zaliczy

i mie  z niego wpis w indeksie. Dotyczy to osób, które uwa aj e obecna licz-

ba zaj  wychowania fizycznego jest za du a. Patrz c na wyniki ankiety ta licz-

ba nie jest wysoka. Dla wi kszo ci studentów zaj cia wychowania fizycznego 

to mo liwo  przynajmniej raz w tygodniu poruszania si , aktywnie sp dzenia 

czasu. Cieszy fakt, e cz  studentów chcia aby mie  mo liwo  udzia u

w wi kszej ilo ci zaj  ruchowych, a nie tylko raz w tygodniu i to przez pierw-

szy rok studiów. My l , e powinno si  t  mo liwo  im dawa  i zach ca  do 

aktywniejszego w nich udzia u przede wszystkim przez podnoszenie atrakcyj-

no ci zaj . Omawiaj c obecny system realizacji zaj  w Pa stwowej Wy szej 

Szkole Zawodowej wida , e t  mo liwo  studenci otrzymuj . Jedynym man-

kamentem tych dodatkowych zaj  jest to, e odbywaj  si  one g ównie na w a-

snych obiektach, czyli w hali przy ul. Wyspia skiego, gdzie wi kszo  studen-

tów musi dojecha , a to cz sto jest argumentem lub wyt umaczeniem, aby 

z nich zrezygnowa . My l , e równie  ich ma a ilo  i tym samym s aba oferta 

pod wzgl dem rodzaju zaj  jest za ma a i nie zawsze mo e student znale  co

dla siebie. Analizuj c dalej pierwsz  grup  pyta  mo emy odpowiedzie  na 

pytanie jakie oczekiwania studentów s  wobec pory w jakiej te zaj cia powinny 

si  odbywa . Wi kszo  z nich chcia aby zaj  odbywaj cych si  popo udniami 

po sko czonych innych zaj ciach. Te oczekiwania s  zrozumia e. Po sko czo-

nych zaj ciach wychowania fizycznego studenci udaj  si  do domu, nie musz

po wysi ku fizycznym siedzie  na wyk adach i innych formach zaj . Oczywi-

cie najwi kszym problem w organizacji w taki sposób zaj  tkwi w bazie spor-

towej. Ob o enie w asnej hali przy ul Wyspia skiego jest du e, co powoduje, e

zaj cia nie mog  by  zawsze dopasowane do tych oczekiwa . Wi kszy problem 

jest na hali przy ul. Legionów, gdzie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

dostaje okre lone godziny w okre lone dni i musi w nich zapewni  realizacj

zaj . Zazwyczaj s  to godziny dopo udniowe.  

Du a liczba studentów chcia aby realizacji wychowania fizycznego w go-

dzinach wplecionych pomi dzy inne zaj cia. My l , e t  grup  stanowi

przede wszystkim osoby doje d aj ce do szko y z pobliskich miejscowo ci. Dla 

nich ten system, który jest obecnie realizowany, jest najlepszy. Nie musz  cze-

ka , ani przyje d a  wcze niej lub przyje d a  specjalnie na zaj cia.  

 W taki sposób przedstawia si  pierwsza grupa pyta . Przy analizie jej 

wyników mo na odpowiedzie  na pierwsze z postawionych pyta  badawczych: 

oczekiwania studentów wobec ilo ci zaj  i czasu ich realizacji w czasie stu-

diów oraz czasu realizacji w czasie dnia s  nast puj ce: zaj  wychowania fi-

zycznego jest wystarczaj ca ilo , ale powinna by  mo liwo  do udzia u
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w zaj ciach dodatkowych. Powinny by  one realizowane na I roku studiów w 

blokach popo udniowych.  

Podsumowuj c kolejn  grup  pyta  i tym samym odpowiadaj c na drugie  

z postawionych pyta  badawczych, które brzmi: jak oceniane jest prowadzenie 

zaj  wychowania fizycznego i baza, na których s  one realizowane?, wida , e

mimo wielu niedogodno ci lokalowych, baza, na której realizowane s  zaj cia 

wychowania fizycznego jest oceniana wysoko. Równocze nie same zaj cia 

i sposób ich prowadzenia zosta  wysoko oceniony przez studentów. Ta wiado-

mo  powinna cieszy  pracowników studium, e ich praca postrzegana jest 

dobrze przez studentów. wiadczy to o tym, e sposób prowadzenia zaj

i wykorzystanie bazy przy ich prowadzeniu jest dobry. 

Odpowied  na trzecie pytanie badawcze, jakie s  oczekiwania studentów 

wobec formy zaj  wychowania fizycznego, przedstawia si  nast puj co. Wi k-

szo  studentów zapytana o form  zaj  odpowiada, e zaj cia do wyboru – 

kursy s  t  form , która odpowiada aby im. Du ym zainteresowaniem ciesz  si

zaj cia pi ki no nej w ród m czyzn, a w ród kobiet taniec i aerobik. Taniec 

cieszy si  równie  du ym powodzeniem u m czyzn. Na kolejnych pozycjach 

znajduj  si  kolejno p ywanie – nauka, pi ka siatkowa, tenis sto owy, turystyka 

rowerowa, turystyka górska, eglarstwo i sporty walki. Pozosta e z wymienio-

nych kursów dosta y mniejsz  liczb  g osów, ale równie  ciesz  si  popularno-

ci . Patrz c na wyniki i tym samym wybrane przez studentów kursy mo na

zauwa y , e studenci w du ej mierze kieruj  si  w tych wyborach panuj ca 

mod . Mod  na ruch i jego form  kreuj  media. Popularyzacja ta ca, wszech-

obecna pi ka no na, wyniki polskich p ywaków, czy siatkarzy i siatkarek powo-

duj e te dyscypliny s  ch tniej uprawiane przez studentów.  

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ka dej uczelni chc c przyci -

gn  na swoje zaj cia jak najwi ksz  rzesz  studentów powinno proponowa

jak najciekawsz  ofert  zaj  ruchowych. Zaj , które b d  wychodzi y naprze-

ciw oczekiwaniom studentów oraz zaj , które b d  sz y w parze z panuj c

mod  na form  ruchu. Oczywi cie jest to jeden z wielu czynników, który wp y-

wa na dobrze dzia aj c  jednostk . Je li chodzi o spe nienie oczekiwa  studen-

tów Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie wobec zaj  wycho-

wania fizycznego, to jest jeszcze troch  do zrobienia. Nie chodzi tu tylko o for-

m  organizacyjn  zaj , ale w du ej mierze przeszkod  do pe nej realizacji 

oczekiwa  studentów jest baza sportowa. Dost p do obiektów w okre lonych 

porach dnia. Kadra, która jest gotowa do prowadzenia zaj  w ró nych formach, 

nie zawsze jest w stanie sprosta  oczekiwaniom wszystkich studentów, tym 

bardziej w obecnej formie prowadzenia zaj . My l , e fakt wysokiej oceny, 

jak  dosta y zaj cia wychowania fizycznego prowadzone w obecnej formie, 

wiadczy o du ej fachowo ci prowadz cych. Zaj cia przez nich prowadzone 

powoduj , e studenci wychodz  z nich zadowoleni i w pe ni usatysfakcjono-

wani.
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Temat, który zosta  poruszony w tej pracy, od wielu lat jest badany. G ów-

nie pracownicy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu na ró nych uczel-

niach podejmuj  si  bada  nad oczekiwaniami studentów wobec zaj  wycho-

wania fizycznego, ofert  dydaktyczn  Studium Wychowania Fizycznego i Spor-

tu (J. Bie u ski, R. Jarosz, Oferta dydaktyczna SWFiS Politechniki Wroc aw-

skiej w semestrze zimowym 2005/2006. Wychowanie fizyczne studentów. Raport 

z Sejmików Akademickiej Kultury Fizycznej. Zarz d G ówny AZS, Warszawa 

2005), czy te  zmianami organizacyjnymi i programowymi z wychowania fi-

zycznego (A. Rzepka, Zmiany organizacyjne i programowe z wychowania fi-

zycznego w PWSZ - Kolegium Karkonowskim. Wychowanie fizyczne studentów. 

Raport z Sejmików Akademickiej Kultury Fizycznej, Zarz d G ówny AZS, War-

szawa 2005). Ró norodnymi badaniami prowadzonymi w ród studentów przez 

pracowników SWFiS mog  dopasowywa  ofert  zaj  do potrzeb i oczekiwa

studentów.

Temat podejmowany w tych badaniach jest bardzo wa ny. Studenci cz sto

maj c ma o ciekaw  ofert  zaj  wychowania fizycznego rezygnuj  z zaj , nie 

my l  o swojej kondycji, czy zdrowiu. Konsekwencje tego przek adaj  si  na 

lata pó niejsze, pracuj c cz sto ci ko nie maj  czasu na ruch, ale te  nie maj

nawyków do aktywnego wypoczynku. Dlatego kierownicy i pracownicy Stu-

dium Wychowania Fizycznego i Sportu powinni swoj  ofert  zaj  przyci ga

studentów. Zach ca  i wypracowywa  w nich nawyki aktywnego sp dzania

czasu wolnego. 
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STRESZCZENIE

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pa stwowej Wy szej Szko y

Zawodowej w Kro nie Powsta o we wrze niu 2002 roku. Realizuje ono zaj cia 

wychowania fizycznego na kierunkach, które w swoich planach studiów maj
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obowi zkowe zaj cia wychowania fizycznego. Studium realizuje równie  zaj -

cia dodatkowe dla wszystkich studentów. Ta oferta nie jest zbyt bogata, ponie-

wa  ograniczona jest ona godzinowo. Wi kszo  zaj  obowi zkowych reali-

zowanych jest w formie klasowo-lekcyjnej. Poszczególne grupy z danych kie-

runków przychodz  na wyznaczon  godzin  i wyznaczone miejsce i realizuj

swoje zaj cia. Ich rodzaj – dyscyplina wybierana jest na bie co przed zaj cia-

mi. W celu weryfikacji, czy ta forma zaj  jest odpowiednia i zadawalaj ca dla 

studentów sporz dzona zosta a ankieta, która mia a na celu sprawdzi  jakie s

oczekiwania studentów Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kro nie

wobec zaj  wychowania fizycznego. Ankieta przeprowadzona zosta a w ród 

studentów, którzy maj  b d  mieli zaj cia wychowania fizycznego. Po analizie 

wyników wyci gni te zosta y wnioski, z których wynika, e studenci oceniaj

zaj cia prowadzone przez pracowników Studium wysoko, jak i wysoko oceniaj

baz  na której te zaj cia s  realizowane. Je li chodzi o obecn  liczb  godzin 

wychowania fizycznego, czyli 60, która jest realizowane na wi kszo ci kierun-

ków na I roku studiów, to wed ug studentów jest wystarczaj ca. Du a liczba 

ankietowanych, bo 21% chcia aby mie  mo liwo  udzia u w zaj ciach dodat-

kowych przez ca y okres studiów. Patrz c na wyniki ankiety dotycz cej formy 

zaj , tu zdecydowanie oczekiwania studentów id  w stron  zaj  – kursów do 

wyboru. Zaj cia te wed ug nich powinny si  g ównie odbywa  popo udniami po 

zako czonych innych zaj ciach. Je li chodzi o wybór, jakiego dokonali studen-

ci, to wi kszo  kobiet chcia aby zaj  z ta ca, aerobiku, p ywania, pi ki siat-

kowej. M czy ni natomiast zdecydowanie wybrali pi k  no n . Drug  pozycje 

na ich li cie zaj  taniec i dalej p ywanie, pi ka siatkowa, tenis sto owy, turysty-

ka rowerowa, górska, eglarstwo. Uwa am, e lista kursów dost pnych dla stu-

dentów powinna by  jak najbardziej bogata w formy. Dawa oby to studentom 

wi ksze mo liwo ci wyboru zaj  i tym samym ch tniej by w nich uczestniczy-

li. Wszystkie te oczekiwania studentów Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodo-

wej w Kro nie wobec zaj  wychowania fizycznego powinny by  przeanalizo-

wane no i oczywi cie w mar  mo liwo ci wprowadzone. Aby temu sprosta ,

potrzebna jest odpowiednia baza sportowa, która b dzie dost pna o odpowied-

nich porach dnia.  

S owa kluczowe: forma zaj , czas realizacji zaj , kursy do wyboru
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA VII

ANNA RYCHLEWSKA 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Muzyczna im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Poznaniu 

STAN KADRY, BAZY I ORGANIZACJA PRACY STUDIÓW WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO I SPORTU W WY SZYCH SZKO ACH ARTYSTYCZNYCH 

W POLSCE

Wst p

Organizacja kultury fizycznej w szkolnictwie wy szym by a i jest przed-

miotem bada  wielu autorów [m.in. Bili ski, Obody ski 1995; Dybczy ski 

1993; Liedke 1981; Lisicki 2002; Nowakowski 1996; Obody ski 1978, 1992; 

Pilicz, Demel 2000]. Nieliczne jednak opracowania dotycz  wy szych szkó

artystycznych [Obody ski 1978, 1992; Stró yk 1985]. By  mo e spowodowane 

jest to wybitnie ma  liczebno ci  studentów na uczelniach artystycznych 

w porównaniu do uniwersytetów, politechnik, uczelni o profilach przyrodni-

czych, ekonomicznych czy medycznych. Innym powodem mo e by  specyfika 

studiów w szko ach muzycznych, plastycznych i teatralnych, i ogólnie przyj te

przekonanie, e aktywno  fizyczna nie idzie w parze z karier  artystyczn .

Prawo o szkolnictwie wy szym (Dzia  I, Rozdzia  I, Art. 13) w ród pod-

stawowych zada  uczelni wymienia mi dzy innymi stwarzanie warunków do 

rozwoju kultury fizycznej studentów [3]. Zapis ten tyczy si  wszystkich typów 

uczelni, niezale nie od ich wielko ci i specyfiki.  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego w standardach kszta cenia 

dla kierunków studiów o profilu artystycznym przewiduje zaj cia z wychowa-

nia fizycznego w wymiarze minimum 60 godzin. Sposób ich realizacji, ewen-

tualny zwi kszony wymiar godzin i organizacja dodatkowych zaj  sporto-

wych, rekreacyjnych lub turystycznych zale y od bazy sportowej, rodków 

finansowych i inicjatywy w adz uczelni, jak równie  od potrzeb i mo liwo ci 

samych studentów. 
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Celem pracy jest diagnoza stanu kadry, bazy oraz organizacji pracy w stu-

diach wychowania fizycznego i sportu publicznych wy szych szkó  artystycz-

nych w Polsce. 

Materia  i metoda 

Badaniom poddano wszystkie publiczne wy sze szko y o profilu artystycz-

nym, a wi c 8 uczelni o profilu muzycznym z 2 wydzia ami zamiejscowymi, 7 

uczelni o profilu plastycznym, i 3 uczelnie o profilu teatralnym z 2 wydzia ami 

zamiejscowymi. Razem 18 uczelni i 4 wydzia y zamiejscowe.  

Dane zebrano przy u yciu ankiety. Na pytania zawarte w ankiecie odpo-

wiada y osoby zatrudnione na uczelniach jako nauczyciele wychowania fizycz-

nego, (je li jest na uczelni SWFiS odpowiada  kierownik Studium) oraz osoby 

pracuj ce w dzia ach nauczania. W ocenie struktury zatrudnienia jako grup

porównawcz  wykorzystano kadr  SWFiS Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2007/2008. 

W dalszej cz ci referatu badane uczelnie zostaj  oznaczone nast puj cymi 

skrótami: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – 

AMuz-Byd; Akademia Muzyczna im. Stanis awa Moniuszki w Gda sku – 

AMuz-Gda; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – 

AMuz-Kat; Akademia Muzyczna w Krakowie – AMuz-Kra; Akademia Mu-

zyczna im. Gra yny i Kiejstuta Bacewiczów w odzi – AMuz- ód; Akademia 

Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – AMuz-Poz; Akade-

mia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – Filia w Szcze-

cinie – AMuz-Szc; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – 

UMuz-War; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wy-

dzia  Zamiejscowy w Bia ymstoku – UMuz-Bia; Akademia Muzyczna im. Ka-

rola Lipi skiego we Wroc awiu – AMuz-Wro; Akademia Sztuk Pi knych w 

Gda sku – ASP-Gda; Akademia Sztuk Pi knych w Katowicach – ASP-Kat; 

Akademia Sztuk Pi knych im. Jana Matejki w Krakowie – ASP-Kra; Akademia 

Sztuk Pi knych im. W adys awa Strzemi skiego w odzi – ASP- ód; Akade-

mia Sztuk Pi knych w Poznaniu – ASP-Poz; Akademia Sztuk Pi knych w War-

szawie – ASP-War; Akademia Sztuk Pi knych im. Eugeniusza Gepperta we 

Wroc awiu – ASP-Wro; Pa stwowa Wy sza Szko a Teatralna im. Ludwika 

Solskiego w Krakowie – PWST-Kra; Pa stwowa Wy sza Szko a Teatralna im. 

Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydzia y Zamiejscowe we Wroc awiu – 

PWST-Wro; Pa stwowa Wy sza Szko a Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. 

Leona Schillera w odzi – PWSFTT- ód; Akademia Teatralna im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie – AT-War; Akademia Teatralna im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie – Wydzia  Zamiejscowy w Bia ymstoku – AT-Bia; 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM. 
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Wydzia  Zamiejscowy warszawskiej Akademii Teatralnej (AT-Bia) odmó-

wi  udzia u w badaniach. Akademia Muzyczna im. Karola Lipi skiego we Wro-

c awiu (AMuz-Wro) nie odpowiedzia a na ankiet .

Wyniki bada

W ród badanych uczelni w o miu funkcjonuje uczelniana jednostka organi-

zacyjna odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie dzia alno ci dydak-

tycznej z zakresu wychowania fizycznego i sportu – Studium Wychowania Fi-

zycznego i Sportu. S  to AMuz-Gda, AMuz-Kat, AMuz- ód, AMuz-Poz, 

UMuz-War, ASP-Kra, ASP-War, PWSFTT- ód, przy czym w AMuz-Gda 

funkcjonuje Uczelniana Sekcja Kultury Fizycznej. Studenci trzech uczelni ko-

rzystaj  z zaj  wychowania fizycznego organizowanych przez inne uczelnie – 

ASP-Gda korzysta z oferty SWFiS Uniwersytetu Gda skiego, ASP- ód korzy-

sta z oferty SWFiS Uniwersytetu ódzkiego, ASP-Poz korzysta z oferty SWFiS 

AMuz-Poz i jednocze nie zatrudnia jednego nauczyciela wf. Pozosta e uczelnie 

tylko zatrudniaj  nauczycieli wf.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli wf na poszczególnych uczelniach to po 

jednej osobie w AMuz- ód, AMuz-Szc, UMuz-Bia, ASP-Kat, ASP-Poz, po 

dwie osoby w AMuz-Byd, AMuz-Poz, AMuz-Wro, ASP-Kra, PWST-Kra, po 

trzy osoby w AMuz-Gda, AMuz-Kat, AMuz-Kra, UMuz-War, ASP-War, 

PWST-Wro oraz 5 osób w PWSFTT- ód.

Zatrudnienie nauczycieli wf na uczelniach artystycznych wzros o w ci gu

25 lat z 19 osób do 39. Procent zatrudnionych kobiet nie zmieni  si  (37% 

w 1982/1983, 36% w 2007/2008), natomiast znacznie zwi kszy  si  procent 

nauczycieli powy ej 50. roku ycia – w roku akademickim 1982/1983 by o ich 

21% ogó u zatrudnionych, w 2007/2008 – 54% [8]. W 1983 r. 16% zatrudnio-

nych nauczycieli posiada o stopie  naukowy doktora, w roku akademickim 

2007/2008 – 13%. W 1983 r. by o 58% starszych wyk adowców, w roku aka-

demickim 2007/2008 – 46%, procent zatrudnionych na stanowisku wyk adowcy 

wzrós  odpowiednio z 21% do 26%, a na stanowisku instruktora lub nauczyciela 

zmala  z 21% do 15%. W 1983 r. 95% zatrudnionych nauczycieli mia o upraw-

nienia trenerskie, a 5% specjalizacje instruktorskie. W roku akademickim 

2007/2008 odpowiednio 49% i 31% [8]. W roku akademickim 2007/2008 14 

uczelni zatrudnia o nauczycieli na pe nym etacie lub na cz ci etatu, 4 uczelnie 

tylko na umow -zlecenie lub umow  o dzie o (tab. I).

Struktura zatrudnienia nauczycieli wf na uczelniach artystycznych i na 

UAM w roku akademickim 2007/2008 jest porównywalna (tab. II). Zwraca 

uwag  znacznie wi kszy procent zatrudnionych na uczelniach artystycznych 

powy ej 50 roku ycia (54% w porównaniu do 43% na UAM), i w zwi zku

z tym znacznie mniejszy procent zatrudnionych na stanowisku instruktora lub 

nauczyciela (15% w porównaniu do 21% na UAM). Na uczelniach artystycz-
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nych 13% zatrudnionych nauczycieli wf ma stopie  naukowy doktora, podczas 

gdy na UAM tylko 5%. Wszyscy zatrudnieni na UAM maj  dodatkowe specja-

lizacje instruktorskie (100%), na uczelniach artystycznych tylko 31%. 

Tab. I. Struktura zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego  
na uczelniach artystycznych 
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AMuz-Byd 2 1 1 - 1 - - 1 - - 2 1 

AMuz-Gda 3 1 - - - - - - - - 3 2 

AMuz-Kat 3 1 - 2 1 - - 3 - 3 - 2 

AMuz-Kra 3 2 1 1 1 - 1 1 - 2 1 1 

AMuz- ód 1 - - 1 - - - - 1 - - - 

AMuz-Poz 2 2 1 - 1 - 2 - 1 1 - - 

AMuz-Szc 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1 

UMuz-War 3 1 - 2 1 - 1 2 2 1 - 2 

UMuz-Bia 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 

AMuz-Wro 2 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 

ASP-Gda -            

ASP-Kat 1 - - - - 1 1 - - - 1 1 

ASP-Kra 2 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 

ASP- ód -            

ASP-Poz 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 

ASP-War 3 1 - 2 1 - 1 2 2 1 - 2 

PWST-Kra 2 - 1 - 1 2* 2 2 1 - 1 - 

PWST-Wro 3 2 - - 2 1 - 2 2 - 1 2 

PWSFTT- ód 5 1 - 1 4 1 2 3 3 2 - 3 

AT-War 1 - - - 1 - - 1 1 - - 1 

Suma 39 14 6 10 18 5 12 19 15 13 11 21 

* w tym jeden doktor habilitowany 

Z wyj tkiem Wydzia u Re yserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTT- ód

oraz wybranych specjalizacji na AMuz-Poz i PWST-Wro na wszystkich uczel-

niach wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowi zkowym. Obowi zek ten 

dotyczy studentów I, II lub III roku studiów, w zale no ci od wymiaru godzin 

i planu zaj . Minimalny wymiar godzin z wychowania fizycznego równy dla 

wszystkich studentów to 60 godzin (AMuz-Byd, AMuz-Poz, ASP-Gda, ASP-

Kat, ASP-Poz, ASP-War), nast pnie 120 godzin (AMuz-Gda, AMuz-Kra, 

AMuz- ód, AMuz-Szc, ASP-Kra, ASP- ód, PWST-Kra, AT-War). Najwi kszy 

wymiar obowi zkowych godzin z wychowania fizycznego jest w PWST-Wro 
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(90-180) i PWSFTT- ód (180-270), przy czym najwi ksze wymiary godzin na 

wymienionych dwóch uczelniach obowi zuj  na wydzia ach aktorskich. Pozo-

sta e uczelnie prowadz  obowi zkowe wychowanie fizyczne w wymiarze od 60 

do 120 godzin, ró nie na poszczególnych wydzia ach. Wszystkie uczelnie zde-

klarowa y mo liwo  uczestnictwa w zaj ciach studentów, których obowi zek 

ten ju  nie dotyczy.

Tab. II. Porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego 
w roku akademickim 2007/2008. 
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n 39 14 6 10 18 5 12 19 15 13 11 21 Uczelnie 

artystyczne % 100 36 15 26 46 13 31 49 38 33 28 54 

N 47 16 10 11 23 2 47 25 42 0 5 20 
UAM*

% 100 34 21 23 49 4 100 53 89 0 11 43 

* badania w asne 

Najcz ciej proponowan  form  zaj  z wychowania fizycznego jest p y-

wanie (17 uczelni), kulturystyka (14), pi ka no na halowa (13), aerobik, koszy-

kówka i tenis sto owy (po 11), siatkówka (10) oraz gimnastyka ogólnorozwo-

jowa bez muzyki (9) (tab. III). 

Dziesi  uczelni nie dysponuje adnym w asnym obiektem sportowym 

lub nawet takim, który mo na zaadaptowa  na potrzeby wychowania fizycz-

nego. S  to AMuz-Kat, AMuz-Kra, AMuz-Szc, UMuz-Bia, AMuz-Wro, 

ASP-Gda, ASP-Kat, ASP-Kra, ASP- ód, ASP-Poz. Pozosta e szko y najcz -

ciej posiadaj  w asne si ownie (minisi ownia w AMuz-Byd), sale z lustrami 

lub bez, sale zast pcze (zaadaptowana pusta sala lekcyjna lub inna), i sale na 

minimum 3 sto y do tenisa sto owego. Z wyj tkiem AT-War wszystkie 

uczelnie, niezale nie od stanu posiadania w asnych obiektów sportowych, 

wynajmuj  obiekty do zaj  (tab. IV). W porównaniu do roku 1983 liczba 

obiektów sportowych stanowi cych baz  w asn  wy szych szkó  artystycz-

nych zwi kszy a si  [8]. 

Osiem uczelni nie posiada adnych w asnych przyborów do zaj  z wy-

chowania fizycznego (AMuz-Kat, AMuz-Szc, AMuz-Wro, ASP-Gda, ASP-Kat, 

ASP- ód, ASP-Poz, PWST-Wro). Pozosta e uczelnie najcz ciej maj  na swo-

im wyposa eniu pi ki do gier zespo owych, karimaty, hantelki, ta my gumowe 

oraz rakietki do tenisa sto owego.
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Tab. III. Formy zaj  w ramach wychowania fizycznego. 
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AMuz-Byd x x     x   x x x x    x  

AMuz-Gda x  x       x x  x    x  

AMuz-Kat  x x x    x  x x x x      

AMuz-Kra x x x    x   x   x     1 

AMuz- ód x x        x  x x      

AMuz-Poz x x x x x    x x         

AMuz-Szc x                  

UMuz-War x x x  x  x   x x x x    x  

UMuz-Bia x x        x x x x      

AMuz-Wro x  x          x      

ASP-Gda  x x        x x      2, 3 

ASP-Kat x                 
4, 5, 

6, 7 

ASP-Kra x x x    x   x x x x      

ASP- ód x x x x   x  x  x x x   x x  

ASP-Poz x x x x x    x x         

ASP-War x x x  x  x   x x x x    x  

PWST-Kra x x     x  x x x     x   

PWST-Wro x                  

PWSFTT-

ód
x x     x   x x x  x  x  

4, 6, 

8

AT-War       x            

Suma 

1

7

1

4

1

1
4 4 0 9 1 4 13 11 10 11 1 0 3 5 - 

1 – badminton, 2 – y wiarstwo, 3 – unihoc, 4 – jazda konna, 5 – wspinaczka, 6 – narciarstwo, 7 – 

rafting, 8 – gimnastyka artystyczna 

Dziewi  spo ród badanych uczelni organizuje zaj cia ruchowe dla swoich 

pracowników, prowadzone przez nauczycieli wf. S  to AMuz-Gda, AMuz-Kra, 

UMuz-War, UMuz-Bia, oraz wszystkie prócz ASP-Poz uczelnie plastyczne. 

Kluby Uczelniane AZS istniej  na 4 uczelniach o profilu muzycznym i na 2 

uczelniach o profilu plastycznym. W AMuz-Gda dzia aj  sekcje koszykówki, 
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tenisa, pi ki no nej, gimnastyki przy muzyce, jazdy konnej i p ywania, 

w AMuz-Poz i w UMuz-War sekcje pi ki no nej, w AMuz-Wro sekcja tenisa 

sto owego. W ASP-Poz dzia a sekcja wspinaczkowa a w ASP-War sekcje pi ki

no nej i siatkówki. W PWSFTT- ód istnieje klub uczelniany, przy czym wy-

pe niaj cy ankiet  zdeklarowa  brak dzia alno ci klubu. 

Tab. IV. Obiekty sportowe w wy szych szko ach artystycznych. 
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a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b 

AMuz-Byd  x x  x    x     x      x   

AMuz-Gda  x  x x   x    x   x   x     

AMuz-Kat    x  x        x  x       

AMuz-Kra  x  x  x      x    x       

AMuz- ód  x x           x         

AMuz-Poz  x  x  x x  x   x           

AMuz-Szc  x                     

UMuz-War  x  x x       x           

UMuz-Bia  x  x            x       

AMuz-Wro  x              x       

ASP-Gda                       

ASP-Kat  x                     

ASP-Kra  x  x  x        x  x       

ASP- ód                       

ASP-Poz                       

ASP-War  x  x x       x   x x       

PWST-Kra  x x  x                 c 

PWST-Wro  x x          x          

PWSFTT-

ód
 x x  x         x   x    d  

AT-War       x                

Suma 

-

1
5 5 8 6 4 2 1 2 - - 5 1 5 2 6 1 1 - 1 1 1

a – obiekt w asny, b – obiekt wynajmowany, c – sala do gimnastyki sportowej, d – sala z matami 

Reprezentacje 8 uczelni bior  regularny lub sporadyczny udzia  w Sporto-

wym Festiwalu Wy szych Szkó  Artystycznych w Wilkasach organizowanym 
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corocznie przez Zarz d G ówny Akademickiego Zwi zku Sportowego. Nie we 

wszystkich przypadkach s  to reprezentacje tych uczelni, w których dzia aj

kluby uczelniane. Uczelnie, które zdeklarowa y swoje uczestnictwo w Festiwalu 

to AMuz-Gda, AMuz- ód, AMuz-Poz, UMuz-War, ASP- ód, ASP-War, 

PWST-Kra i AT-War. Sportowy Festiwal Wy szych Szkó  Artystycznych ma 

by  form  rywalizacji o regulaminie dostosowanym do mo liwo ci studentów 

szkó  artystycznych, a wi c odpowiednikiem Akademickich Mistrzostw Polski 

dla wszystkich pozosta ych typów uczelni. 

Osiem uczelni jednoznacznie potwierdzi o istnienie w statucie uczelni zapi-

su mówi cego o stwarzaniu warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów 

jako jednego z podstawowych zada  uczelni. Taki zapis w swoim statucie po-

siadaj  AMuz-Gda, AMuz- ód, AMuz-Poz, AMuz-Szc, ASP-Gda, ASP-Kat, 

ASP-War i PWSFTT- ód. Pozosta e szko y nie posiadaj  zapisu dotycz cego 

kultury fizycznej studentów w swoich statutach lub istnienie takich zapisów nie 

zosta o potwierdzone. 

Wnioski

1. Tylko na o miu uczelniach spo ród dwudziestu przebadanych funkcjonu-

je Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mimo e w wi kszo ci szkó ,

w których nie powo ano takiej jednostki mi dzywydzia owej zatrudnionych jest 

dwóch lub nawet trzech nauczycieli wf. Wyodr bnienie i nazwanie takiej jed-

nostki podnosi jednak presti  przedmiotu i osób go ucz cych, oraz sprawia, e

bardziej znana i dost pna jest siedziba, regulamin i nauczyciele prowadz cy 

zaj cia. 

2. Uczelnie artystyczne najcz ciej zatrudniaj  dwóch lub trzech na-

uczycieli wf, w wi kszo ci przypadków na pe nym etacie. Ogólna liczba 

zatrudnionych wzros a od 1983 r. dwukrotnie, niepokoi jednak fakt niskiego 

procentowo zatrudnienia kobiet oraz nauczycieli m odych (54% powy ej 50. 

roku ycia). Znacznie mniej jest obecnie nauczycieli z uprawnieniami tre-

nerskimi, natomiast znacznie wi cej z dodatkowymi specjalizacjami instruk-

torskimi. Wydaje si  to korzystne dla studentów uczelni artystycznych, któ-

rych zainteresowanie aktywno ci  fizyczn  zawsze b dzie mia o bardziej 

rekreacyjny ni  sportowy charakter. Struktura zatrudnienia nauczycieli wf 

na uczelniach artystycznych i w SWFiS UAM jest porównywalna. Uczelnie 

artystyczne dysponuj rednio nieco starsz  kadr , o nieco wy szych kwali-

fikacjach teoretycznych, ale ni szych praktycznych, wyra onych liczb  spe-

cjalizacji instruktorskich. 

3. Uwzgl dniaj c ograniczenia w bazie sportowej i rodkach finansowych, 

jakimi dysponuj  ma e uczelnie artystyczne nale y oceni  bardzo pozytywnie 

to, e a  14 spo ród 20 przebadanych szkó  prowadzi zaj cia z wychowania 

fizycznego w wymiarze wy szym ni  ustawowe minimum.  
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4. Zastanawiaj ce jest, e gry zespo owe takie jak koszykówka i siatkówka, 

stosunkowo niebezpieczne ze wzgl du na potencjalne urazy ko czyny górnej, 

przede wszystkim nadgarstka i palców, s  bardzo popularne, nawet na uczel-

niach muzycznych. Natomiast bezpieczne i modne formy ruchu (zaj cia tanecz-

ne fitness, ta ce towarzyskie, joga) czy równie  bezpieczne i tanie zaj cia 

w terenie (atletyka terenowa, jogging) stanowi  najmniej popularne formy za-

j .

5. Po owa badanych uczelni zainwestowa a we w asne si ownie i sale do 

wicze  typu fitness, gimnastyka, taniec czy tenis sto owy. Pozosta e uczelnie 

nadal nie dysponuj adnym w asnym obiektem sportowym. Posiadanie w a-

snych obiektów i przyborów do wicze  podnosi atrakcyjno  uczelni, umo li-

wia te  studentom korzystanie z nich bez ogranicze  (odchodz  koszty najmu), 

a wi c przyczynia si  do popularyzacji kultury fizycznej.  

6. Wi ksze zainteresowanie zaj ciami sprawno ciowymi prowadzonymi dla 

pracowników uczelni przez nauczycieli wf mog oby spowodowa , e ich wize-

runek na tak specyficznej uczelni zmieni si  na korzy , waga przedmiotu jakim 

jest wychowanie fizyczne wzro nie, a integracja kadry nauczycielskiej przed-

miotów kierunkowych i dodatkowych, cz sto niedostateczna, pog bi si .

7. Ma e zainteresowanie dzia alno ci  sportowo-rekreacyjn  i turystyczn

w ramach AZS to potwierdzenie licznych ogranicze  jakie maj  uczelnie arty-

styczne, takie jak ma a liczebno  studentów, brak w asnej bazy sportowej, 

ograniczone rodki finansowe oraz specyfika studiów. Osi gni cia na polu spor-

towej rywalizacji nigdy nie b d  miar  presti u uczelni artystycznych.  

8. Brak zapisu w statucie mówi cego o tym, e stwarzanie warunków do 

rozwoju kultury fizycznej studentów jest jednym z podstawowych zada  uczel-

ni mo e sugerowa  brak zainteresowania w adz uczelni zdrowiem i sprawno ci

fizyczn  studentów. Taki zapis powinien istnie  w statucie ka dej szko y wy -

szej i mie  praktyczne odzwierciedlenie w programach wszystkich kierunków 

studiów.
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STRESZCZENIE

Organizacja kultury fizycznej w szkolnictwie wy szym by a przedmiotem 

bada  wielu autorów. Nieliczne jednak opracowania dotycz  wy szych szkó

o profilu artystycznym – muzycznym, plastycznym i teatralnym. By  mo e jest 

to spowodowane wybitnie ma  liczebno ci  studentów uczelni artystycznych, 

innym powodem mo e by  specyfika studiów i ogólnie przyj te przekonanie, e

aktywno  fizyczna nie idzie w parze z karier  artystyczn .

Celem pracy jest diagnoza stanu kadry, bazy oraz organizacji pracy w stu-

diach wychowania fizycznego i sportu publicznych wy szych szkó  artystycz-

nych w Polsce. 

Dane zebrano przy u yciu ankiety. W ocenie struktury zatrudnienia jako gru-

p  porównawcz  wykorzystano kadr  SWFiS Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2007/2008. 

Analiza wyników bada  pozwala stwierdzi , e struktura zatrudnienia na-

uczycieli wf na uczelniach artystycznych i w SWFiS UAM jest porównywalna. 

Stan bazy sportowej polepszy  si  w porównaniu do roku 1983, cho  nadal jest 

znacznie ubo szy ni  na uczelniach innych typów. Zdecydowana wi kszo

badanych uczelni artystycznych mimo ograniczonych rodków finansowych 

i ubogiej infrastruktury sportowej organizuj c wychowanie fizyczne wykracza 

ponad minimum narzucone w standardach kszta cenia przez MNiSW. 

S owa kluczowe: wychowanie fizyczne, wy sze szko y artystyczne 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA VIII

ANDRZEJ Ó TEK-DASZYKOWSKI

Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski 

AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKO ACH WY SZYCH

Wst p

Z analizy literatury prezentuj cej wszechstronne badania naukowe nad pro-
blematyk  kultury fizycznej w szko ach wy szych w Polsce, bada  diagno-
stycznych przeprowadzonych przez autora oraz podobnych przez A. Nowakow-
skiego1 wynika, e zaj cia z wychowania fizycznego od dawna nie ciesz  si
w ród studentów nale yt  popularno ci . wiadczy o tym cz sto ich bierny lub 
nawet niech tny stosunek do zaj  oraz liczne zwolnienia lekarskie z wicze .

Studenci jako przyczyny swojej niech ci do zaj  wychowania fizycznego 
podawali:
1) ma o atrakcyjny poziom zaj , po czony ze zbyt formalistycznym trakto-

waniem studentów ze strony prowadz cych zaj cia (nadmierna dyscyplina, 
zbyt szczegó owe nakazy w zakresie stroju sportowego itp.); 

2) zbyt w ski wachlarz oferty programowej ze strony StudiówWFiS oraz AZS; 
3) niedogodn  por  odbywania zaj  (np. zaj cia na p ywalni bezpo rednio po 

zaj ciach dydaktycznych prowadzonych w przeciwleg ym ko cu miasta); 
4) niedogodno ci typu komunikacyjnego utrudniaj ce punktualne dotarcie na 

zaj cia; 
5) niezadowalaj cy pod wzgl dem bezpiecze stwa oraz higieniczno-

sanitarnym stan obiektów, na których odbywaj  si  zaj cia (nierówny 
parkiet, zbyt niska temperatura w zimie, niesprawne sanitariaty itp.)2.

1 A. ó tek-Daszykowski, Wychowanie fizyczne w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 

w latach 1965–2001 [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, red. W.J. Cynarski, A. Nowa-
kowski, S. Zaborniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008. 
2 A. Nowakowski, Akademickie wychowanie fizyczne i sport we wspomnieniach absolwentów 

szkó  wy szych po udniowo-wschodniej polski [w:] Akademicka kultura fizyczna…, s. 123–135; 
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W tej sytuacji nasuwa si  pytanie: Co jest przyczyn  takiego stanu rzeczy? 
Co nale a oby zrobi , aby wiczenia z wychowania fizycznego by y dla m o-
dzie y akademickiej bardziej atrakcyjne i mog y liczy  na jej akceptacj ?

Jak wynika z „Komunikatu ko cowego I Sejmiku Kultury Fizycznej”: 
„Szko y wy sze – z uwagi na bardzo istotne miejsce zajmowane w systemie 
edukacji, w kszta towaniu postaw i wiadomo ci m odego pokolenia – s
w szczególny sposób predysponowane do upowszechniania sportu i rekreacji, 
a tak e do kreowania mody na zdrowy sposób ycia”3.

Autorski program wychowania fizycznego w szko ach wy szych 

Autor artyku u – nauczyciel z wieloletni  praktyk  – jedn  z przyczyn ma ej
popularno ci wychowania fizycznego w ród studentów upatruje w zbyt ubogiej 
ofercie programowej, która nie uwzgl dnia indywidualnych zainteresowa wicz -
cych. Najcz ciej rodzaj zaj  jest studentom narzucany z góry, nie maj  oni w zasa-
dzie mo liwo ci wyboru ulubionych przez siebie dyscyplin sportowych, czy innych 
form aktywno ci rekreacyjnej. Czasem mo liwo ci takiego wyboru istniej , ale wa-
chlarz propozycji pracowników SWFiS jest ubogi, ma o atrakcyjny i ma o twórczy. 

Niezb dnym sk adnikiem programu w zakresie wychowania fizycznego s
cele kszta cenia. Podstawowym celem wychowania fizycznego jest ogólny roz-
wój osobowo ci, a w szczególno ci rozwój fizyczny oraz kszta towanie wia-
domo ci studentów o roli zdrowia fizycznego w yciu cz owieka. W ród celów 
szczegó owych obejmuj cych wiadomo ci, umiej tno ci, sprawno ci i postawy 
studentów, mo na wyró ni  mi dzy innymi: 
– kszta towanie umiej tno ci dbania o w asne zdrowie, 
– rozwijanie pozytywnej postawy wobec w asnego ycia, zdrowia i kultury 

fizycznej, 
– doprowadzenie do wysokiej sprawno ci fizycznej i zaradno ci yciowej, 
– rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w szeroko poj tej kulturze fi-

zycznej poprzez wykorzystanie wiedzy, umiej tno ci ruchowych, sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, 

– korzystanie z zasobów wiedzy o zdrowiu i kulturze fizycznej dla w asnego 
rozwoju,

– kszta towanie aktywnego udzia  w yciu spo ecznym, rodzinnym oraz ochro-
nie rodowiska naturalnego, 

– rozwój takich cech osobowo ciowych jak: godno ci, uczciwo ci, sumienno-
ci, pracowito ci, odpowiedzialno ci za siebie i innych, poczucia sprawie-

A. Nowakowski, Studenci o kulturze fizycznej w rodowisku akademickim w okresie transformacji 

ustrojowej [w:] Akademicka kultura fizyczna…, s. 141–143.
3 Komunikat ko cowy I Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w zakresie wychowana fizyczne-

go studentów, Akademicki Przegl d Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r.
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dliwo ci, oraz umiej tno ci wspó ycia i wspó dzia ania z innymi oraz ra-
dzenie sobie z w asnymi problemami4.
Przed opracowaniem programu wychowania fizycznego nale y ustali  (wy-

bra ) jego model. Mo na zastosowa  pi  modelowych koncepcji programu. 
Pierwsza traktuje program jako zestaw podstawowych tre ci nauczania. Jest 

tu praktycznie wykaz tematów zaj .
Druga koncepcja ujmuje program jako zestaw zaplanowanych aktywno ci 

edukacyjnych. Wówczas w programie znajduje si :
– zakres nauczania; 
– uk ad tre ci;
– proporcje poszczególnych tre ci;
– interpretacja tre ci;
– metody i formy nauczania; 
– sposoby animowania uczestników zaj ;

W trzecim uj ciu program jest wykazem rezultatów, jakie pragniemy osi -
gn  w procesie edukacyjnym. W tym przypadku chodzi o dobre zdefiniowanie 
umiej tno ci, które powinni zdoby  uczestnicy zaj .

Czwarte podej cie do programu traktuje go jako zestaw poj  i zada  do 
wykonania. W tym przypadku program jest wykazem jednostronnych zada ,
czy aktywno ci ucz cego w celu wyrobienia nawyków czynno ciowych 
u uczestników zaj .

Natomiast pi ta koncepcja programu, która najbardziej odpowiada potrze-
bom studenckiego wychowania fizycznego ujmuje go jako rejestr do wiadcze .
Ta koncepcja programowa uwzgl dnia mo liwo ci uczestnika zaj  oraz to, 
czego faktycznie mo e si  on nauczy 5.

Struktura programu powinna by  wynikiem pewnych zasad jego konstru-
owania6. Przedstawione poni ej zasady zosta y sprawdzone przez autora w toku 
pracy zawodowej.  

Wed ug niego zasady konstruowania programów zaj  wychowania fizycz-
nego mo na przedstawi  w nast puj cy sposób: 
– zredukowanie do minimum zaj  gimnastycznych,  
– zachowanie okre lonych dni i godziny zaj  dla poszczególnych lat i kierun-

ków, w których po wcze niejszym zapisaniu si  mog aby uczestniczy ci le
okre lona liczba studentów, 

4 J. Bilski, Cele wychowania w uj ciu aksjologicznym, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”, nr 
54, Pozna  2005, s. 6; zob.: J. Tatarczuk, Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizyczne-

go, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1991, s. 32–37; W. Pa czyk, K. Warcho , W kr gu teorii 

metodyki i praktyki wspó czesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008, 
s. 41.
5 J. Pó turzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  1996, s. 44–
54. C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994, s. 53–56.
6 W. Oko , Elementy dydaktyki szko y wy szej, PWN, Warszawa 1973, s. 130–170, 200–245.
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– uwzgl dnienie w zaj ciach wcze niejszych propozycji studentów i uj cie ich 
w rozk adach materia u,

– stworzenie mo liwo ci wyboru ró nych form zaj  (oferty powinny wyp y-
wa  od studentów, jak i nauczyciela, by  omówione na pierwszych zaj ciach 
organizacyjnych na pocz tku semestru), 

– stworzenie studentom mo liwo ci realizacji zaj  przez uczestnictwo w orga-
nizowanych, sportowych imprezach masowych (np. w pi ce siatkowej, r cz-
nej, no nej, zabawach i grach terenowych), studenci mogliby by  ich organi-
zatorami, s dziami itp., 

– umo liwienie ch tnym studentom realizacji zaj  w formie wyjazdów sobot-
nio-niedzielnych (w czasie wolnym od nauki), wycieczek rowerowych, pie-
szych, sp ywów kajakowych, zaj  rekreacyjnych z nauk  p ywania, wyjaz-
dów na narty po czonych z nauk  prostych elementów narciarstwa zjazdo-
wego, saneczkarstwa po czonego z  ró nego rodzaju formami zabawowymi 
(wy cigami zaprz gów, zjazdy na czas i inne), 

– umo liwienie uczestnictwa studentom w organizowanych przez nauczyciela 
w czasie wolnym festiwalach sportowych, olimpiadach, turniejach, festynach 
sportowych, zawodach si owych (organizowanych zabaw z mocowaniem 
i d wiganiem w terenie lub na si owni),

– wprowadzenie zaj  z wykorzystaniem rodków dydaktycznych audiowizual-
nych, szczególnie dla studentek (np. zaj cia gimnastyczne przy muzyce, zaj -
cia taneczne przy muzyce, aerobic itp). 

– uczenie sposobów i metod relaksacyjnych i zapoznawanie z wiczeniami 
kompensacyjno-korekcyjnymi umo liwiaj cymi studentom podj cie samo-
dzielnych dzia a  w celu eliminacji stwierdzonych wad postawy cia a,

– wyposa enie w niezb dne wiadomo ci dotycz ce organizacji atwych imprez 
sportowych i turystycznych (szczególnie dla osób niemog cych bra  udzia u
w zaj ciach ruchowych). 

Opracowany program zaj  wychowania fizycznego powinien ujmowa
do wiadczenia edukacyjne, mo liwo ci i zainteresowania studentów, w oparciu 
o wymienione wcze niej ka dy student wybiera by sobie spo ród proponowa-
nych w programie te zaj cia, które najbardziej lubi, w których chcia by uczest-
niczy . Wi kszo  zaj  by aby organizowana w terenie w grupach koeduka-
cyjnych i powinna obejmowa :
– jesieni  i wiosn , raz lub dwa razy w tygodniu studenci odbywaliby rajdy piesze 

lub rowerowe na atrakcyjnych szlakach (ka dy posiada by  w asny rower),  
– dla zwolenników rannego wstawania odbywa aby si  codziennie gimnastyka 

poranna po czona z bieganiem w pobli u akademików,  
– w okresie zimowym by yby prowadzone raz w tygodniu 1,5-godzinne zaj cia 

na lodowisku (dla ch tnych odbywa yby si  cz ciej) oraz wyjazdy w czasie 
wolnym na narty,  
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– w maju i czerwcu dla zwolenników gier zespo owych organizowano by coty-
godniowe turnieje siatkówki pla owej, po czone z opalaniem i zako czone
ogniskiem z pieczon  kie bask ,

– przy sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych studenci odbywaliby wy-
cieczki piesze w ró ne ciekawe miejsca po czone ze zwiedzaniem obiektów 
zabytkowych,  

– w niektórych miesi cach odbywa yby si  op acane przez studentów zaj cia 
z nauki p ywania na basenie,  

– w okresie wiosennym i jesiennym organizowane by yby wycieczki autokaro-
we po czone ze zwiedzaniem miejsc atrakcyjnych pod wzgl dem historycz-
nym, czy turystyczno-przyrodniczym. 

Wymienione zaj cia by yby organizowane z inicjatywy studentów, przy czyn-
nym zaanga owaniu nauczyciela wychowania fizycznego. Dodatkowym wzboga-
ceniem oferty programowej mog yby by  ró ne formy wicze  i imprez inicjowane 
przez samych studentów i przez nich samodzielnie organizowane. Wówczas na-
uczyciel zaj cia te (nie wszystkie) wizytowa by, kibicowa by wicz cym, a czasami 
sam w nich uczestniczy . Na takich zasadach mog  odbywa  si  mecze pi ki siat-
kowej, no nej, gra w kometk  oraz lekka atletyka, jak równie  niektóre rajdy pie-
sze, rowerowe maj ce charakter zlotów w umówione miejsca. Dojazd do tych 
miejsc studenci organizowaliby sobie we w asnym zakresie. Rytmiczno  uczestni-
czenia w zaj ciach by aby wymuszona na studentach przez okre lenie obowi zko-
wego minimum, wynosz cego 30 godzin wicze  w semestrze (przy obowi zuj -
cych 60 godz. w ci gu roku). Na poszczególnych zaj ciach zaliczano by studentom 
tyle godzin, ile faktycznie one trwa y.

Proponowany program zosta  przez autora sprawdzony w praktyce . Jego 
realizacja dowiod a, e istnieje zapotrzebowanie na inny ni  realizowany wcze-
niej model wychowania fizycznego m odzie y akademickiej7.

Zaoferowany szeroki zakres form aktywno ci pozwala  na uczestniczenie w za-
j ciach ka demu studentowi, niezale nie od jego stanu zdrowia i sprawno ci fi-
zycznej. Ponadto ca kowicie zosta  wyeliminowany problem zaliczania przedmiotu 
na podstawie zwolnie  lekarskich. Program cieszy  si  du ym zainteresowaniem 
studentów, by  przez nich przyjmowany i oceniany bardzo pozytywnie.  

Zako czenie 

Kultur  fizyczn  traktujemy jako cz  sk adow  kultury globalnej. Jest ona 
poj ciem wieloznacznym, uzale nionym od kontekstów znaczeniowych8.

Ustawa z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej w artykule 1 mówi, e: 
kultura fizyczna jest cz ci  kultury narodowej, chronionej przez prawo. obywate-

7 A. ó tek-Daszykowski w latach 1998–2000 pe ni  funkcj  kierownika SWFiS w PWSZ 
w Jaros awiu. Badania tam przeprowadzone zosta y opublikowane w pracy doktorskiej
8 Z. ukowska, Kultura fizyczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II, 
Wydawnictwo AK, Warszawa 2003, s. 962–964.
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le bez wzgl du na wiek, p e , wyznanie, ras  oraz stopie  i rodzaj niepe nospraw-

no ci korzystaj  z równego prawa do ró nych form kultury fizycznej9.
W polityce zdrowotnej Unii Europejskiej i wiatowej Organizacji Zdrowia 

obejmuje ona zespó  form aktywno ci ruchowej cz owieka, realizowanych ce-
lowo i wiadomie dla utrzymania zdrowia, rozwoju sprawno ci fizycznej i do-
skonalenia urody. St d te  kreacja i rekreacja cia a staje si  sta ym elementem 
socjalizacji i zabiegów wychowawczych. Generalnie zadaniem kultury fizycz-
nej jest promocja zdrowia i zdrowego stylu ycia opartego na aktywno ci ru-
chowej. Kultur  fizycznej traktuje si  równie  niekiedy jako synonim sportu10.
Stanowi ona wa ne zadanie dla szkó  i uczelni 

Upowszechnienie kultury fizycznej ma szczególne znaczenie wobec nieza-
dowalaj cego stanu zdrowia spo ecze stwa, post puj cych procesów dezinte-
gracji oraz nasilaj cych si  plag spo ecznych, takich jak: alkoholizm, narkoma-
nia oraz zagro e  spowodowanych wspó czesn  cywilizacj  techniczn 11. Naj-
bardziej gro nym i alarmuj cym zjawiskiem jest niezadowalaj cy stan zdrowia 
i sprawno ci fizycznej m odzie y akademickiej. Dysfunkcje w zakresie uk adu 
ruchu wykazuje a  45% tej populacji, a niska sprawno  fizyczna cechuje ponad 
50% studentów. Nast pi  znaczny wzrost zachorowa  na choroby uk adu kr e-
nia oraz nerwice. Du a grupa m odzie y akademickiej wymaga leczenia i reha-
bilitacji12.

Alarmuj cym zjawiskiem jest te  to, e znaczny procent studentów unika 
aktywno ci ruchowej, systematycznie maleje popularno  akademickiego wy-
chowania fizycznego w szko ach wy szych w ród studentów i pracowników. 

Je li aktywno  ruchowa, jak podkre laj  nauczyciele wychowania fizycz-
nego i lekarze, ma by  rzeczywi cie czynnikiem podnoszenia i utrzymania wy-
sokiego poziomu zdrowia, to powinna towarzyszy yciu cz owieka od dzieci -
stwa do pó nych lat, a wi c w przypadku studenta tak e przez ca y okres jego 
studiów. Powy sze dane wiadcz  o wadze problemu potwierdzaj c, e uczest-
nictwo w kulturze fizycznej jest niezb dne dla naszej cywilizacji, jest ono naka-
zem wynikaj cym z warunków wspó czesnego ycia13.

9 Ustawa z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, rozdz. 1, art. 1 (Dz.U. 2001, nr 81, poz. 
889).
10 Z. ukowska, Kultura fizyczna…, s. 962–963.
11 A. Szyszko-Bohusz, Kszta cenie kadr kultury fizycznej w obliczu zagro e  cywilizacji technicz-

nej [w:] Kszta cenie kadr kultury fizycznej. Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej,

red. H. Grabowski, AWF Kraków 1988, s. 193, 196–197.
12 M. Mirkiewicz, O wychowaniu fizycznym dla wszystkich studentów [w:] Kultura fizyczna stu-

dentów. Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów 12–13.01.1983, red. K. Obody ski, War-
szawa 1983, s. 316; zob. B. Pilecka, Wprowadzenie [w:] Psychospo eczne czynniki przebiegu 

studiów wy szych, red. B. Pilecka, WSP Rzeszów 1984, s. 5–7.
13 J. Daszykowska, Wybrane zagadnienia czasu wolnego i rekreacji ruchowej [w:] Problemy 

wspó czesnej turystyki i rekreacji, red. W. Niemiec, „Zeszyty Naukowe WSIiZ”, Rzeszów 2001, 
s. 195–209.
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STRESZCZENIE

Podstawowym zadaniem szko y wy szej jest przygotowanie wysoko kwali-
fikowanych kadr specjalistów dla potrzeb gospodarki, kultury, nauki i innych 
dziedzin ycia spo ecznego. Szeroko poj ty kontakt z kultur  spe nia rol  po-
znawcz , emocjonaln , rozrywkow , ekspresyjn  i wzorotwórcz . Jednym 
z g ównych czynników wszechstronnego rozwoju studenta jest kultura fizyczna.  

Odgrywa ona wa n  rol  w procesie kszta towania modelu absolwenta szko y
wy szej – kszta tuje umiej tno ci organizacji czasu wolnego, pobudza aktywno
fizyczn  w wybranej dyscyplinie sportu. Jest wa nym elementem edukacji cz o-
wieka przysz o ci.

S owa kluczowe: akademicka kultura fizyczna 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA IX

ANDRZEJ Ó TEK-DASZYKOWSKI

Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski 

WYBRANE PROBLEMY AKADEMICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ

Wst p

Szko y wy sze – z uwagi na bardzo istotne miejsce zajmowane w systemie 

edukacji, w kszta towaniu postaw i wiadomo ci m odego pokolenia – s

w szczególny sposób predysponowane do upowszechniania sportu i rekreacji, 

a tak e do kreowania mody na zdrowy sposób ycia1.
Wyrazem zrozumienia roli kultury fizycznej w rozwoju naszego spo ecze -

stwa by a przyj ta przez Sejm PRL 3 lipca 1984 r. ustawa o kulturze fizycznej2.
W rodowisku akademickim szereg nowych warto ci i dokona  w kulturze 

fizycznej uwidoczni o si  w latach 70. XX w., znacznej poprawie uleg  stan 
obowi zkowego wychowania fizycznego w szko ach wy szych. W roku 1974 
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wy szego i Techniki, wspólnie z pozosta ymi 
resortami nadzoruj cymi szko y wy sze oraz Zarz dem G ównym AZS, wpro-
wadzi o po raz pierwszy nowy program wychowania fizycznego i sportu. 
W wyniku tych dzia a  w roku akademickim 1974/1975 wprowadzono w 
uczelniach obowi zkowe zaj cia z wychowania fizycznego w wymiarze trzech 
godzin tygodniowo dla studentów trzech pierwszych lat studiów. Z propozycj
ich realizacji na pozosta ych latach3.

Rozwojowi kultury fizycznej i sportu w rodowisku akademickim sprzyja y
uchwa y i postanowienia w adz (politycznych i pa stwowych), staj c si  przy-
czynkiem do opracowania nowego „Programu rozwoju wychowania fizyczne-

1 Komunikat ko cowy I Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w zakresie wychowana fizyczne-

go studentów, Akademicki Przegl d Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r.
2 Dz.U. 1984, nr 34, poz 181 z licznymi pó niejszymi zmianami.
3 J. Ceper, Uchwa a kwietniowa z 1973 r. o kulturze fizycznej i jej znaczenie [w:] Z najnowszej histo-

rii kultury fizycznej w Polsce, t. V, red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 301–304.
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go, sportu i turystyki w szkole wy szej na lata 1978–1985”. Program zak ada
upowszechnianie ró nych form aktywno ci ruchowej w ród m odzie y akade-
mickiej oraz stworzy  mo liwo ci wprowadzenia na zaj ciach wychowania 
fizycznego innowacji i zmian programowych.  

W 1985 r. wprowadzony zosta  znowelizowany „Program wychowania fi-
zycznego, sportu i turystyki w szkole wy szej na lata 1985–1990”. Zgodnie 
z wytycznymi szko y wy sze mia y opracowa  uczelniane wieloletnie i roczne 
szczegó owe programy zaj . Wed ug za o e  programu Studia Wychowania 
Fizycznego i Sportu mia y ci le wspó pracowa  z Zarz dem rodowiskowym 
Akademickiego Zwi zku Sportowego (Z  AZS), Klubem Uczelnianym AZS 
(KU AZS), Samorz dem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi 
zajmuj cymi si  kultur  fizyczn 4.

W latach 1950–1989 centralne sterowanie wymiarem zaj  z wychowania fi-
zycznego opiera o si  o akty normatywne maj ce rang  rozporz dze  dekretów 
i ustaw. W latach 70. XX wieku wymiar zaj  wychowania fizycznego normowa y
przepisy samoistnej uchwa y Rady Ministrów z 6 IV 1973 roku. W oparciu o cen-
tralne akty normatywne, ministrowie nadzoruj cy szko y wy sze limitowali zaj cia 
z wychowania fizycznego w uczelniach. Zalecenia przekazywane by y w formie 
zarz dze  wewn trznych publikowanych w resortowych dziennikach urz dowych 
lub za po rednictwem okólników5.

W 1989 roku w wyniku rezygnacji z centralnej regulacji wymiaru zaj
wychowania fizycznego ich organizacj  przekazano samorz dom uczelni. Fakt 
ten zosta  potwierdzony w ustawie z dnia 12 IX 1990 roku o szkolnictwie wy -
szym. Ustawa ta, pomimo e zawiera a tylko sformu owanie „dbanie o zdrowie 
i rozwój fizyczny studentów” obligowa a szko y wy sze do prowadzenia zaj
z wychowania fizycznego ze studentami6.

W ostatnim okresie dokumentem prawnym, który regulowa  kwesti  kultury 
fizycznej w szko ach wy szych publicznych, jak i niepublicznych by a ustawa z 27 
lipca 2005 roku. Zgodnie z art. 13 ustawy do zada  uczelni nale a o m.in. stwarza-
nie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów7, oraz  Rozporz dzenie Mi-

4 M. Mirkiewicz, O wychowaniu fizycznym dla wszystkich studentów [w:] Kultura fizyczna stu-

dentów. Ogólnopolska konferencja naukowa Rzeszów 12–13 maja 1983, red. K. Obody ski, 
Warszawa 1983, s. 314–315, 313–320.
5 J. Ceper, Uchwa a kwietniowa…, s. 301–302, 303–304; A. Nowakowski, Dekret styczniowy 

z 1956 r. o organizacji kultury fizycznej w Polsce [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej…,
s. 287–294. 
6 L. Szyma ski, Sejm lat osiemdziesi tych wobec problemów kultury fizycznej w Polsce [w:] Z najnow-

szej historii kultury fizycznej…, s. 313–326, 329; A. Nowakowski, Drogi i bezdro a studenckiego 

wychowania fizycznego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej [w:] Akademicka kultura fizyczna 

wczoraj i dzi , A. Nowakowski, S. Zaborniak, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 
Rzeszów 2004, s. 61–67; Dziennik Ustaw 1990, nr 65, poz. 385, art. 3; tam e, art. 19, ust. 1.
7 Ustawa z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy szym, Dz. U. z 30 sierpnia 2005 r. Roz-
dzia  1. Art. 13. 
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nistra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z 12.07.2007 r.8. Program, formy i metody 
zaj  ze studentami pozosta y w gestii SWFiS szkó  wy szych. Na zasadach okre-
lonych przez senaty uczelni okre laj cych ich wymiar i formy.  

Od 1989 r. okre lanie wymiaru zaj  z wychowania fizycznego na poszczegól-
nych kierunkach studiów przekazano Radzie G ównej Szkolnictwa Wy szego. 
W ustawie „Prawo o szkolnictwie wy szym” z 12.02.1990 r. ustawowo okre lone 
zosta o e w ród podstawowych zada  uczelni jest „stwarzanie warunków do roz-
woju kultury fizycznej”. W tej te  ustawie kompetencje w zakresie okre lenia stan-
dardów kszta cenia przypisano Radzie G ównej Szkolnictwa Wy szego9.

Od tego te  czasu by a mo liwo  konstruowania programów autorskich przez 
SWFiS w uczelniach10. W ocenie autora opracowane przez Rad  G ówn  Szkolnic-
twa Wy szego uchwa y zawarte w „Dzienniku Urz dowym Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu11, podstawowy wymiar zaj  wychowania fizycznego jest nie-
wystarczaj cy, kwalifikuje go do przedmiotów drugorz dnych. Zosta  on okre lony 
w nim na 60–90 godzin w toku ca ych studiów, tj. 2–3 semestrów12.

W opublikowanych 19.02.2007 roku minimach programowych w zakresie wy-
chowania fizycznego przez Rad  G ówn  Szkolnictwa Wy szego okre lono je na 
minimum 60 godzin, którym mo na przypisa  do 2 punktów ECTS13.

Ten stan rzeczy spowodowa , e w niektórych uczelniach pa stwowych 
wymiar obligatoryjnego wychowania fizycznego bywa  cz sto ni szy od ustalo-
nego minimum lub wy szy. W innych za  uczelniach pa stwowych nie reali-
zowano przez pewien czas zaj  z wychowania fizycznego14.

W Polsce z powodu liberalizacji ustawodawstwa i tolerancyjnego stosunku 
do spraw wychowania fizycznego w poszczególnych uczelniach od pocz tku lat 
90. XX w., system zaliczania zaj  z wychowania fizycznego by  i jest zró ni-
cowany. Brakowa o równie  w SWFiS koncepcji, co i jak ocenia  w akademic-
kim wychowaniu fizycznym15. S  uczelnie, w których obowi zuje semestralne 

8 DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
9 B. Korpak, Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian, [w:] Akademicka

kultura fizyczna na prze omie stuleci, T. l, Stan i perspektywa zmian, red. K. Obody ski, Z. Bara-
basz, AZS ZG, WWF UR, Warszawa 2009, s. 22
10 A. Brzezi ska, Szko a twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele, „Kwartalnik Pedago-
giczny” 1992, nr 2, s. 73–76. Zadanie opracowania programów realizuje zazwyczaj zast pca
kierownika SWFiS do spraw dydaktycznych, program zatwierdza kierownik studium.
11 DzU 1990 nr 65, poz. 385 z licznymi pó niejszymi zmianami.
12 Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji cz owieka przysz o ci, Akademicki 
Przegl d Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r., s. 2. 
13 B. Korpak, Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian…, s. 22.
14 S. Zaborniak, A. Rejman, Zarz dzanie zasobami kultury fizycznej na Uniwersytecie Rzeszow-

skim [w:] Akademicka kultura fizyczna…, 83–84; A. Nowakowski, Drogi i bezdro a studenckiego 

wychowania fizycznego…, s. 72.
15 A. ó tek, Z rozwa a  nad ocen  w szkole wy szej z uwzgl dnieniem oceny z wychowania 

fizycznego [w:] Kultura fizyczna studentów. Jej stan i perspektywy rozwoju, red. K. Obody ski,
Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995
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zaliczenie zaj  z wychowania fizycznego z ocen  a w innych uczelniach bez 
oceny. W niektórych szko ach wy szych student za udzia  w zaj ciach wycho-
wania fizycznego mo e uzyska  odpowiedni  liczb  tzw. europejskich punktów 
transferowych (ECTS), decyduj cych o zaliczeniu semestru czy roku studiów. 
W niektórych za  uczelniach nie otrzymywa adnych punktów. Stan prawny 
w tym zakresie wymaga szeregu unormowa  i dostosowa 16.

Analiza realizacji programów wychowania fizycznego w pa stwowych 
uczelniach Rzeszowa w latach 1963–2009 wykaza a, i  w wyniku zachodz -
cych zmian w okresie transformacji w funkcjonuj cym modelu akademickiego 
wychowania fizycznego jest coraz cz ciej widoczna ró norodno  programo-
wa realizowanych zaj 17.

Analiza programów wykaza a, e najwa niejszymi sk adnikami pracy na 
zaj ciach z wychowania fizycznego by o: nabywanie umiej tno ci w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych, takich jak pi ce no nej, siatkowej, 
r cznej oraz gra w tenisa sto owego i ziemnego, eglowanie, jazda na nartach 
i inne18.

Wspomniane dyscypliny sportu s  cz sto form  sp dzania czasu wolnego 
i sta ym elementem spotka  integracyjnych przydatnych w pó niejszym yciu19.

W ocenie autora pracy zaj cia z wychowania fizycznego powinny obejmo-
wa  wszystkich studentów i by  prowadzone w zró nicowanych grupach spe-
cjalistycznych i powinien wynosi  60 godzin rocznie tj. 270 godzin w czasie 
studiów.

Programowanie zaj  wychowania fizycznego musi uwzgl dnia  stan 
sprawno ci fizycznej studentów, ich potrzeby i zainteresowania. Istotnym te
elementem, który nale y uwzgl dnia  w programowaniu wychowania fizyczne-
go, jest baza sportowa uczelni. Nie mo na te  zapomnie  o samoaktywizacji 
rodowiska studenckiego. 

16 Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji cz owieka przysz o ci, Akademicki 
Przegl d Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r., s. 2–7; A. Nowakowski, Drogi

i bezdro a studenckiego wychowania fizycznego…, s. 72–73; Zob. . Kuziorowicz, Etapy przygo-

towania do wdro enia ECTS w UR, „Gazeta Uczelniana” 2002, nr 2, s. 17.
17 R. Wryk, Wychowanie fizyczne i sport w szko ach wy szych w latach II Rzeczpospolitej, „Wycho-
wanie Fizyczne i Sport”, 1993, t. XXXVII, nr 4, s. 157–158; K. Obody ski, Pocz tki wychowania 

fizycznego w szko ach wy szych w Polsce, „Kultura Fizyczna”, 1975, r. XXVIII, nr 10, s. 452–456; 
A. Nowakowski, Przeobra enia strukturalne akademickiej kultury fizycznej w Polsce w okresie 

transformacji ustrojowej (1989–2000) [w:] Przeobra enia w systemie kultury fizycznej po 1989 roku 

w Polsce i w Niemczech,  praca zbiorowa pod red. B. Woltmana, Gorzów Wielopolski 2002, s. 34; 
zob.: A. Nowakowski, Drogi i bezdro a studenckiego wychowania fizycznego…, s. 74.
18 A. ó tek-Daszykowski, Wychowanie fizyczne w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 

w latach 1965–2001, [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, red. W.J. Cynarski, A. Nowa-
kowski, S. Zaborniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
19 Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji cz owieka przysz o ci…, s. 2.
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1. Miejsce kultury fizycznej  

w kszta towaniu modelu absolwenta szko y wy szej 

Idealnym elementem modelu absolwenta uczelni winna by  umiej tno
organizacji czasu wolnego i jego aktywno  fizyczna w wybranej dziedzinie 
sportu20.

Wychowanie fizyczne studenta w uczelni wy szej jest elementem edukacji 
cz owieka przysz o ci. Mimo, e model absolwenta ka dego kierunku studiów ma 
charakter indywidualny, to s  cechy wspólne dla wszystkich kierunków. Powi-
nien to by  cz owiek wykszta cony, nad aj cy za rozwojem techniki, sprawny 
intelektualnie, aby funkcjonowa  w wiecie globalnej informacji. Sprawny fi-
zycznie i psychicznie, umiej cy dzia a  w grupie.  

Cz owiek wspó czesny ma szans  pracowa  znacznie krócej, st d musi po-
siada  umiej tno  wype niania czasu wolnego, w którym wa ne miejsce zaj-
mie sport i rekreacja. Dlatego wychowanie fizyczne w szkole wy szej musi 
uczy  organizacji sp dzania czasu wolnego z wykorzystaniem ró nych form 
sportu. W wiadomo ci absolwenta nale y utrwala  przekonanie, e wiczenia 
fizyczne pozwalaj  na lepsze funkcjonowanie organizmu i pod ka dym wzgl -
dem pozytywnie wp ywaj  na zdrowie fizyczne i psychiczne. W pe ni zdrowy 
cz owiek b dzie móg  realizowa  si  na ka dej p aszczy nie ycia zawodowego 
i spo ecznego.

W wieku 45–50 lat w przypadkach braku dostatecznej dawki aktywno ci ru-
chowej rozpoczyna si  obni anie poziomu wydolno ci fizycznej oraz zmniejszanie 
szybko ci, elastyczno ci i p ynno ci ruchów. W okresie nieco pó niejszym pojawia 
si , sprzyjaj cy inwolucyjnym zmianom, subiektywny zanik potrzeby ruchu, opór 
przed uczeniem si  nowych ruchów (ale nie tylko ruchów) i stronienie od wysi ku
fizycznego (a tak e intelektualnego)21.

Pragn c zapobiega  temu zjawisku, nale y ju  w okresie nauki szkolnej 
i studiów wy szych kszta towa  w cz owieku potrzeb  ruchu, uprawiania sportu 
czy turystyki. Mo e to mie  miejsce w przypadku racjonalnie organizowanych 
w uczelniach zaj  z wychowania fizycznego czy edukacji zdrowotnej. 

Realizacja postulowanego modelu absolwenta wy szej uczelni w du ym 
stopniu uzale niona jest od postawy nauczyciela akademickiego prowadz cego 
zaj cia z wychowania fizycznego, jego zaanga owania w wykonywan  prac ,
a tak e od form i metod stosowanych w trakcie realizacji zaj  programowych22.

20 M. Rokicki, Wychowanie fizyczne studentów w Polsce i Europie, Akademicki Przegl d Sportowy 
„aps”, ZG AZS, Warszawa 22-23.10.2004 r., s. 1.
21 Z. Wa ny, Sport jako istotny element stylu ycia cz owieka przysz o ci, Akademicki Przegl d
Sportowy „aps”…, s. 6–7.
22 Daszykowska J., Rozborska M., ó tek A. , Rola nauczyciela w edukacji doros ych [w:] Edukacja 

i animacja spo eczno-kulturalna doros ych. Diagnoza – potrzeby – prognozy, red. A. Horbowski, 
J. Potoczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 199–208.
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2. Nauczyciele wychowania fizycznego w szko ach wy szych  

Wa n  rol  w procesie edukacji fizycznej odgrywaj  nauczyciele akade-
miccy. Jako  prowadzenia zaj , stosunek do studentów, przygotowanie do 
prowadzenia zaj , kultura bycia oraz ich postawa moralna. Nauczyciel powi-
nien by  przyk adem i autorytetem dla studentów w czasie prowadzenia zaj
z wychowania fizycznego. Efektywno  zaj  wychowania fizycznego 
w uczelniach wy szych w znacznym stopniu zale y od nauczycieli tego 
przedmiotu23.

Jak wynika z bada  przeprowadzonych przez autora w szko ach wy szych 
Rzeszowa, kadra nauczycieli akademickich SWFiS wywodzi si  z kr gu na-
uczycieli pracuj cych wcze niej w szkolnictwie rednim i podstawowym oraz 
absolwentów wy szych szkó  wychowania fizycznego. Wszyscy zatrudnieni 
nauczyciele w latach 1963–2006 posiadali wymagane kwalifikacje zgodnie 
z ustaw , tj. uko czone studia magisterskie z wychowania fizycznego, upraw-
nienia trenerskie lub instruktorskie potrzebne do prowadzenia sekcji sportowych 
lub zaj  specjalistycznych, takich jak rehabilitacja. W 1969 roku liczba na-
uczycieli wychowania fizycznego, pracuj cych na pe nym etacie w Rzeszowie 
wynosi a 11 osób, a na godzinach zleconych, do prowadzenia sekcji sporto-
wych, zatrudnionych by o 8 osób24.

W wyniku rozwoju szkolnictwa wy szego Rzeszowa i wprowadzeniu 
nowego programu wychowania fizycznego i sportu, kadra akademickich 
nauczycieli wychowania fizycznego w latach 1969–1978 wzros a prawie 
trzykrotnie. Najwi cej z nich zatrudnia a Wy sza Szko a Pedagogiczna – 12, 
Politechnika – 9, Filia UMCS – 5, Zamiejscowy Wydzia  Akademii Rolni-
czej w Krakowie – 3, zatrudnionych by o równie  6 nauczycieli na tzw. go-
dzinach zleconych25.

Ka dy z nauczycieli posiada  uko czone specjalizacje sportowe: trenerskie 1 
i 2 kl., i stopnie instruktorskie z ró nych dyscyplin sportowych. W tym czasie kilku 
z nich (5) posiada o stopnie doktorskie, a 3 osoby rozpocz y ubieganie si  o nie. 
W 2009 we wszystkich szko ach akademickich Rzeszowa pracowa o ju  ponad 50 
nauczycieli wychowania fizycznego26.

Ich rola zmienia a si  na przestrzeni tych lat. Pocz tkowo byli oni typo-
wymi nauczycielami wf, pó niej instruktorami i trenerami w rozpoczynaj -

23 H. Gar owski, Rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wy szej, [w:] Kultu-

ra fizyczna studentów…, s. 119–125.
24 K. Obody ski, Wychowanie fizyczne w szko ach wy szych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna 

w szkolnictwie, s. 121–123.
25 Tam e, s. 134.
26 K. Obody ski, Wychowanie fizyczne w szko ach wy szych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna 

w szkolnictwie, red. K. Obody ski, Rzeszów 1980, s. 134; K. Obody ski, Kszta towanie si  kultu-

ry fizycznej… s. 71–77. 
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cych dzia alno  sekcjach sportowych AZS, a pó niej tak e animatorami 
ró nych form turystyki, rekreacji i sportu akademickiego27.

Wi kszo  nauczycieli SWFiS pracowa a w charakterze trenerów i in-
struktorów w  sekcjach uczelnianych i rodowiskowych AZS, które uczestni-
czy y w imprezach mi dzynarodowych, centralnych jak równie   imprezach 
organizowanych przez zwi zki sportowe. Brali oni tak e udzia  w spartakia-
dach, mistrzostwach i imprezach organizowanych przez AZS. Wszystkie im-
prezy sportowe organizowane przez szko y wy sze uj te by y w kalendarzach 
sportowych uczelni, stanowi cym jedn  z najwa niejszych cz ci programu 
rozwoju wychowania fizycznego i sportu ka dej szko y. W tym zakresie 
SWFiS w rzeszowskich szko ach wy szych wzorowo wspó pracowa y z Klu-
bem rodowiskowym oraz Klubami Uczelnianymi AZS. 

Jedn  z podstawowych form realizacji programu by a organizacja obozów: 
sportowych, turystycznych, narciarskich, eglarskich oraz obozów szkolenio-
wych i obozów dla organizatorów sportu akademickiego, na których studenci 
mogli zdobywa  uprawnienia instruktorskie. Dla mo liwo ci ich realizacji we 
wszystkich uczelniach pa stwowych Rzeszowa dzia a y wypo yczalnie sprz tu
sportowo-turystycznego28.

Wa nym zadaniem realizowanym przez nauczycieli akademickich by a praca 
naukowo-badawcza prowadzona przez SWFiS w latach 1980–1995. W tym czasie 
SWFiS rozpocz y badania nad sprawno ci  fizyczn  studentów w celu zwi ksze-
nia efektywno ci zaj .

W latach 80. XX w. niektórzy pracownicy w ramach dokszta cania prowa-
dzili badania naukowe, np. J. Bili ski29 R. Lewicki30, M. Mirkiewicz31, K. Obo-
dy ski32, J. Rut33, M. Ko odziej, J. Ko odziej34, uzyskuj c stopnie doktorskie. 

27 S. Zaborniak, A. Rejman, Zarz dzanie zasobami kultury fizycznej…, 88–89.
28 F. Rajzel, Obozy sportowe i turystyczne w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie [w:] 
Kultura fizyczna w szkolnictwie, red. K. Obody ski, Rzeszów 1980, s. 275–282; K. Obody ski, 
Wychowanie fizyczne w szko ach wy szych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna…, s. 130–132.
29 J. Bili ski, K. Majka, Sprawno  fizyczna studentów Politechniki Rzeszowskiej rozpoczynaj -

cych studia w roku akademickim 1976/1977 [w:] Kultura fizyczna…, s. 161–169.
30 R. Lewicki, Formy i metody pracy na rozwojem sprawno ci fizycznej m odzie y szkolnej

w województwie rzeszowskim [w:] Kultura fizyczna…, s. 9–24.
31 M. Mirkiewicz, Ogólna charakterystyka wysoko ci i ci aru cia a oraz wybranych cech spraw-

no ci fizycznej studentek Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie w wieku 18–25 lat [w:] 
Kultura fizyczna…, s. 137–147.
32 K. Obody ski, Wychowanie fizyczne w szko ach wy szych…, s. 119–135.
33 J. Rut, Uczestnictwo w sporcie m odzie y ch opskiej i inteligenckiej [w:] Kultura fizyczna…,
s. 55–71.
34 J. Ko odziej, M. Ko odziej, Porównywanie wybranych cech morfologicznych m odzie y woj. 

rzeszowskiego badanych w 1976 r. z m odzie  woj. kieleckiego z 1966 r. [w] Kultura fizyczna…,
s. 73–94; J. Ko odziej, M. Ko odziej, Ocena rozwoju sprawno ci fizycznej m odzie y akademic-

kiej Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie [w:] Kultura fizyczna…, s. 171–190; M. Ko o-
dziej, Sprawno  fizyczna studentek Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie w zale no ci od 

liczby dzieci w rodzinie [w:] Kultura fizyczna…, s. 149–159.
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W pó niejszym okresie stopnie naukowe doktora uzyskali m.in. S. Zaborniak, 
Z. Barabasz, I. Tabaczek, W. Bajorek, M. Drozd i S. Drozd, A. ó tek i inni. 
Niektórzy z nich jak dr K. Obody ski, dr S. Zaborniak i dr J. Rut uzyska o
stopnie doktora habilitowanego, a K. Obody ski – tak e tytu  profesora.  

W drugiej po owie lat 70. XX w. organizowane by y i s  przeprowadzane 
do chwili obecnej konferencje naukowe, których owocem by y liczne prace 
i artyku y, dotycz ce akademickiej kultury fizycznej studentów.  

Prace te stanowi  inspiracj  dla pracowników SWFiS do poszukiwania 
twórczych i efektywnych rozwi za  w zakresie prowadzonych zaj  progra-
mowych z wychowania fizycznego. 

Zako czenie 

Ko cz c powy sze rozwa ania dotycz ce akademickiej kultury fizycznej 
w uczelniach wy szych, nale y stwierdzi , e optymalizacja modelu prawno-
organizacyjnego i programowego zaj  wychowania fizycznego dla m odzie y
akademickiej powinna by  sta  trosk  ustawodawcy, resortu edukacji narodo-
wej i sportu, w adz statutowych AZS i innych stowarzysze  propaguj cych 
kultur  fizyczn  w rodowisku akademickim, Rady G ównej Szkolnictwa Wy -
szego oraz organów stanowi cych i wykonawczych poszczególnych szkó  wy -
szych. 

Aktualny stan akademickiej kultury fizycznej w obecnym czasie powi-
nien by  dla ca ego rodowiska akademickiego inspiracj  i obowi zkiem do 
poszukiwa  mo liwie najlepszych rozwi za  przez wszystkich nauczycieli 
akademickich wiadomych jego wielkiej rangi w ca ym systemie akademic-
kiej edukacji. Szczególna rola w tej kwestii przypada pa stwu35.
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STRESZCZENIE

Model organizacyjno-prawny akademickiej kultury fizycznej w Polsce ule-
ga sta ym przeobra eniom. Dotycz  one aktów prawnych, ustaw i rozporz dze .

Wp yw na jej zmiany wywieraj  tak e w znacznym stopniu wewn trzne ak-
ty normatywne szkó  wy szych, które posiadaj  co raz wi ksz  samodzielno
i autonomi .

Wa n  rol  w procesie kszta towania wspó czesnej akademickiej kultury fi-
zycznej powinny odegra  powo ane w tym celu na uczelniach struktury organiza-
cyjne (Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Aka-
demicki Zwi zek Sportowy i inne organizacje) powinny one odgrywa  równie
coraz wa niejsz  rol  w kszta towaniu modelu absolwenta szko y wy szej.

S owa kluczowe: akademicka kultura fizyczna, SWFiS, AZS 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE W OPINII STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU GDA SKIEGO

Wst p

Kultura fizyczna stanowi jeden z g ównych czynników rozwoju m odego

cz owieka. Odgrywa coraz to wi ksz  rol  w yciu wspó czesnym, jako element 

wychowania wszechstronnie i harmonijnie rozwini tej osobowo ci, kultury 

czasu wolnego i jako forma racjonalnego wypoczynku po nauce i pracy. Roz-

wój wszelkich form kultury fizycznej powinien by  zatem przedmiotem sta ej 

troski i zainteresowania w adz uczelni. Wychowanie fizyczne, którego celem 

jest wspomaganie zdrowia, rozwoju fizycznego, motorycznego oraz przygoto-

wanie do podtrzymania tych warto ci w okresie pó niejszym,  powinno zajmo-

wa  dominuj ce i szczególnie wa ne miejsce w ród wielu form uczestnictwa 

m odzie y akademickiej w kulturze fizycznej [Pep owski 1995], powinno w a-

ciwie wywi zywa  si  z przyj tego, a niedostatecznie realizowanego w szkole 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zadania przygotowania tej 

m odzie y do aktywno ci fizycznej w jej pó niejszym yciu [Drabik 1996]. 

Celem bada  by o dokonanie diagnozy postaw i oczekiwa  studentów I ro-

ku studiów wobec zaj  wychowania fizycznego.  

Materia  i metoda 

Badaniami obj to 400 studentów, w tym 200 m czyzn i 200 kobiet, I roku 

studiów stacjonarnych Uniwersytetu Gda skiego. Dobór próby odby  si  za 

pomoc  metody kwotowo-losowej. W przeprowadzonych badaniach zastoso-

wano sonda  diagnostyczny przy wykorzystaniu kwestionariusza  anonimowej 

ankiety.
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Wyniki bada

Ponad  po owa badanych, w tym 53% m czyzn i 57% kobiet opowie-

dzia a si  za dobrowolno ci  uczestnictwa w zaj ciach wychowania fizycz-

nego przez ca y okres studiów (tab. 1). Za obligatoryjnymi zaj ciami przez 

ca y okres studiów optowa o 24% studentów i 15,5% studentek. W obo-

wi zkowych zaj ciach na I i II roku studiów chcia oby uczestniczy  23% 

m czyzn i 27,5% kobiet. 

Tab.1.  Zasady udzia u w zaj ciach wychowania fizycznego 

Zasady udzia u Studenci Studentki 

obowi zkowe przez ca y okres studiów 24% 15,5% 

obowi zkowe tylko na I i II roku studiów 23% 27,5% 

dobrowolne przez ca y okres studiów 53% 57% 

G ównymi motywami uzasadniaj cymi opini  dotycz c  zasad uczestnic-

twa w zaj ciach wychowania fizycznego by y: zamiar samodzielnego decydo-

wania o sposobie sp dzania czasu wolnego (18% m czyzn i 30,5% kobiet), 

gwarancja systematycznej aktywno ci fizycznej (5,5% m czyzn i 17,5% ko-

biet) i dobrego samopoczucia (2,5% m czyzn i 3,5% kobiet), brak czasu (7,5% 

m czyzn i 13% kobiet), wykorzystanie czasu na inne zaj cia (0,5% m czyzn 

i 5,5% kobiet) oraz nadmiar zaj  dydaktycznych (4,5% m czyzn i 3,5% ko-

biet) – tab. 2.   

     Tab. 2. Uzasadnienie wyboru 

Uzasadnienie Studenci Studentki 

samodzielne decydowanie o sp dzaniu czasu wolnego 18% 30,5% 

gwarancja systematycznej aktywno ci fizycznej 5,5% 17,5% 

doskonalenie zdrowia 14,5% 3,5% 

brak czasu 7,5% 13% 

nadmiar zaj  4,5% 3,5% 

wykorzystanie czasu na inne zaj cia 0,5% 5,5% 

gwarancja dobrego samopoczucia 2,5% 3,5% 

mo liwo  wyboru 2,5% 3,5% 

Zdecydowana wi kszo  badanych, w tym 73% m czyzn i 83% ko-

biet, opowiedzia a si  za realizacj  programu zaj  z wychowania fizycznego 

z zakresu ró nych dyscyplin oferowanych przez Studium Wychowania Fizycz-

nego i Sportu, z mo liwo ci  samodzielnego ich wyboru. Jednolity program 

zaj  wybra oby 11% studentów i 5,5% studentek. Jednoznacznej odpowiedzi 

nie udzieli o odpowiednio 16% i 11,5% badanych (tab. 3). 



Jan Patok – Wychowanie fizyczne w opinii studentów Uniwersytetu Gda skiego 285 

  Tab. 3. Oczekiwania dotycz ce
realizacji programu wf w uczelni 

Oczekiwania Studenci Studentki 

wg jednolitego programu dla wszystkich 11% 5,5% 

ró ne dyscypliny – do wyboru 73% 83% 

trudno udzieli  jednoznacznej odpowiedzi 16% 11,5% 

Jedna trzecia badanych (33,5% m czyzn i 34% kobiet) wykaza a zaintere-

sowanie udzia em w fakultatywnych zaj ciach rekreacyjnych, natomiast 38,5% 

studentów i 38% studentek nie by o zainteresowanych t  form  zaj . Jedno-

znacznej odpowiedzi nie udzieli o 14% m czyzn i 17% kobiet (tab. 4). 

Tab. 4. Zainteresowanie udzia em
w fakultatywnych zaj ciach rekreacyjnych 

Zaj cia fakultatywne rekreacyjne Studenci Studentki 

tak 33,5% 34% 

nie 38,5% 38% 

brak jednoznacznej odpowiedzi 28% 28% 

Dyscypliny sportowe preferowane przez studentów podczas fakulta-

tywnych zaj  rekreacyjnych przedstawiono w tab. 5. W ród wielu dyscyplin 

najwi ksze zainteresowanie u m czyzn wzbudzi y: pi ka no na (11,5% bada-

nych), siatkówka (8%), koszykówka (7,5%) i p ywanie (5,5%). Kobiety prefe-

rowa y za  p ywanie (10%), aerobik (7,5%), taniec (6%), siatkówk  (5,5%) 

i koszykówk  (5,5%). 

Tab. 5. Preferowana dyscyplina zaj  rekreacyjnych 

Dyscyplina Studenci Studentki 

aerobik 0% 7,5% 

p ywanie 5,5% 10% 

koszykówka 7,5% 5,5% 

pi ka no na 11,5% 1% 

taniec 0% 6% 

pi ka siatkowa 8% 5,5% 

lekkoatletyka 3% 2% 

sporty walki 1,5% 1% 

tenis 0,5% 1% 

Deklaracj  uczestnictwa w zaj ciach fakultatywnych o charakterze 

sportowym wyrazi o 33% m czyzn i 18,5% kobiet. Brak zainteresowania tak

form  aktywno ci fizycznej stwierdzono u 42% studentów i 59,5% studentek 

(tab. 6). 
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  Tab. 6. Zainteresowanie udzia em w fakultatywnych zaj ciach sportowych 

Zaj cia fakultatywne sportowe Studenci Studentki 

tak 33% 18,5% 

nie 42% 59,5% 

trudno odpowiedzie  25% 22% 

 Najpopularniejszymi dziedzinami sportu, które chcieliby uprawia

m czy ni w ramach fakultatywnych zaj  sportowych to w kolejno ci: pi ka

no na (10,5% badanych), siatkówka (8%), koszykówka (5,5%) i tenis (1,5%) – 

tab. 7. Kobiety najch tniej trenowa yby siatkówk  (5%), koszykówk  (3%) 

i tenis (1,5%). 

 Tab. 7. Preferowana dyscyplina zaj  sportowych 

Dyscyplina Studenci Studentki 

pi ka no na 10,5% 0% 

pi ka siatkowa 8% 5% 

koszykówka 5,5% 3% 

p ywanie 1,5% 0,5% 

tenis 1,5% 1,5% 

kulturystyka 0,5% 1% 

Dyskusja

Kultura fizyczna stanowi integraln  i komplementarn  cz  ogólnoeduka-

cyjnego programu szko y wy szej, w znacz cym stopniu uczestniczy w procesie 

przygotowania m odzie y akademickiej do doros ego ycia zawodowego, 

w rodzinie i spo ecze stwie [Dziubi ski 2000]. W ród wielu form uczestnictwa 

w kulturze fizycznej dominuj ce i szczególnie wa ne miejsce zajmuje wycho-

wanie fizyczne, celem którego jest wspomaganie zdrowia, rozwoju fizycznego, 

motorycznego oraz przygotowanie do podtrzymania tych warto ci w okresie 

pó niejszym [Pep owski 1995]. Wa ne wydaje si  poznanie opinii m odzie y

akademickiej o wychowaniu fizycznym, ich oceny programu realizowanego 

w uczelni oraz sugerowanych propozycji w celu modyfikacji programu i wzbo-

gaceniu oferty zaj , tak aby propozycja by a jak najszersza i zgodna z celami 

wa nymi z punktu widzenia pomy lno ci zawodowej i spo ecznej studentów, 

a tak e z ich oczekiwaniami. Opinie studentów Uniwersytetu Gda skiego

o zasadach uczestnictwa w zaj ciach wychowania fizycznego s  podzielone. 

Ponad po owa badanych opowiedzia a si  za dobrowolno ci  uczestnictwa, w 

tym 53% m czyzn i 57% kobiet. Za obligatoryjnymi zaj ciami przez ca y

okres studiów optowa o 24% studentów i 15,5% studentek. Na I i II roku stu-

diów w obowi zkowych zaj ciach chcia oby uczestniczy  23% m czyzn i 

27,5% kobiet. Uzasadnieniem by  zamiar samodzielnego decydowania o sposo-
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bie sp dzania czasu wolnego (18% m czyzn i 30,5% kobiet), natomiast jedna 

pi ta badanych uwa a, e udzia  w zaj ciach wychowania fizycznego daje gwa-

rancj  systematycznej aktywno ci fizycznej i dobrego samopoczucia. Opini  t

potwierdzaj  badania Lisickiego [2002, 2006] w wy szych szko ach Trójmiasta 

i sze ciu uczelniach medycznych w Polsce, gdzie najwi cej zwolenników uzy-

ska  pogl d o dobrowolno ci udzia u w zaj ciach wychowania fizycznego przez 

ca y okres studiów. W badaniach rodowiska uczelni szczeci skich na I roku 

studiów jedna czwarta badanych (23,96% m czyzn i 23,36% kobiet) deklaro-

wa a uczestnictwo w zaj ciach wychowania fizycznego wy cznie z powodu 

konieczno ci uzyskania zaliczenia z przedmiotu [Umiastowska 2007]. 

Zdecydowana wi kszo  (73% m czyzn i 83% kobiet) opowiada a si  za 

realizacj  programu zaj  z zakresu ró nych dyscyplin sportowych oferowa-

nych przez SWFiS z mo liwo ci  samodzielnego ich wyboru. W badaniach 

studentów Politechniki Wroc awskiej 83% respondentów optowa o za tworze-

niem grup wed ug zainteresowa  sportowych [Bie u ski i Jarosz 2005]. 

Badani deklarowali ch  uczestnictwa w zaj ciach fakultatywnych o cha-

rakterze rekreacyjnym (jedna trzecia m czyzn i kobiet) oraz sportowym (33% 

m czyzn i 18,5% kobiet). P e  ró nicowa a zainteresowania dziedzinami spor-

tu, które mia yby s u y  poprawie sprawno ci fizycznej i stanu zdrowia. M -

czy ni chcieliby uprawia  przede wszystkim gry zespo owe (pi k  no n , siat-

kówk  i koszykówk ) oraz p ywanie. Kobiety za najbardziej atrakcyjne uzna y

p ywanie, aerobik, taniec, siatkówk  i koszykówk . Popularno  tych dyscyplin 

w rodowisku m odzie y studiuj cej potwierdzaj  badania Czapli [2005], Ka-

weckiego i Rutkowskiej [2008], Krawczyka [2005] i Lisickiego [2002, 2006]. 

 Mimo e z licznych bada  próbuj cych okre li  model uczestnictwa 

m odzie y akademickiej w kulturze fizycznej wynika, i  istnieje pewna roz-

bie no  pomi dzy deklaracjami a pó niejszym rzeczywistym udzia em w ró -

nych formach aktywno ci fizycznej [Derbich 1995], Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu powinno w ofercie zaj  uwzgl dni  swego rodzaju ycze-

nia i sugestie ze strony badanych. Powinna ona by  tak e zgodna z celami wa -

nymi z punktu widzenia pomy lno ci zawodowej i spo ecznej studentów [Dziu-

bi ski 2000]. 

Wnioski

Ponad  po owa badanych opowiedzia a si  za dobrowolno ci  uczestnictwa 

w zaj ciach wychowania fizycznego przez ca y okres studiów. 

Zdecydowana wi kszo  badanych oczekuje realizacji programu zaj  wy-

chowania fizycznego z zakresu ró nych dyscyplin oferowanych przez Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu, z mo liwo ci  samodzielnego ich wyboru. 

Jedna trzecia badanych wykaza a zainteresowanie udzia em w fakultatyw-

nych zaj ciach rekreacyjnych. 
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Deklaracj  uczestnictwa w zaj ciach fakultatywnych o charakterze sporto-

wym wyrazi o dwukrotnie wi cej m czyzn i ni  kobiet. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powinno do o y  wszelkich sta-

ra , aby propozycja zaj  wychowania fizycznego by a jak najszersza i zgodna 

z celami wa nymi z punktu widzenia pomy lno ci zawodowej i spo ecznej stu-

dentów. Powinna ona te  uwzgl dnia  swego  rodzaju yczenia i sugestie ze 

strony studentów. 
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STRESZCZENIE

Badania przeprowadzone w ród studentów I roku studiów stacjonarnych 

Uniwersytetu Gda skiego mia y na celu dokonanie diagnozy postaw i oczeki-

wa  studentów wobec zaj  wychowania fizycznego. Badaniom ankietowym 
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poddano 400 studentów, w tym 200 m czyzn i 200 kobiet. Wyniki bada

wskazuj , e zdecydowana wi kszo  badanych oczekuje realizacji programu 

zaj  wychowania fizycznego z zakresu ró nych dyscyplin oferowanych przez 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, z mo liwo ci  samodzielnego ich 

wyboru. 

S owa kluczowe: wychowanie fizyczne, studenci, oczekiwania 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XI

KINGA TUCHOLSKA
1
, MARIAN FIEDOR

2

1Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski
2Zak ad Teorii i Metodyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego  

w Krakowie 

RELACJA TRENER–SPORTOWIEC 

Z PERSPEKTYWY TEORII AUTODETERMINACJI

Wst p

Trenerzy, sp dzaj c wiele czasu ze sportowcami, towarzysz c im w przy-

gotowaniach do startów i na zawodach, odgrywaj  znacz c  rol  w kszta towa-

niu do wiadcze  zwi zanych ze sportem. Maj  realny wp yw nie tylko na po-

ziom ich formy fizycznej czy efekty osi gane przez trenuj cych pod ich okiem, 

ale mog  równie  wp ywa  na sposób funkcjonowania psychicznego, np. wy-

trwa o  czy si  i rodzaj przejawianej przez nich motywacji, poczucie dobro-

stanu (well-being) oraz poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb psycholo-

gicznych [1, 5, 8].  

Na szczególn  rol rodowiska i tzw. klimatu oddzia ywania spo ecznego

w kszta towaniu i wzmacnianiu autonomicznych zachowa  i motywacji samo-

istnej cz owieka zwracaj  uwag   zwolennicy teorii autodeterminacji (self-

determination theory, SDT) [2, 3, 6]. Stoj  oni na stanowisku, i  bycie w relacji 

z osob  wspieraj c  autonomi  przyczynia si  do wzrostu efektów podejmowa-

nych aktywno ci oraz do poprawy funkcjonowania psychologicznego (por. ryc. 

1). Ma to zwi zek z faktem zaspokojenia podstawowych, w wietle teorii SDT, 

potrzeb psychologicznych, jakimi s : potrzeba autonomii (samostanowienia), 

potrzeba kompetencji (efektywno ci) i potrzeba znacz cych relacji z innymi 

(szczególnie osobami znacz cymi). W my l teorii SDT ka de podejmowane 

przez cz owieka zachowanie, w tym równie  uprawianie sportu, ma zaspokaja

jego podstawowe potrzeby psychologiczne. Je li treningi s  u danej osoby oka-

zj  do zaspokojenia tych potrzeb, b dzie rosn  jej samoistna motywacja (auto-
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determinacja) do ich podejmowania. rodowisko kontroluj ce prowokuje nato-

miast do podejmowania zachowa  regulowanych przez czynniki zewn trzne – 

pod wyp ywem kar lub nagród czy specyficznych stanów wewn trznych osoby, 

takich jak poczucie powinno ci, przymusu, presji. Funkcjonowanie zdetermi-

nowane przez kontrol  mo e przybra  form  uleg o ci lub oporu wzgl dem

nacisku wymaga  otoczenia lub siebie samego. Wi e si  z odczuwaniem presji 

i przymusu, a nierzadko i konfliktu wewn trznego i nie sprzyja dobremu funk-

cjonowaniu. Wydaje si , i  prawid owo ci te mo na równie  odnie  do specy-

fiki relacji pomi dzy trenerem a rozwijaj cym pod jego kierunkiem swe umie-

j tno ci sportowe studentem AWF. 

Ryc. 1. Kontinuum motywacji w kontek cie klimatu otoczenia spo ecznego  

i potrzeb psychologicznych [Ryan, Deci 2000] 

Relacja pomi dzy trenuj cym a jego szkoleniowcem wydaje si  by  szcze-

gólna, gdy  w pierwszym rz dzie rola trenera kojarzy si  ze cis  kontrol

przebiegu szkolenia, diety i innych aktywno ci sportowca a nie wspieraniem 

jego autonomii. Szkolenie sportowe implikuje, jakby si  wydawa o, niesprzyja-

j cy klimat presji. Wymaga bowiem przestrzegania ci le okre lonych zasad – 

odno nie techniki gry, ilo ci i cz sto ci odbywanych treningów itp. Powszechne 

jest w toku szkolenia przyznawanie nagród za dobre wykonanie zadania – a jak 

wiadomo – nagradzanie powoduje niemal automatycznie spadek motywacji 

samoistnej do wykonywania tej aktywno ci. Og aszane z du ym wyprzedze-

niem terminy zawodów wyznaczaj  ramy czasowe dla treningów oraz wywo u-

j  presj  „terminu ostatecznego” (deadline) ko ca przygotowa . Sportowcy s

niemal stale obserwowani i oceniani przez osoby zainteresowane ich wynikami 

Amotywacja Zewn trzna

MOTYWACJA 

INSTRUMENTALNA
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(trenerów, rodziców, rówie ników, rywali sportowych). Zasadniczo ogranicza 

si  im mo liwo  wyboru sposobu dzia ania – to trenerzy bior  odpowiedzial-

no  za opracowywanie planów ich treningów i strategii pokonania przeciwnika 

sportowego. Takie s  realia. Od trenera zale y, czy potraktuje je jak okazj  do 

sprawowania nad zawodnikiem kontroli, czy b dzie wspiera  w tych specyficz-

nych warunkach jego autonomi . Szkoleniowcy, którzy preferuj  styl kontrolu-

j cy, zachowuj  si  w stosunku do swoich podopiecznych dyrektywnie (np. 

„B dziesz zagrywa  tak, jak ci mówi , albo zostajesz na awce”). Ci wspieraj cy 

autonomi  daj  wi cej swobody, mo liwo  podj cia decyzji i wykazania si

inicjatyw  (np. „ wiczyli my trzy ró ne zagrania, podczas gry ty zadecyduj, 

które najlepiej b dzie wykorzysta ”).

Podj ty w tej pracy problem badawczy dotyczy poszukiwania zwi zku po-

mi dzy tworzonym przez trenera klimatem szkolenia sportowego a psycholo-

gicznym funkcjonowaniem pracuj cych pod jego kierunkiem studentów AWF. 

Prowadzone badania maj  na celu ustalenie, jaki jest poziom zaspokojenia pod-

stawowych potrzeb psychologicznych studentów w zale no ci od stopnia, 

w jakim wzmacniane jest przez trenera ich poczucie autonomii. Tym samym 

badania s u  weryfikacji za o e  teorii autodeterminacji na gruncie polskim. 

Opieraj c si  na tezach teorii autodeterminacji mo na zak ada , e postrze-

ganie przez studentów trenera jako wspieraj cego ich autonomi  w trakcie szko-

lenia sportowego (tj. jako tworz cego klimat sprzyjaj cy szkoleniu) wi e si  z 

zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb psychologicznych i – co za tym idzie 

– lepszym funkcjonowaniem intrapsychicznym. 

Badani

Grup  badanych (N=230) stanowili studenci IV i V roku oraz II roku SUM 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. rednia wieku badanych wy-

nosi a niemal 24 lata (M=23,68; SD=2,04). W grupie badanych 35% stanowi y

kobiety (N=81) natomiast 65% m czy ni (N=149). Liczebno ci te stanowi

odzwierciedlenie naturalnej dysproporcji w zakresie udzia u p ci na tego typu 

uczelni wy szej, jak  jest AWF.  

Metody

Badania przeprowadzono w formie grupowej podczas zaj  akademickich 

w grudniu 2007 roku. Mia y one charakter dobrowolny i anonimowy. Do po-

miaru zmiennych zastosowano psychologiczne metody kwestionariuszowe, 

opracowane na gruncie teorii SDT. 

Kwestionariusz klimatu szkolenia sportowego (Sport Climate Questionna-

ire – SCQ) s u y do badania tego, jak sportowiec postrzega relacj  ze swym 
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trenerem, instruktorem czy szkoleniowcem – jako wspieraj c  jego autonomi

czy te  daj c  poczucie bycia kontrolowanym. Kwestionariusz sk ada si  z 15 

stwierdze , na które respondent odpowiada zakre laj c jedn  z siedmiu cyfr, 

przy czym 1 oznacza „zupe nie si  nie zgadzam”, 4 – „nie jestem zdecydowa-

ny”, 7 – „ca kowicie si  zgadzam”. Po zsumowaniu wyników w pi tnastu ite-

mach (i „odwróceniu” punktacji w itemie nr 13) otrzymuje si  wska nik ogólny 

w skrócie okre lany WA (wska nik Wsparcia Autonomii). Mo e on przybiera

warto ci od 15 do 105 punktów. Przyjmuje si , e wspieraj cy autonomi  styl 

post powania szkoleniowca sprzyja kszta towaniu i wzmacnianiu poczucia 

samostanowienia u jego podopiecznych. Niski poziom wska nika wspierania 

autonomii przemawia za kontroluj cym stylem post powania trenera. Wska nik 

rzetelno ci metody SCQ wynosi  = 0,97 [Pietraszuk 2006]). 

Do pomiaru funkcjonowania intrapsychicznego badanych studentów zasto-

sowano E.L. Deciego i R.M. Ryana [2000] Skal  podstawowych potrzeb psy-

chologicznych (Basic Psychological Needs Scale) w t umaczeniu i opracowaniu 

Z. Uchnasta. Sk ada si  ona z 21 itemów. Osoba badana wpisuje przy ka dym 

stwierdzeniu cyfr  od 1 do 7, opisuj c , na ile to zdanie odnosi si  do niej, przy 

za o eniu, e 1 oznacza „ca kowicie fa szywe”, 4 – „cz ciowo prawdziwe”, 7 – 

„ca kowicie prawdziwe”. Metoda ta pozwala zmierzy  poziom zaspokojenia 

trzech podstawowych potrzeb psychologicznych: 

1. Potrzeby autonomii (ang. autonomy) – kierowania sob , mo liwo ci

dzia ania w poczuciu wolno ci oraz swobody wyboru; 

2. Potrzeby kompetencji (ang. competence) – wp ywu na przebieg zdarze

i efekty podejmowanych dzia a ;

3. Potrzeby relacji z innymi (ang. relatedness) – naturalnej potrzeby wi zi, 

przynale no ci, troski o innych i wspó dzia ania.

Czwarty, ustalany po zastosowaniu tej metody wska nik sumaryczny, ma 

charakter ogólny i odzwierciedla stopie  zaspokojenia wszystkich potrzeb psy-

chologicznych. Ustalone na próbie angloj zycznej wspó czynniki alfa Cronba-

cha dla poszczególnych skal metody  SCQ wynosz  od  = 0,73 do  = 0,84. 

Wyniki w Kwestionariuszu szkolenia sportowego (SCQ) oraz w Skali pod-

stawowych potrzeb  psychologicznych prezentowane s  w skali tenowej (T), 

gdzie rednia (M) wynosi 50, a odchylenie standardowe (SD) 10. 

Wyniki

Studenci IV i V roku AWF w Krakowie, ustosunkowuj c si  stwierdze

zawartych w Kwestionariuszu klimatu szkolenia sportowego (SCQ), opisali, jak 

postrzegaj  swoje relacje z trenerami, pod okiem których rozwijaj  swoje umie-

j tno ci sportowe. Oceniali je przez pryzmat tego, na ile trenerzy wydaj  si

wspiera  ich autonomiczno  w dzia aniu. Pe ny rozk ad wyników uzyskanych 

przez 230 poddanych badaniu studentów prezentuje ryc. 2. 
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Ryc. 2. Rozk ad wyników we wska niku Wsparcia Autonomii, mierzonym  

kwestionariuszem klimatu szkolenia sportowego, poddanych badaniu studentów 

rednia wyników we wska niku Wsparcia Autonomii by a do  wysoka 

i wynios a w ca ej grupie M = 74,7 przy odchyleniu standardowym SD = 17,47. 

Wynik minimalny wyniós  16 punków, za  maksymalny 105 punktów (przy 

rozst pie teoretycznym 15–105 punktów). Wska nik sko no ci (–1,082) wska-

zuje lewostronn  asymetri  rozk adu, co oznacza, e wi kszo  warto ci le y po 

prawej stronie teoretycznego rodka przedzia u. Wi kszo  wyników skupia si

wokó redniej (wska nik kurtozy wynosi 1,253). Nie stwierdzono w tej grupie 

statystycznie znacz cych ró nic pomi dzy kobietami i m czyznami w zakresie 

postrzegania w asnych trenerów sportowych jako bardziej lub mniej wspieraj -

cych ich autonomi .

W celu zbadania wspó zale no ci pomi dzy tworzonym przez trenera kli-

matem szkolenia sportowego a charakterystyk  psychologiczn  jego pod-

opiecznych, wyodr bniono spo ród poddanych badaniom studentów AWF dwie 

grupy skrajne. Jedn  grup  utworzyli studenci postrzegaj cy swojego szkole-

niowca jako wyra nie wzmacniaj cego ich autonomi  (skrótowo ta grupa ozna-

czona b dzie symbolem W-WA). W tej grupie znalaz o si  35 trenuj cych stu-

dentów (w tym 40% kobiet i 60% m czyzn), których wska nik Wsparcia Au-

tonomii by  najwy szy. Ich wyniki mie ci y si  w granicach 91–105 punktów. 

Drug  grup  utworzy o 39 trenuj cych (w tym 44% kobiet i 56% m czyzn), 

którzy postrzegali swojego trenera sportowego jako ma o wspieraj cego ich 

autonomi  i prezentuj cego kontroluj cy styl prowadzenia ich w akademickim 

szkoleniu sportowym. Wyniki tej grupy (okre lanej skrótem N-WA) by y naj-

ni sze w ród wszystkich badanych i mie ci y si  w granicach 16–60 punktów.  

Histogram (ZEST-SCQ.STA 24v*503c)

 y = 230 * 10 * normal (x; 74,699996; 17,47691)
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Studenci tworz cy grup  W-WA (wysoki poziom odczuwanego wsparcia 

ich autonomii) maj  poczucie, e s  akceptowani przez swojego trenera sporto-

wego. W pe ni mu ufaj  i czuj , e mog  zachowywa  si  w stosunku do niego 

otwarcie. S  prze wiadczeni, e zale y mu na nich, jako osobach; e liczy si  on 

z ich zdaniem i odczuciami. Postrzegaj  trenera jako osob , która stara si  zro-

zumie  najpierw ich punkt widzenia, zanim zaproponuje w asne rozwi zania. 

Czuj , e daje on im mo liwo  dokonywania w asnych wyborów, e wierzy w 

nich. Zach ca ich do krytycznego my lenia i stawiania pyta , a zapytany odpo-

wiada  wyczerpuj co. Przyznaj , e czuj  si  komfortowo w relacji z nim.  

Tab. I. rednie wyników (M), odchylenia standardowe (SD) oraz wska niki statystycznej 

istotno ci ró nic mi dzy nimi w Skali podstawowych potrzeb psychologicznych  

w wyodr bnionych grup skrajnych (N-WA i W-WA) 

N-WA

(N=39) W-WA

(N=35)Skala podstawowych 

 potrzeb psychologicznych 
M SD M SD

t p

Potrzeba autonomii 49,9 9,13 51,54 10,51 -0,72 0,4735 

Potrzeba kompetencji 49,77 8,71 54,06 10,47 -1,92 0,0587 

Potrzeba relacji z innymi 48,08 10,67 54,17 12,03 -2,31 0,0238

Wska nik ogólny zaspokojenia 

potrzeb psychologicznych 49 9,62 54,17 11,40 -2,12 0,0379
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Rycina 3. rednie wyników w Skali podstawowych potrzeb psychologicznych uzyskanych 

przez studentów o wysokim (W-WA)  i niskim poczuciu wsparcia autonomii (N-WA) 
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Studenci tworz cy grup  N-WA (niski poziom odczuwanego wsparcia 
w zakresie autonomii) czuj  si  lekcewa eni lub nadmiernie kontrolowani przez 
swoich trenerów sportowych. Sygnalizuj  brak porozumienia z nimi, brak za-
ufania i poczucie, e nie daj  im oni mo liwo ci dokonywania w asnych wybo-
rów i wspó decydowania w sposób wolny w sprawach, które ich dotycz .

Sprawdzono, jak kszta tuj  si  wyniki opisanych grup skrajnych w Skali 
podstawowych potrzeb psychologicznych. Tabela I prezentuje pe ne zestawie-
nie danych statystycznych, za  rycina 3 jest ich ilustracj .

Wst pna analiza uzyskanych danych pozwala stwierdzi , e pomi dzy wy-
odr bnionymi grupami studentów (W-WA oraz N-WA) zachodz  statystycznie 
istotne ró nice w zakresie poziomu wyników w dwóch skalach: Potrzeby relacji 
z innymi (p<0,0238) oraz we Wska niku ogólnego poziomu zaspokojenia po-
trzeb psychologicznych (p<0,0379). Dodatkowo nale y zauwa y  i  w skali 
Potrzeby kompetencji zaznacza si  wyra na tendencja (p<0,0587) do uzyskiwa-
nia wy szych wyników w grupie W-WA.

Studenci, którzy w rodowisku akademickim pracuj  w klimacie wsparcia 
ich poczucia autonomii, okazuj  si  pod pewnymi wzgl dami funkcjonowa  psy-
chicznie w jako ciowo ró ny sposób ni  pozostali. Tych, którzy maj  trenerów 
wzmacniaj cych ich autodeterminacj , cechuje zaspokojenie potrzeby blisko ci
w relacjach z lud mi, ale tak e wyra nie wy szy poziom zaspokojenia pozosta-
ych podstawowych potrzeb psychicznych – kompetencji, samostanowienia o so-

bie).  Osoby te czuj , e innym zale y na nich, e mog  na innych polega  i pozo-
staj  w g bokich relacjach emocjonalnych (zaspokojona potrzeba blisko ci). 
Maj  poczucie, e mog  dokonywa  wyboru w sprawach ich dotycz cych i kon-
trolowa  samodzielnie przebieg w asnego dzia ania (zaspokojona potrzeba auto-
nomii). Towarzyszy im równie  przekonanie o skuteczno ci podejmowanych 
przez nich dzia a  – zbudowane na otrzymywanych pozytywnych, konstruktyw-
nych informacjach zwrotnych (zaspokojona potrzeba kompetencji). 

Tab. II. Macierz korelacji r-Pearsona pomi dzy wska nikiem Wsparcia Autonomii  

(WA-SCQ) a wymiarami Skali Podstawowych Potrzeb Psychologicznych,  

Skalami Psychologicznej Jako ci ycia oraz wymiarami Kwestionariusza PO-PB 

Skale pomiaru psychologicznego 

WA-SCQ

Potrzeba autonomii 0,05 

Potrzeba kompetencji 0,14* 

Potrzeba relacji z innymi 0,16* 

Wska nik ogólny zaspokojenia potrzeb  0,15* 

Uwaga: wska niki oznaczone asteryksem (*) pozostaj  statystycznie istotne na poziomie p<0,05 

Studentów z grupy N-WA, którzy maj  poczucie, e ich trening sportowy 

przebiega w klimacie kontroli i presji, cechuje zdecydowanie ni szy poziom 
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zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych i w zwi zku z tym mniejsza 

satysfakcja z podejmowanej aktywno ci sportowej. 

Przeprowadzona dodatkowo na wynikach ca ej grupy studentów (N = 230) 

analiza korelacji r-Pearsona pomi dzy wska nikiem wsparcia autonomii w wa-

runkach szkolenia sportowego (WA-SCQ) a wska nikami Skali podstawowych 

potrzeb psychologicznych (por. tab. II) pozwoli a potwierdzi  pozytywny, cho

niezbyt silny zwi zek pomi dzy wspieraniem autonomii a potrzeb  kompetencji 

(r = 0,14), relacji z innymi (r = 0,16) oraz ogólnym wska nikiem zaspokojenia 

potrzeb psychologicznych (0,15).  

Analiza wyników 

Przeprowadzone badania pozwoli y pozytywnie zweryfikowa  hipotez

o znacz cym wp ywie trenerów sportowych na poziom zaspokojenia podsta-

wowych potrzeb psychologicznych szkol cych si  pod ich okiem sportowców. 

Jako osoby znacz ce, tworz c klimat wspieraj cy autonomi , mog  po rednio 

kszta towa  poziom i typ motywacji u swych podopiecznych (oraz ich nast p-

stwa), gdy  wp ywaj  bezpo rednio na to, jak sportowcy postrzegaj  swój po-

ziom kompetencji, autodeterminacji i relacji z innymi.  

Uzyskane przez nas wyniki, cho  s  pierwszymi tego typu prowadzonymi na 

gruncie polskim, wpisuj  si  w nurt bada  prowadzonych na przestrzeni ponad 20 

lat (ich przegl d znale  mo na np. w publikacjach [7, 8]), wskazuj cych jedno-

znacznie na powi zanie zachowania trenera z poczuciem satysfakcji pracuj cych 

pod jego kierunkiem zawodników. Potwierdzaj  równie  doniesienia z najnow-

szych bada  [1], nios cych potwierdzenie tezy, e wspieranie autonomii przez tre-

nerów sportowych skutkuje wzrostem motywacji do podejmowania zachowa  au-

tonomicznych, zwi kszeniem ich wytrwa o ci, podniesieniem poczucia witalno ci 

oraz zaspokojeniem potrzeb psychologicznych jego podopiecznych.

Wnioski

W wietle uzyskanych wyników autodeterminacja studentów AWF, rozu-

miana jako zdolno  do podejmowania przez nich dzia a  autonomicznych (tu: 

w procesie szkolenia sportowego), okazuje si  by  w znacznej mierze zwi zana 

z podej ciem trenera, pod kierunkiem którego pracuj  i tworzonym przez niego 

klimatem szkolenia. Przyj ta hipoteza badawcza zosta a wi c zweryfikowana 

pozytywnie. Oddzia ywanie trenera, maj cego na celu nie tylko przekazanie 

wiedzy, umiej tno ci i poprowadzenie ich szkolenia, ale i wzmacnianie auto-

nomii swych podopiecznych, okazuje si  niezwykle znacz ce.

Nale y zauwa y , i  wzmacnianie autonomii, w wietle teorii SDT oraz 

uzyskanych wyników, to nie to samo co wzmacnianie samowystarczalno ci czy 
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niezale no ci. Poddawany treningowi student zawsze b dzie pozostawa

w pewnej zale no ci od swego trenera/nauczyciela. Z natury tego kontaktu oso-

by te pozostaj  oni w uk adzie niesymetrycznym. W tym kontek cie wspieranie 

autonomii przez osoby na pozycji autorytetu (wspomnianych szkoleniow-

ców/nauczycieli akademickich) oznacza wzmacnianie ka dego ze swych pod-

opiecznych jako osoby maj cej wolny wybór i mog cej samo stanowi  o sobie. 

Kluczem zdaje si  tu by  dobry emocjonalnie kontakt oraz komunikowanie – 

oprócz tre ci dydaktycznych – e jest osob  wa n , akceptowan , rozumian

i szanowan . Wzmacnianie autonomii okazuje si  ono polega  na zaspokajaniu 

trzech podstawowych potrzeb psychologicznych: potrzeby autonomii, potrzeby 

kompetencji i do wiadczenia skuteczno ci w dzia aniu oraz potrzeby zwi zków 

interpersonalnych. P yn ce z tego poczucie samoukierunkowania, panowania 

nad sytuacj  oraz poczucie wi zi z innymi warunkuje dobre funkcjonowanie, 

integralno , zdrowie psychologiczne oraz optymalny rozwój indywidualny 

i spo eczny [6].  

Podsumowuj c, przeprowadzone badania jednoznacznie wskazuj , e je li 

trenerzy sportowi wspieraj  autonomi  swych podopiecznych, to oni lepiej 

funkcjonuj  pod wzgl dem psychologicznym.  
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STRESZCZENIE

Jednym z g ównych za o e  teorii autodeterminacji (SDT) jest przekonanie, 

e tzw. klimat spo eczny wp ywa na jako  motywacji, efektywno  dzia ania 

oraz samopoczucie jednostek, które pozostaj  pod jego wp ywem. Aby opisa

jako  klimatu, teoretycy odwo uj  si  do poj cia wspieranie autonomii versus 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 300

kontrola, zak adaj c, e rodowisko wspieraj ce autonomi  wzmacnia motywa-

cj  samoistn , przyczynia si  do zdrowego rozwoju i optymalnego funkcjono-

wania jednostki. Celem podj tych bada  by a weryfikacja za o e  wspomnianej 

teorii w odniesieniu do klimatu szkolenia sportowego studentów AWF w Kra-

kowie. Poddano badaniom 230 studentów (149 m czyzn, 81 kobiet), rednia

ich wieku  wynosi a 23,68 lat. Badania przeprowadzono Kwestionariuszem 

Klimatu Szkolenia Sportowego oraz Skal  Podstawowych Potrzeb Psycholo-

gicznych. Ustalono wska niki korelacji mi dzy SCQ a  zmiennymi psycholo-

gicznymi. Ponadto  spo ród badanych wy oniono dwie grupy – studentów po-

strzegaj cych trenerów sportowych jako wspieraj cych ich autonomi  oraz dru-

g , sk adaj c  si  z osób postrzegaj cych swoich trenerów jako silnie kontrolu-

j cych. Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoli y ustali , i  wspieranie 

zachowa  autonomicznych przez trenerów sportowych okazuje si  pozostawa

w zwi zku z wy szym poziomem zaspokojenia podstawowych potrzeb psycho-

logicznych (potrzeby bliskich relacji, kompetencji, autonomii). Ujawnienie tych 

ró nic stanowi podstaw  interesuj cych i niezwykle wa nych z punktu widzenia 

praktyki pedagogicznej wniosków. 

S owa kluczowe: teoria autodeterminacji, klimat szkolenia sportowego, wspie-

ranie autonomii, potrzeby psychologiczne
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XII

JAROMIR GRYMANOWSKI, AGATA RZESZUTKO 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

OPINIE STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO O WARTO CIACH SPORTU

Wprowadzenie 

Poj cie „opinia” ma powszechne zastosowanie zarówno w j zyku potocz-

nym, jak i naukowym. To w a nie w opiniach i zachowaniach jednostki wobec 

danego obiektu, rzeczy, osoby czy zjawiska przejawiaj  si  postawy. Opinie s

werbalnym wyrazem postawy spo ecznej. Sport w powszechnym przekonaniu 

uwa any jest za najwa niejszy komponent kultury fizycznej. Zawdzi cza to 

m.in. niezwyk ej popularno ci widowiska jako fenomenu kultury wspó cze-

snych spo ecze stw, ogromnemu rezonansowi sukcesu sportowego, wskutek 

czego bywa wykorzystywany przez pa stwo dla celów politycznych i propa-

gandowych. Sport w a ciwie realizowany w procesie wychowania przygotowu-

je obok innych dziedzin ycia do uczestnictwa w yciu spo ecznym i uczestnic-

twa w szeroko poj tej kulturze fizycznej. Sport jako zjawisko spo eczne wywie-

ra istotny wp yw na zachowania i styl ycia jednostek. 

Sport jest definiowany przez M. Demela i A. Sk ad [2] jako dzia alno

uprawiana systematycznie, wed ug pewnych regu , odznaczaj ca si  silnym 

pierwiastkiem wspó zawodnictwa oraz tendencj  do osi gania coraz lepszych 

wyników, maj ca na celu manifestacj  sprawno ci ruchowej.

W niniejszej pracy przyj to definicj  sportu zaproponowan  przez J. No-

wocienia [8]. W my l tej definicji sport jest procesem obejmuj cym organizo-

wanie aktywno ci ruchowej cz owieka, zarówno spontanicznej, jak te  zinstytu-

cjonalizowanej, indywidualnej i zespo owej, której celem jest zaspokojenie po-

trzeby fizjologicznej ruchu, zabawy, a tak e sprawdzenia si , poznania mo li-

wo ci w asnego organizmu, porównania osi gni  w asnych z innymi przy za-

chowaniu okre lonych norm i przepisów ustanowionych na potrzeby walki 
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i wspó zawodnictwa w sportowych praktykach, d enia do sukcesu sportowego, 

finansowego, indywidualnego i spo ecznego (politycznego, narodowego, patrio-

tycznego). Za wyborem tej definicji sportu przemawia  fakt, i  uwzgl dnia ona 

aktualne warunki spo eczno-ekonomiczne nowego ustroju w Polsce, a tak e

wszystkie odmiany sportu, tj. m.in. wysoko kwalifikowanego i powszechnie 

okre lanego mianem „sportu dla wszystkich”.  

Autorzy za celowe uznali zbadanie postaw studentów wobec wspó czesne-

go sportu, uwagi na jego warto ci. Wed ug Z. Krawczyka [6] fundamentaln

cech  charakterystyczn  kultury fizycznej ujmowanej w kategoriach warto ci 

jest jej autoteliczno . Jawi si  ona zatem jako zbiór warto ci stanowi cych cel 

sam w sobie, a wi c realizowanych dla nich samych. Uczestnictwo w niej po-

dejmowane jest najcz ciej z pobudek hedonistycznych, przybieraj cych formy 

zabawowe. Nie znosi wi c przymusu, jest postaci  do wiadcze  spontanicznych. 

Tote  w odbiorze spo ecznym kojarzy si  ona najcz ciej z czynno ciami czasu 

wolnego, a formalnie przybiera z regu y posta  bezinteresownej gry. Nale y

w tym miejscu zaznaczy , jak zauwa a J. Kosiewicz, e sport i wychowanie 

wchodz  ze sob  w ró nego rodzaju ograniczone relacje o charakterze podrz d-

no ci, nadrz dno ci i niezale no ci [5]. Sport jest zjawiskiem podrz dnym 

w stosunku do wychowania w przypadku wykorzystywania go w procesie 

kszta towania osobowo ci. Tak dzieje si  podczas lekcji wychowania fizyczne-

go oraz w trakcie uprawiania ró nych form „sportu dla wszystkich” s u cego 

zachowaniu zdrowia, wypoczynkowi, rozwojowi sprawno ci fizycznej. Drugi 

rodzaj zwi zku zdaniem autora o charakterze nadrz dno ci sportu w stosunku 

do wychowania wyst puje w klubach, zwi zkach sportowych, szko ach mi-

strzostwa sportowego, gdzie wychowanie jest podporz dkowane okre lonym 

celom sportowym. Trzeci rodzaj zwi zku, gdzie sport i wychowanie s  nieza-

le ne w stosunku do siebie, ma miejsce w przypadku sportu wyczynowego, 

gdzie sukces zawodowy (sportowy) jest kojarzony z sukcesem finansowym, 

niekoniecznie zwi zanym ze zwyci stwem. Wychowawcze funkcje sportu do-

tycz  g ównie wielu ról, które przyjmuje jednostka w trakcie sportowej aktyw-

no ci. Osoby zaanga owane w sporcie szkolnym – zadaniem J. Nowocienia [9] 

– internalizuj  w asne pogl dy, postawy, normy, zachowania i spo eczne role 

w rodowisku spo ecznym, tym samym wp ywaj c na kszta towanie si  wi zi

spo ecznych i kulturowych integruj cych nie tylko rodowisko sportowe, ale 

tak e na ca e rodowisko szkolne oraz szerzej rodowisko lokalne, miast, gminy 

itd. W ród licznych stanowisk dotycz cych wychowawczych warto ci sportu, 

wy aniaj  si  dwa, które wydaj  si  by  najwa niejsze. Pierwsze stanowisko 

prezentuj  teoretycy postuluj c argumenty potwierdzaj ce mo liwo  zastoso-

wania sportu jako moralnego rodka przygotowania do ycia. Z tez  t  kore-

sponduje stwierdzenie S. Wo oszyna [10], który podaje, e sport w swojej isto-

cie jest szko  charakteru i moralno ci. Drugie stanowisko wyra aj  pedagodzy, 

sk onni do zast powania wszelkich form aktywno ci ruchowej najbardziej 
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atrakcyjn  jej form , a mianowicie rywalizacj  sportow . Wskazuj c na wy-

chowawcze warto ci sportu Z. ukowska [12] stwierdza, i  sport tym wi ksz

rol  mo e odegra  w procesie wychowania, im wi cej szans stworzy nie tylko 

dla rozwoju indywidualnego cz owieka, ale dla integracji ca ych zespo ów 

w d eniu do realizacji za o onego celu.  

Wspó czesny sport oprócz warto ci wychowawczych kieruje si  wg 

W.J. Cynarskiego [1] w stron  ostrej, bezpardonowej walki, cz sto z przemoc

i brutalno ci , dla medalowych owów i rekordomanii. Brutalizacja jest jedn

z kilkunastu wymienianych patologii, dr cz cych wspó czesny sport. Wyliczana 

jest cz sto obok „chuliga stwa widowni sportowej”. Wynika ze skrajnej komer-

cjalizacji, gdy zarówno widowisko sportowe, jak i zawodnicy staj  si  towarem 

na sprzeda . Brutalizacja wi e si  z dehumanizacj  i depersonalizacj  sportu, 

który jest ju  towarem dostosowywanym do upodoba  widowni i gubi samego 

cz owieka – podmiot sportowych dzia a . Jest efektem, czy raczej elementem, 

brutalizacji kultury. W kulturze masowej dobrze sprzedaje si  w a nie brutalne 

widowisko.

 Sport szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do studentów wy-

chowania fizycznego, bowiem nie tylko manifestuje si  preferencj  okre lonych 

dyscyplin sportowych uprawianych b d  w formie wyczynowej b d  rekreacyj-

nej, ale wp ywa tak e na podnoszenie ich sprawno ci fizycznej.  

Materia , metoda i narz dzia bada

Celem podj tych bada  by a ocena postaw studentów wobec sportu i jego 

warto ci. W badania zastosowano celowy dobór próby. Materia  poddany anali-

zie i przedstawiony w niniejszym opracowaniu dotyczy  m odzie y studiuj cej 

w latach 2004-2007 w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku wychowania 

fizycznego na studiach stacjonarnych I stopnia.  

Badania przeprowadzono w dwóch etapach, pierwszy w roku akademickim 

2004/2005, a drugi w roku akademickim 2006/2007. Ka dy etap bada  realizo-

wany by  na pocz tku roku akademickiego i obejmowa  badania ankietowe tej 

samej populacji studentów na I i III roku ich studiów uniwersyteckich. 

W pierwszym etapie bada  przebadano 164 studentów przyj tych na pierw-

szy rok studiów. Do drugiego etapu bada  zakwalifikowano 127 osób. W dru-

gim etapie bada  w wyniku sesji egzaminacyjnych, liczebno  badanych uleg a

zmniejszeniu i do analizy statystycznej zakwalifikowano 118 osób, w tym 

30,5% stanowi y kobiety (36 osób), a 69,5% m czy ni (82 osoby). redni wiek 

badanej populacji wynosi  na I roku studiów 19,4 lat dla kobiet i 19,6 lat dla 

m czyzn, przy indywidualnych wahaniach od 18 do 22 lat. Na III roku studiów 

przeci tny wiek badanych wynosi  21,4 lat dla kobiet i 21,6 lat dla m czyzn, 

przy indywidualnych wahaniach od 20 do 24 lat. Badani studenci pochodzili 

w wi kszo ci z województwa podkarpackiego. 33,9% studentów pochodzi o
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z miast powy ej 100 tys. mieszka ców i ze wsi (32,2%). Ze redniej wielko ci

miast (od 50 do 100 tys. mieszka ców) oraz ma ych miasteczek (do 50 tys. 

mieszka ców) pochodzi o odpowiednio 7,6% i 26,3% badanych. Najbardziej 

liczn  grup  rodziców badanych stanowi y osoby z wykszta ceniem rednim

(36,4%), nast pnie z wykszta ceniem poni ej rednim (28,0%), powy ej red-

nim (24,6%) i wy szym (11,0%). Studenci uczestnicz cy w badaniach byli ab-

solwentami kolejno: liceów ogólnokszta c cych (70,3%), techników (21,2%) 

i liceów zawodowych (8,5%).W badaniach zastosowano metod  sonda u dia-

gnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W technice ankiety zastoso-

wano autorski kwestionariusz anonimowej ankiety pt. „Zdrowie – sport – ak-

tywno  ruchowa” opracowany w Zak adzie Pedagogiki AWF w Warszawie 

pod kierunkiem dra hab. prof. AWF J. Nowocienia.  

W opracowaniu wyników bada  i ich statystycznej interpretacji pos u ono 

si  programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne 

dokonano z wy czeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi. W celu we-

ryfikacji hipotez oraz eksploracji zwi zków wyst puj cych mi dzy poszczegól-

nymi zmiennymi wykorzystano kilka rodzajów testów statystycznych takich 

jak: test chi – kwadrat oraz jednoczynnikow  analiz  wariancji (ANOVA) na 

poziomie istotno ci =0,05. W prezentacji wyników pos u ono si  warto ci

„p”, która jest najostrzejszym (p ) poziomem istotno ci, przy którym mo na 

odrzuci  testowan  hipotez  na podstawie danych empirycznych. 

Wyniki bada

Postawy studentów wobec sportu opisano na podstawie wyników uzyska-

nych z drugiej cz ci kwestionariusza ankiety pt. „Zdrowie – sport – aktywno

ruchowa”. Cz  ta obejmowa a zainteresowania sportem, motywy i cz stotli-

wo  jego uprawiania, a tak e warto ci sportu w opiniach badanych. 

Uzyskane wyniki bada  pozwoli y ustali , co badani rozumiej  pod poj -

ciem „sport” i jaki jest ich poziom zainteresowania sportem. Za pomoc  pyta

otwartych sami mogli go zdefiniowa  a tak e wskaza  najwi ksze, ich zdaniem, 

jego warto ci. 

Zainteresowanie sportem studentów wychowania fizycznego okaza o si

oczywiste. Deklaratywnie studenci w wi kszo ci (88,7% wskaza  na pierw-

szym roku i 84,5% wskaza  na trzecim roku studiów) wykazali du e zaintere-

sowanie sportem (ryc. 1).  

Z powy szych danych wynika równie , i  zainteresowanie studentów spor-

tem w stopniu du ym zmala o w toku studiów. Jest to zjawisko do  dziwne, 

gdy  pod wp ywem edukacji fizycznej zainteresowanie studentów sportem po-

winno si  zwi kszy . Korzystnym zjawiskiem jest fakt, i  zarówno na pierw-

szym, jak i na trzecim roku studiów nie zarejestrowano osób, które by wyra a y

brak zainteresowania sportem. Mimo i  zainteresowanie sportem w toku stu-
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diów zmniejszy o si , to jednak na I roku studiów wyniki bada  ujawni y, e

stopie  zainteresowania badanych sportem w sposób istotny (p = 0,03) ró ni-

cowa  studentów uprawiaj cych sport wyczynowo i nieuprawiaj cych. Zale -

no  t  prezentuje rycina 2 . 
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Ryc. 1. Zainteresowanie studentów sportem  
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Nie uprawiaj cy sportu Uprawiaj cy sport

Du e zainteresowanie Niewielkie

Ryc. 2. Zale no  mi dzy zainteresowaniem sportem studentów na I roku uprawiaj cych 
sport wyczynowo i nieuprawiaj cych 

Z ryciny 2 wynika, i  studenci I roku uprawiaj cy sport wyczynowo 

(92,5%) w istotnie wi kszej liczbie deklarowali du e zainteresowanie sportem, 

w porównaniu z ich kolegami nieuprawiaj cymi go (80,0%). Dwa lata pó niej

zale no  ta uleg a zatarciu przekszta caj c si  w tendencj  (p = 0,07) wskazu-

j c  na wi ksze zainteresowanie sportem studentów uprawiaj cych sport wy-

czynowo (90,6%) ni  nieuprawiaj cych (78,5%).  
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Analizuj c postawy studentów wobec sportu zaobserwowano, i  sport cieszy

si  najwi kszym zainteresowaniem w ród studentów pochodz cych kolejno 

z miast powy ej 50 do 100 tys. mieszka ców (100% na I roku studiów i 100% na 

III roku), z miast powy ej 100 tys. mieszka ców (odpowiednio 85,0% i 80,0%), 

ze wsi (odpowiednio 84,2%, 81,6%) i z miast do 50 tys. mieszka ców (odpo-

wiednio 83,9% i 87,1%). Na I roku studiów najwi cej czasu na sport, w wymiarze 

wi kszym ni  6 godzin tygodniowo, przeznacza y osoby pochodz ce ze wsi 

(73,7%), nast pnie kolejno z miast: powy ej 100 tys. mieszka ców (72,5%), do 

50 tys. mieszka ców (67,7%) i powy ej 50 do 100 tys. mieszka ców (44,4%). 

Mimo i  analiza wyników nie wykaza a istotnych ró nic mi dzy ilo ci  czasu 

przeznaczanego przez studentów na sport a miejscem ich sta ego zamieszkania, to 

w toku studiów ilo  czasu przeznaczanego na sport, w wymiarze wi kszym ni  6 

godzin tygodniowo, zmieni a si . Najwi cej czasu na sport przeznacza y na III 

roku studiów osoby pochodz ce z miast powy ej 100 tys. mieszk. (60,0%), na-

st pnie kolejno ze wsi (55,3%), z miast do 50 tys. mieszk. (51,6%) i na ko cu z 

miast powy ej 50 tys. do 100 tys. mieszka ców (33,3%). 

Analiza wyników bada  za pomoc  testu chi-kwadrat wykaza a w toku stu-

diów brak istnienia zale no ci mi dzy poziomem zainteresowania kobiet i m -

czyzn sportem (I rok, p=0,08; III rok, p=0,6), miejscem ich zamieszkania (I rok, 

p=0,6; III rok, p=0,2), wykszta ceniem ich rodziców (I rok, p=0,8; III rok, 

p=0,4) oraz typem uko czonej przez nich szko y redniej (I rok, p=0,8; III rok, 

p=0,5).

Tab. I. Sport w opinii studentów I roku studiów 

Odpowiedzi studentów 

Ranga Poj cie „sport” 
Kobiety 

%
dla n=36 

M czy ni
%

dla n= 82 

Ogó em
%

dla n= 118 

1
Zawodnicze uprawianie dyscypliny 

sportowej
33,3 34,1 33,9 

2
Aktywno  ruchowa w czasie wolnym, 

aktywny wypoczynek  
38,9 19,5 25,4

3 Sposób na zdrowie 19,4 24,4 22,9 

4 Hobby, przyjemno , zabawa,  22,2 19,5 20,3

5 Wysoka sprawno  fizyczna 11,1 13,4 12,7 

6

Inne odpowiedzi: sposób na ycie, 

sukces, kibicowanie, zasady moralne, 

idol

2,8 9,8 7,6

7 Dobrowolny wysi ek fizyczny  11,1 1,2 4,2 

Uwaga: procenty nie sumuj  si  do 100, bowiem respondenci udzielaj c odpowiedzi na to pytanie 

otwarte mieli mo liwo  swobodnej wypowiedzi 
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Studenci I roku studiów pod poj ciem sportu rozumieli przede wszystkim 

zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej (33,9%). Na kolejnych pozycjach 

znalaz y si : aktywno  ruchowa w czasie wolnym (25,4%), sposób na zdrowie 

(22,9%), przyjemno  i zabawa (20,3%), wysoka sprawno  fizyczna (12,7%). 

Mimo i  analiza danych za pomoc  testu chi-kwadrat nie wykaza a w toku stu-

diów istotnych ró nic (p = 0,1 na I roku i p = 0,6 na III roku), to jednak opinie 

studentów dotycz ce rozumienia poj cia „sport” s  zró nicowane zarówno 

w badanym okresie studiów jak i w obr bie p ci. Dla kobiet I roku studiów sport 

to przede wszystkim aktywny wypoczynek i aktywno  ruchowa w czasie wol-

nym (38,9%). Na kolejnych pozycjach kobiety lokowa y zawodnicze uprawia-

nie dyscypliny sportowej (33,3%), hobby i przyjemno  (22,2%), sposób na 

zdrowie (19,4%), wysoka sprawno  fizyczna i dobrowolny wysi ek (po 

11,1%). M czy ni natomiast pod poj ciem „sport” rozumieli kolejno: zawod-

nicze uprawianie dyscypliny sportowej (34,1%), sposób na zdrowie (24,4%), 

aktywno  ruchow  w czasie wolnym i hobby (po 19,5%) oraz wysok  spraw-

no  fizyczn  (13,4%). Sport jako sposób na zdrowie uplasowa  si  w ród ko-

biet na czwartej pozycji (19,4%), za  w ród m czyzn na drugiej (24,4%). Dwa 

lata pó niej dla 35,6% studentów (41,7% kobiet i 32,9% m czyzn) poj cie

sportu by o kojarzone z zawodniczym uprawianiem dyscypliny sportowej. Ro-

zumienie sportu jako sposobu na zdrowie zaj o u kobiet trzeci  pozycj cznie

z rywalizacj  maj c  na celu manifestacj  sprawno ci fizycznej i innymi odpo-

wiedziami (po 11,1%), a w ród m czyzn (9,8%) czwart  pozycj .

Tab. II. Sport w opinii studentów III roku studiów 

Odpowiedzi studentów 

Ran-
ga

Poj cie „sport” Kobiety 
% dla 
n=36

M czy ni
% dla n= 82 

Ogó em
% dla n= 118 

1
Zawodnicze uprawianie dyscypliny 

sportowej
41,7 32,9 35,6 

2

Aktywno  ruchowa w czasie wol-

nym zwi zana z wysi kiem fizycz-

nym  

36,1 32,9 33,9

3 Hobby, przyjemno , zabawa,  16,7 22,0 20,3 

4
Rywalizacja maj ca na celu manife-

stacj  sprawno ci fizycznej  
11,1 18,3 16,1

5 Sposób na zdrowie 11,1 9,8 10,2 

6

Inne odpowiedzi: sposób na ycie, 

sukces, kibicowanie, zasady moralne, 

idol, finanse, pokonanie przeciwnika 

11,1 4,9 6,8

Uwaga: procenty nie sumuj  si  do 100, bowiem respondenci udzielaj c odpowiedzi na to pytanie 

otwarte mieli mo liwo  swobodnej wypowiedzi 
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Z powy szych analiz wynika, e studenci pod poj ciem „sport” w toku stu-

diów rozumieli przede wszystkim zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej 

oraz aktywny wypoczynek i aktywno  ruchow  w czasie wolnym.  

Analiza uzyskanych wyników bada  za pomoc  testu chi-kwadrat wykaza-

a, e w toku studiów nie ma istotnych zale no ci mi dzy odpowiedziami stu-

dentów dotycz cymi rozumienia poj cia „sport” a miejscem ich zamieszkania 

(I rok, p = 0,4; III rok, p = 0,7) i wykszta ceniem ich rodziców (I rok, p = 0,9; 

III rok, p = 0,2), typem uko czonej przez nich szko y redniej (I rok, p = 0,6; III 

rok, p = 0,6) oraz osobami uprawiaj cymi sport wyczynowo i nie uprawiaj cy-

mi (I rok, p = 0,4; III rok, p = 0,5). 

Po przeanalizowaniu opinii studentów na temat rozumienia przez nich po-

j cia „sport” i stopnia zainteresowania oraz cz stotliwo ci i motywów jego 

uprawiania przechodzimy teraz do g ównego aspektu niniejszej pracy, a mia-

nowicie do funkcjonuj cego w opinii studentów obrazu warto ci sportu. Warto-

ci sportu w opinii studentów prezentuj  ryciny 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.  
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pi kna sylwetka

I rok III rok

Ryc. 3.1. Warto ci sportu w opinii studentów  

Mimo i  analiza uzyskanych wyników bada  nie wykaza a istotnego zró -

nicowania warto ci sportu w opiniach badanych to jednak obraz warto ci sportu 

zmieni  si  w toku trzyletnich studiów. Na I roku studiów w szeregu rangowym 

warto ci sportu wygl daj  nast puj co: sposób na zdrowie (60,2%), d enie do 

bycia lepszym (53,4%), rado  z uprawiania wicze  fizycznych (50,8%), po-

konywanie w asnych s abo ci (45,8%), pi kna sylwetka (44,9%), styl ycia 

(39,0%), kontakty z lud mi (37,3%), ucieczka od stresów (35,6%), mo liwo

samorealizowania si  (32,2%), rywalizacja (28,0%).  
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Ryc. 3.2. Warto ci sportu w opinii studentów 

Warto ciami sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów na I roku stu-

diów s : rodzinna forma wypoczynku (0,8%), ledzenie wyników sportowych 

(5,9%), pi kno ruchu (5,9%), ogl danie imprez sportowych (6,8%), kontakt 

z przyrod  (7,6%), szko a ycia (8,5%), kibicowanie (8,5%), mistrzostwo spor-

towe (11,0%). adna z osób na I roku studiów nie wskaza a, e sport mo e by

zagro eniem dla zdrowia. Najwa niejszymi warto ciami sportu dla studentów 

na III roku studiów by y natomiast: sposób na zdrowie (63,6%), d enie do 

bycia lepszym (60,2%), rado  z uprawiania wicze  fizycznych (53,4%), po-

konywanie w asnych s abo ci (40,7%), pi kna sylwetka (47,5%), styl ycia 

(37,3%), kontakty z lud mi (40,7%), ucieczka od stresów (33,1%), mo liwo

samorealizowania si  (22,9%), rywalizacja (28,8%).  
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Ryc. 3.3. Warto ci sportu w opinii studentów 
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Warto ciami sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów na III roku 

studiów s : szko a ycia (0,8%), rodzinna forma wypoczynku (1,7%), ledzenie 

wyników sportowych (1,7%), ogl danie imprez sportowych (5,1%), kontakt 

z przyrod  (5,9%), zagro enie dla zdrowia (5,9%), pi kno ruchu (7,6%), mi-

strzostwo sportowe (10,2%) i kibicowanie (11,0%). 
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Ryc. 3.4. Warto ci sportu w opinii studentów  

Analiza wyników bada  za pomoc  testu chi-kwadrat wykaza a, i  w toku 

studiów takie zmienne jak: p e , poziom wykszta cenia rodziców, miejsce sta e-

go zamieszkania oraz typ uko czonej szko y redniej nie ró nicowa y istotnie 

opinii studentów o warto ciach sportu, gdy  przyjmowa y warto ci wy sze, ni

przyj ta w badaniach warto  p = 0,05. Stwierdzono jednak, i  czynnikiem 

istotnie (p = 0,02), cho  s abo (V = 0,2) ró nicuj cym opinie studentów III roku 

na temat warto ci sportu, jest uprawianie b d  nieuprawianie sportu wyczyno-

wo. Studenci uprawiaj cy sport wyczynowo stworzyli nast puj c  hierarchi

warto ci sportu: d enie do bycia lepszym (71,7%), sposób na zdrowie (60,4%), 

rado  z uprawiania wicze  fizycznych (52,8%), zagro enie dla zdrowia 

(43,4%), kontakty z lud mi (41,5%), styl ycia (41,5%), pi kna sylwetka 

(39,6%), pokonywanie w asnych s abo ci (35,8%), ucieczka od stresów 

(28,3%), mistrzostwo sportowe (17,0%), kibicowanie (15,1%), mo liwo  sa-

morealizowania si  (13,2%). W a ciwo ci sportu o najmniejszym znaczeniu dla 

studentów uprawiaj cych sport wyczynowo to: ledzenie wyników sportowych 

(1,9%), pi kno ruchu (5,7%) i ogl danie wyników sportowych (5,7%), szko a

ycia (7,5%). Nieco inn  hierarchi  warto ci sportu stworzyli studenci nie 

uprawiaj cy sportu wyczynowo. Dla tej grupy sport to: sposób na zdrowie 
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(66,2%), pi kna sylwetka (53,9%) rado  z uprawiania wicze  fizycznych 

(53,7%), d enie do bycia lepszym (50,8%), pokonywanie w asnych s abo ci 

(44,6%), kontakty z lud mi (40,0%), ucieczka od stresów (36,9%), styl ycia 

(33,8%), mo liwo  samorealizowania si  (30,8%), zagro enie dla zdrowia 

(16,9%). W a ciwo ci sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów nie-

uprawiaj cych sportu wyczynowo to: ledzenie wyników sportowych (1,5%), 

rodzinna forma wypoczynku (3,1%), mistrzostwo sportowe (4,6%), ogl danie 

imprez sportowych (4,6%), szko a ycia (4,6%), kibicowanie (7,7%), pi kno 

ruchu (9,2%), kontakt z przyrod  (10,8%). Zaobserwowano ciekawe zjawisko, 

bowiem adna z osób z obu grup nie wskaza a, e warto ci  sportu mo e by

rywalizacja i sukces za wszelk  cen .

Wnioski

1. Badani pod poj ciem „sport” rozumieli przede wszystkim zawodnicze 

uprawianie dyscypliny sportowej oraz aktywny wypoczynek i aktywno  ru-

chow  w czasie wolnym. 

2. Warto ci sportu o najwi kszym znaczeniu w opinii studentów to g ów-

nie sposób na zdrowie, d enie do bycia lepszym, rado  z uprawiania wicze

fizycznych. 

3. Na III roku studiów badani uprawiaj cy sport statystycznie istotnie naj-

bardziej ceni  sobie w sporcie d enie do bycia lepszym, za  ich koledzy nie-

uprawiaj cy sportu zdecydowanie postrzegaj  sport jako sposób na zdrowie. 

4. Zarówno studenci uprawiaj cy sport, jak i nieuprawiaj cy go nie uznali, 

i  warto ci  sportu mo e rywalizacja i sukces za wszelk  cen
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STRESZCZENIE

Celem podj tych bada  by a ocena postaw studentów wobec sportu i jego 

warto ci. Materia  poddany analizie i przedstawiony w niniejszym opracowaniu 

dotyczy  m odzie y studiuj cej w latach 2004–2007 w Uniwersytecie Rzeszow-

skim na kierunku wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych I stopnia.  

W pierwszym etapie bada  przebadano 164 studentów przyj tych na pierw-

szy rok studiów. Do drugiego etapu bada  zakwalifikowano 127 osób. W dru-

gim etapie bada  w wyniku sesji egzaminacyjnych, liczebno  badanych uleg a

zmniejszeniu i do analizy statystycznej zakwalifikowano 118 osób, w tym 

30,5% stanowi y kobiety (36 osób), a 69,5% m czy ni (82 osoby). 

W technice ankiety zastosowano autorski kwestionariusz anonimowej an-

kiety pt. „Zdrowie – sport – aktywno  ruchowa” opracowany w Zak adzie 

Pedagogiki AWF w Warszawie pod kierunkiem dra hab. prof. AWF J. Nowo-

cienia.

W opracowaniu wyników bada  i ich statystycznej interpretacji pos u ono 

si  programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne 

dokonano z wy czeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi. 

S owa kluczowe: sport, wychowanie fizyczne  
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XIII

RAFA  KAPICA, KATARZYNA SZEREMETA 

Zak ad Gospodarki Turystycznej  

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH 

DO REALIZOWANIA SZKOLNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-
TURYSTYCZNYCH

Turystyka w obecnych czasach jawi si  nie tylko jako sposób na wype nia-

nie czasu wolnego, bierny wypoczynek, ale coraz cz ciej znamionami jej staje 

si  aktywno , poszerzanie zainteresowa  oraz kontakt z drugim cz owiekiem. 

Turystyka sprzyja tak e pog bianiu ró norodnej wiedzy, dlatego te  warto

wycieczek ju  dawno doceniono w edukacji. Edukacja, która przebiega jedynie 

w pomieszczeniach klasowych, a tym samym jest oderwana od realnych sytu-

acji yciowych, jest b dem [7]. Wycieczki w szkole stanowi  istotny cznik 

mi dzy wiedz  teoretyczn  a praktyk . Emocje, które towarzysz  turystyce 

wdra aj  do edukacji permanentnej. K. Przec awski [6] pisze, e turystyka po-

winna wej  szerszym frontem do programów szkolnych. Przyjmuj c za J. No-

wocieniem [5] oraz K. Denkiem [3], i  wycieczka szkolna jest ka d  form

aktywno ci poza budynkiem szko y, która s u y wype nianiu celów wycho-

wawczych i dydaktycznych, mamy do czynienia z ich szerok  gam . Wycieczki 

szkolne mog  by  zarówno krótkimi, jednogodzinnymi wyj ciami, jak te  d u -

szymi, kilkudniowymi wyjazdami. Turystyk  bowiem – jak pisz  W.J. Cynarski 

i K. Obody ski [2] – tworz  ma e zdarzenia, jak wycieczka rowerowa, ognisko 

na biwaku, wycieczka piesza do pobliskiego lasu, jak tez wyjazdy na d u sze

pobyty zamiejscowe. Uczestnictwo uczniów w wycieczkach przygotowuje ich 

m.in. do podejmowania samodzielnej aktywno ci turystycznej, a w odniesieniu 

np. do turystyki kwalifikowanej ukazuje konieczno  przygotowania fizycznego 

i niejednokrotnie sprz towego.
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Aby wycieczka szkolna mog a spe nia  za o one cele, powinna by  w a-

ciwie przygotowana i przeprowadzona. Bywa, e nauczycielom towarzyszy 

przekonanie, e odbywaj  si  one kosztem nauki. Co gorsza, w niektórych 

przypadkach wycieczki s  traktowane jako nagroda za osi gni cia w nauce czy 

dobre sprawowanie. Ponadto, jak dowodzi praktyka, nauczyciele coraz cz ciej 

korzystaj  w tym wzgl dzie z ofert komercyjnych organizatorów. Warto  edu-

kacyjna tak realizowanego krajoznawstwa i turystyki nie zawsze jest na dosta-

tecznym poziomie, a cz sto zdarza si , e wyjazdy ograniczaj  si  jedynie do 

powierzchniowego poznania rzeczywisto ci [1]. Wobec tego nauczyciele po-

winni by  przygotowywani do organizowania i realizowania szkolnej aktywno-

ci krajoznawczo-turystycznej.  

Celem bada  by o poznanie opinii studentów kierunków pedagogicznych 

o warto ciach szkolnego krajoznawstwa i turystyki, a tak e poznanie przekona

studentów w zakresie ich przygotowania do wykorzystania szkolnych wycie-

czek krajoznawczo-turystycznych jako atrakcyjnych i skutecznych form organi-

zacyjnych procesu edukacyjnego. 

Badania przeprowadzone w 2005 roku obj y jedena cie kierunków peda-

gogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych, edukacja wczesnoszkolna, edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej, wychowanie fizyczne, filologia germa ska, fizyka, filologia 

rosyjska, matematyka, historia, filologia polska, edukacja techniczno- 

-informatyczna. Ogó em zbadano 519. studentów IV roku studiów stacjonar-

nych. W grupie tej 58,8% (305 osób) stanowi y kobiety, natomiast 41,2% (214 

osób) m czy ni.

W badaniach wykorzystano metod  sonda u diagnostycznego, analiz  do-

kumentów oraz metody statystyczne. W analizie zebranych wyników przyj to

poziom istotno ci  = 0,05. Zastosowano tak e miary si y zwi zku takie jak: 

ETA, tau-b Kendalla oraz wspó czynnik kontyngencji C Pearsona. Przyj to dla 

nich zakresy: (0; 0,2) – zwi zek bardzo s aby, <0,2; 0,4) – zwi zek s aby, <0,4; 

0,6) – zwi zek redniej si y, powy ej 0,6 – zwi zek silny. W prezentacji wyni-

ków pos u ono si  warto ci  „p”, która jest faktycznie obserwowanym, naj-

ostrzejszym (p ) poziomem istotno ci, przy którym mo na odrzuci  testowa-

n  hipotez  na podstawie danych empirycznych.  

Ze szkolnymi wycieczkami respondenci po raz pierwszy zetkn li si

w swoich szko ach podstawowych i rednich. Wtedy zacz y si  kszta towa

opinie badanych o wycieczkach, a tak e pewne do wiadczenie turystyczne. 

Ogó em 97,7% z nich uczestniczy o w wycieczkach organizowanych w szkole 

podstawowej i 89,7% w szkole redniej. Nie by o tu istotnych statystycznie 

ró nic w odpowiedziach na poszczególnych kierunkach oraz – co wa ne – ró -

nic ze wzgl du na miejsce sta ego zamieszkania. To oznacza, e szko y na wsi 

tak samo cz sto jak i w miastach organizowa y wycieczki. Czynnikiem ró nicu-
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j cym aktywno  turystyczn  w szko ach rednich by  ich profil. Szko y zawo-

dowe organizowa y mniej wycieczek ni  licea ogólnokszta c ce. 

Siln  zale no  (p < 0,01 i C = 0,6) stwierdzono w kojarzeniu przez studen-

tów szkolnych wycieczek z poszczególnymi przedmiotami nauczania. Na obraz 

ten z pewno ci  mia o wp yw uczestnictwo badanych w wycieczkach, które 

odbywali w swoich szko ach. Przedmiotem najbardziej zwi zanym z wyj ciem 

poza budynek szko y okaza a si  geografia, wymieniona przez 44,2% pytanych. 

Takie opinie szczególnie mieli studiuj cy filologi  rosyjsk  (67,9%), wychowa-

nie fizyczne (51,2%) oraz po owa studentów edukacji artystycznej w zakresie 

sztuk plastycznych. Na drugim miejscu znalaz o si  wychowanie fizyczne, za-

znaczy o je bowiem 20% wszystkich badanych. Z wycieczkami najcz ciej 

kojarzy o si  ono studentom edukacji wczesnoszkolnej i edukacji artystycznej 

w zakresie sztuki muzycznej (po 30,4%). Przyszli nauczyciele wychowania 

fizycznego nie identyfikowali w takim stopniu swojego przedmiotu nauczania 

i wskazali go w 23,8%. Trzecim z kolei przedmiotem – wymienionym przez 

11% badanych – okaza a si  historia. Podkre li  nale y to, e przedmiot ten 

w znacznej mierze wskazywali studenci tego kierunku (37,2%). Podobnie od-

powiadali badani z filologii polskiej bowiem najcz ciej spo ród reszty kierun-

ków wskazywali swój przedmiot nauczania (17,2%).  

Konfrontuj c wypowiedzi studentów z analiz  planów i programów stu-

diów, niektórzy badani przyznali, e w ich toku zetkn li si  z przedmiotami 

nauczania, na których przekazywana by a wiedza o szkolnych wycieczkach. 

Dotyczy to w szczególno ci studentów na kierunkach edukacji wczesnoszkolnej 

i wychowania fizycznego, gdzie odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosi

odpowiednio 91,7% i 76,6% (ryc. 1). Mniej ni  po owa studentów historii – 

45,5% oraz 34,5% polonistyki tak e potwierdzi o obecno  tre ci turystycz-

nych. W obu przypadkach znajduje to odzwierciedlenie w poszczególnych pro-

gramach nauczania. Na pozosta ych kierunkach jedynie nieliczne osoby zazna-

czy y, e wiedza o szkolnych wycieczkach by a przekazywana.  

Nieumiej tno  organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek przez 

studentów i nauczycieli ma swoje pod o e m.in. w braku informacji o nich w toku 

studiów. Jak pokazuje tabela I, studenci, którzy nie zetkn li si  z tak  tematyk  na 

studiach wyra nie (w 80,2%) zaznaczali kategorie braku przygotowania (odpo-

wiedzi „raczej nie” 47%, a „nie” 33,2%). Z drugiej strony 19,8% badanych, któ-

rzy nie spotkali si  z tak  wiedz  na studiach zaznacza a swoje przygotowanie 

(odpowiedzi „raczej tak” 12,9%%, a „tak” 6,9%). Natomiast w ród badanych, 

którzy na studiach mieli przekazywane wiadomo ci o szkolnych wycieczkach, 

w ponad po owie przypadków (56,6%) deklarowali si  oni jako przygotowani 

(odpowiedzi „raczej tak” 44,4% oraz „tak” 12,2%). Nale y doda , i  nawet w tej 

grupie znaczna liczba osób (razem odpowiedzi „raczej nie” i „nie” – 43,4%) za-

znaczy a swoje nieprzygotowanie do takiej dzia alno ci.
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6,3%

91,7%

4,3%

76,6%

7,1%
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3,1%

45,5%

34,5%

6,5%

68,8%

56,5%

3,6%

78,6%

46,7%

81,3%

37,5%

51,7%

74,2%

8,3%

39,1%

19,7%

14,3%

36,7%

15,6%

13,8%

19,4%

0%

0%

75%

17%

25%

25%

0% 50% 100%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk

plastycznych

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki

muzycznej

Wychowanie fizyczne

Filologia germa ska

Fizyka

Filologia rosyjska 

Matematyka

Historia

Filologia polska

Edukacja techniczno-informatyczna

Tak Nie Nie pami ta

Ryc. 1. Przekazywanie na uczelni wiedzy o szkolnych wycieczkach i ich wykorzystaniu  
w procesie kszta cenia i wychowania w relacji badanych, p< 0,01; C = 0,56 

Tab. I. Zale no  mi dzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych  
wycieczek a przygotowaniem studentów do ich organizowania i prowadzenia,  

p < 0,001; ETA = 0,38 

Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek 

w autoocenie 
Przekazywanie wiedzy na 

temat wycieczek szkolnych
Przygoto-

wani

Raczej przygo

towani

Raczej nieprzy

gotowani

Nieprzygotowa-

ni w ogóle 

Ogó em

N 23 84 72 10 189 
Studenci, którzy ze-

tkn li si  w toku stu-

diów z wiedz  o wy-

cieczkach szkolnych 
% 12,2 44,4 38,1 5,3 100 

N 14 26 95 67 202 Studenci, którzy nie 

zetkn li si  w toku 

studiów z wiedz  o 

wycieczkach szkolnych
% 6,9 12,9 47,0 33,2 100 

N 1 24 47 14 86 Niepami taj cy takiej 

tematyki ze studiów % 1,2 27,9 54,7 16,3 100 

N 38 134 214 91 477 

Ogó em % 8,0 28,1 44,9 19,1 100 
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Mo na wi c stwierdzi , e o 36,8% zwi kszy a si  liczba studentów przy-

gotowanych do organizacji szkolnych wycieczek dzi ki przekazywaniu wiado-

mo ci o nich w trakcie studiów. 

Pojawiaj ca si  na uczelni wiedza na temat szkolnych wycieczek przyczy-

nia si  do wi kszego dostrzegania przez studentów mo liwo ci wykorzystania 

turystyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym (tab. II). Zdecydowana 

wi kszo  pytanych, którzy zetkn li si  z takimi wiadomo ciami w czasie stu-

diowania przyzna a, e widz  mo liwo ci wykorzystania wycieczek w ramach 

swoich kierunków. W tej grupie stwierdzi o tak ogó em 97,4% (odpowiedzi 

„tak” 56,3%, „raczej tak” 41,1%). Jest to cznie o 19,5% (a 17,1% w kategorii 

odpowiedzi „tak”) wi cej ni  wskazywali badani, którzy nie mieli styczno ci 

z wiadomo ciami o wycieczkach szkolnych. Z drugiej strony, wprowadzanie 

tre ci dotycz cych wycieczek obni y o o 19,6% liczb  studentów niedostrzega-

j cych mo liwo ci ich wykorzystania na swoim przedmiocie nauczania. Mimo 

e w kategorii niepami taj cych o nauczaniu w formie wycieczki przewa a y

tak e pozytywne zdania na ten temat, to jednak odpowiedzi „raczej nie” oraz 

„nie” by o znacznie wi cej.  

Tab. II. Zale no  mi dzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych 
wycieczek a dostrzeganiem mo liwo ci ich wykorzystania w ramach swojego kierunku,  

p < 0,001; ETA = 0,26 

Dostrzeganie mo liwo ci wykorzystania szkolnych  

wycieczek w ramach swojego kierunku Przekazywanie wiedzy na 

temat wycieczek szkolnych
Dostrzega 

Raczej do-

strzega 

Raczej nie 

dostrzega 

Nie dostrzega 

w ogóle Ogó em 

N 111 81 5 0 197 Studenci, którzy 

zetkn li si  w toku 

studiów z wiedz  o 

wycieczek szkolnych
% 56,3 41,1 2,5 0 100 

N 78 77 40 4 199 Studenci, którzy nie 

zetkn li si  w toku 

studiów z wiedz  o 

wycieczek szkolnych
% 39,2 38,7 20,1 2,0 100 

N 28 43 14 1 86 Niepami taj cy takiej 

tematyki ze studiów 
% 32,6 50,0 16,3 1,2 100 

N 217 201 59 5 482 
Ogó em 

% 45,0 41,7 12,2 1,0 100 

Istotne z punktu widzenia przygotowania studentów do aktywno ci tury-

stycznej w szkole jest to, by brali oni udzia  w wycieczkach. Daje to bowiem 

mo liwo  obserwowania przyk adowych zaj , organizowania, a czasem 

wr cz ich prowadzenia. Badani wskazali, i  mieli mo liwo  uczestniczenia 
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w takich praktycznych zaj ciach w terenie. Na wychowaniu fizycznym studenci 

w ramach ró nych przedmiotów nauczania, a przede wszystkim „rekreacji 

i turystyki szkolnej” brali udzia  w lekcjach wycieczkowych. Potwierdza to 

64% respondentów na tym kierunku. Do zaj  w plenerze przygotowywa y ich 

tak e letnie i zimowe obozy programowe. Po owa studentów edukacji technicz-

no-informatycznej przyzna o, e wzi a udzia  w wycieczce do zak adu pracy 

natomiast przyszli nauczyciele historii wskazali w 44,8% na obecno  lekcji 

wycieczkowej-muzealnej w toku studiów. S  to jedyne takie formy na tych 

kierunkach. W mniejszym stopniu uczestnictwo w podobnych zaj ciach stwier-

dzili studenci pozosta ych kierunków. Ich odsetek waha  si  w granicach od 

10,7% na filologii germa skiej do oko o 25% na fizyce, edukacji wczesnosz-

kolnej oraz dwóch kierunkach edukacji artystycznej (ryc. 2.). 

Nadmieni  tutaj nale y, i  cz  studentów, podobnie jak uczniowie szkó

rednich czy podstawowych, nie postrzega wycieczek w kategorii nauczania – 

uczenia si . Jak pisze K. Denek [4] efekty wycieczki s mniej uchwytne 

i oczywiste. Poddaj  si  temu zjawisku nie tylko uczniowie, ale te  nauczycie-

le. Zatem badani studenci mogli uczestniczy  na uczelni w zaj ciach w formie 

wycieczki, jednak zapami tali je jedynie ze wzgl du na ich przyjemny, mo e

nawet „zabawowy” charakter czy po prostu odmienno . Z tego wzgl du od-

powiedzi w kategorii „nie pami tam” mog  przek ada  si  na rzeczywiste, 

cho  nie u wiadamiane uczestnictwo. Mog o si  to odbywa  niekoniecznie 

w ramach swojego kierunku i by  zwi zane np. z zaj ciami ogólnego wycho-

wania fizycznego na uczelni. Zdarza si  bowiem, e na zaj ciach tych wyko-

rzystuje si  ró ne formy turystyki kwalifikowanej jak: rajd pieszy czy w -

drówka narciarska. 

Czy rzeczywi cie uczestnictwo w zaj ciach wykorzystuj cych wycieczk

jako metod  kszta cenia wp ywa na przygotowanie studentów do takich zaj ?

Odpowiedzi dostarcza tabela III prezentuj ca zale no  mi dzy tymi katego-

riami. Spo ród bior cych udzia  w zaj ciach w formie wycieczki 52,6% z nich 

okre li a si  jako przygotowana do takiego prowadzenia lekcji (odpowiedzi 

„raczej tak” 39,2% i „tak” 13,4%). Natomiast nieuczestnicz cy w lekcjach wy-

cieczkowych zaznaczyli swoje przygotowanie w 19,2% (odpowiedzi „raczej 

tak” 15% i „tak” 4,2%). Daje to podstaw  do twierdzenia, e uczestnictwo 

w zaj ciach realizowanych metod  wycieczki, poprawia w asn  ocen  przygo-

towania studentów do takich lekcji w sumie o 33,4% (w kategorii „raczej tak” 

24,2% i „tak” 9,2%). 
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26,1%
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6,3%
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85,7%

56,7%

71,9%

48,3%

70,7%

40,3%

6,3%

8,3%
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3,6%
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6,9%
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Tak Nie Nie pami ta

Ryc. 2. Uczestnictwo badanych w zaj ciach prowadzonych w formie wycieczki,  
p< 0,01; C = 0,48 

Tab. III. Zale no  mi dzy uczestnictwem w toku studiów w wycieczkach jako metodzie 
kszta cenia a przygotowaniem studentów do ich organizowania i prowadzenia, p< 0,001; 

ETA = 0,33 
Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek 

w autoocenie 
Uczestnictwo na zaj ciach 

w wycieczce jako metodzie 

kszta cenia Przygoto-

wani

Raczej 

przygoto-

wani

Raczej nie-

przygotowani

Nieprzygoto-

wani w ogóle 

Ogó-

em 

N 25 73 67 21 186Studenci, którzy uczestni-

czyli w wycieczce jako 

metodzie kszta cenia 
%

13,4 39,2 36,0 11,3 100

N 9 32 110 63 214Studenci, którzy nie 

uczestniczyli w wycieczce 

jako metodzie kszta cenia 
%

4,2 15,0 51,4 29,4 100

N 4 28 36 7 75Niepami taj cy takiej 

metody prowadzenia zaj %
5,3 37,3 48,0 9,3 100

N 38 133 213 91 475
Ogó em 

% 8,0 28,0 44,8 19,2 100

Studenci, którzy brali udzia  w zaj ciach prowadzonych metod  wycieczki 

na uczelni oraz ci nieuczestnicz cy w nich, a tak e niepami taj cy o tym, pra-
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wie tak samo cz sto dostrzegali mo liwo  wykorzystania turystyki w ramach 

swojego przedmiotu nauczania (tab. IV). Zauwa alny jest, cho  s aby, wp yw 

takich zaj  w tym zakresie. Najwi cej szans (93,2%) na prowadzenie lekcji 

metod  wycieczki widzieli bior cy udzia  w takich zaj ciach (w kategorii „ra-

czej tak” 41,1% oraz „tak” 52,2%). By o to ogó em o 11,9% badanych wi cej

ni  tych, którzy nie byli obecni na takich zaj ciach.  

Tab. IV. Zale no  mi dzy uczestnictwem w toku studiów w wycieczkach  
jako metodzie kszta cenia a dostrzeganiem mo liwo ci ich wykorzystania  

w ramach swojego kierunku, p= 0,003; ETA = 0,16 

Dostrzeganie mo liwo ci wykorzystania szkol-

nych wycieczek w ramach swojego kierunku Uczestnictwo na zaj ciach 

w wycieczce jako metodzie kszta -

cenia Dostrzega
Raczej 

dostrzega

Raczej nie 

dostrzega 

Nie

dostrzega

w ogóle 

Ogó em 

N 100 79 12 1 192 Studenci, którzy uczestniczy-

li w wycieczce jako metodzie 

kszta cenia % 52,1 41,1 6,3 0,5 100 

N 90 83 36 4 213 Studenci, którzy nie uczest-

niczyli w wycieczce jako 

metodzie kszta cenia % 42,3 39,0 16,9 1,9 100 

N 25 39 11 0 75 Niepami taj cy takiej metody

prowadzenia zaj % 33,3 52,0 14,7 0 100 

N 215 201 59 5 480 
Ogó em 

% 44,8 41,9 12,3 1,0 100 

Co wi c s dz  badani na temat szkolnych wycieczek w odniesieniu do ich 

dotychczasowego kszta cenia? Studenci kierunków pedagogicznych uwa aj

szkolne wycieczki krajoznawczo-turystyczne w pierwszej kolejno ci za czynnik 

uatrakcyjniania procesu kszta cenia i wychowania. Takie zdanie ma 74,9% ogó-

u badanych. Najbardziej przekonani o tym s  studenci edukacji artystycznej 

w zakresie sztuk plastycznych (93,8%) i filologii rosyjskiej (86,7%), natomiast 

najwi kszymi sceptykami s  badani z fizyki (65%) i historii (63,6%). Dziwi

mo e fakt, e przyszli nauczyciele historii, mocno kojarz cy ten przedmiot 

z wycieczkami, w najwi kszym odsetku (6,8%) nie stwierdzaj adnego ich 

znaczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Kolejne 68,5% ogó u stu-

dentów dostrzega w szkolnych wycieczkach szans  na uzupe nianie procesu 

kszta cenia, najbardziej wyró nia si  tu filologia rosyjska – 80% z pytanych na 

tym kierunku. Nast pne 53,2% wszystkich respondentów wi e szkolne wy-

cieczki z wychowaniem zdrowotnym. Tak  odpowied  zaznaczali przede 

wszystkim studiuj cy edukacj  wczesnoszkoln  (87,5%), ci studenci tak e naj-

cz ciej wskazywali na przygotowuj c  rol  wycieczek do racjonalnego gospo-

darowania czasem wolnym. W kategorii „inne” zaznaczonej w 4,6% wymienia-
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ny by  g ównie aspekt integracji klasy. Pojawi a si  tu te  wypowied  o ich 

wp ywie na kszta towanie odpowiedzialno ci.

Pogl d, i  wycieczki szkolne nie maj  istotnego znaczenia w procesie dy-

daktyczno-wychowawczym prezentuje 3,3% ogó u studentów. Tak  opini

wyra ali studenci historii (6,8%), edukacji techniczno-informatycznej (6,5%), 

fizyki (5%), filologii germa skiej (3,6%), matematyki (3,1%), wychowania 

fizycznego (2,2%) oraz filologii polskiej (1,7%). 

Chc c dope ni  obraz wycieczek szkolnych w opiniach studentów, popro-

szono ich o zdefiniowanie poj cia „wycieczka szkolna”. Dla 44% z nich stano-

wi  ona ród o poszerzenia wiedzy. Z t  tez  zgodzi y si  przede wszystkim 

studentki (52,6%), w mniejszym stopniu studenci (30,9%), przy p < 0,001  

i C = 0,27. W najwi kszym stopniu wypowiadali si  tak respondenci edukacji 

wczesnoszkolnej (59,1%), polonistyki (57,4%) oraz historii (55,2%). Cieszy

mo e fakt, e definicje wycieczek szkolnych podane przez badanych, takie jak: 

„pokazanie, e szko a to nie tylko ksi ki”, albo „ciekawe do wiadczenia, na-

uka przez zabaw ” nie nale a y do rzadko ci.

Edukacja wczesnoszkolna najbardziej spo ród innych kierunków studiów 

podkre la a zwi zek wycieczek z wychowaniem zdrowotnym (27,3%). U kolej-

nych 33% badanych oprócz poszerzania wiedzy obecny w definicji jest tak e

element zabawy i wypoczynku. Takie po czenie zaznaczali zw aszcza studiu-

j cy filologi  germa sk  (65,2%), filologi  rosyjsk  oraz edukacj  artystyczn

w zakresie sztuk plastycznych (po 50%). Definiowanie wycieczek szkolnych 

jedynie w aspekcie zabawy stwierdzono w wypowiedziach 10,8% badanych. 

Najbardziej uwidoczni o si  to w ród studiuj cych fizyk  (40%). Nader cz sto

próby okre lenia szkolnych wycieczek wynika y z w asnych do wiadcze

szkolnych, w tym nierzadko negatywnych. Pojawi  si  tutaj problem wycieczek 

kojarzonych z „imprezami” i kontaktem uczniów z alkoholem. Studenci pisali, 

i  wycieczka jest: „imprez  towarzysko-poznawcz  dla m odzie y, cz sto prze-

radza si  w posiadów  zakrapian  alkoholem” lub w zale no ci od miejsca 

i opiekunów jest „cowieczorn  bib ”. Wskazywano te  na nieodpowiedni  or-

ganizacj  wycieczek. W pami ci badanych zapisa  si  zbyt napi ty program 

porównywany wr cz do „obozu karnego: nie wolno, nie dotykaj, id  szybciej, 

nie ogl daj si , do autokaru”. Pojawi o si  równie  zagadnienie atrakcyjno ci

i finansowania wycieczek szkolnych. Studenci okre lali je jako: „wyjazd naj-

cz ciej w ma o ciekawe miejsce z powodu braku rodków finansowych”, albo 

„raz na ruski rok, byle gdzie, aby odb bni  swoje” – jak stwierdzi  to jeden ze 

studentów fizyki.

Ze szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym wi  si  odpowiednie 

uprawnienia. Posiadanie ich jest wa nym wska nikiem gotowo ci nauczyciela 

do podejmowania si  organizacji i realizacji szkolnych wycieczek. Obecna 

szko a boryka si  z problemem braku turystycznie wykwalifikowanej kadry 

pedagogów. Mo na s dzi , e przez zdobywanie takich uprawnie  studenci 
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doceniaj  warto ci szkolnej turystyki, a ponadto z pewno ci  powi kszaj  swoje 

szanse na rynku pracy. Mimo to, 65,1% badanych – jak wskazuje rycina 3 – nie 

posiada o adnych uprawnie  zwi zanych z turystyk . Cieszy  mo e jedynie 

fakt, e takich studentów najmniej by o na wychowaniu fizycznym (28,5%) 

i edukacji wczesnoszkolnej (58,3%).

Jedna trzecia przysz ych nauczycieli (27,9%) posiada a uprawnienia opie-

kuna-wychowawcy kolonijnego lub kierownika placówek kolonijnych. Tak e

tutaj studenci wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej pozytyw-

nie wyró nili si  spo ród innych kierunków (odpowiednio 56,9% i 41,7%). 

Bardzo ma o by o studentów z typowymi uprawnieniami do prowadzenia grup 

turystycznych np.: pilotów wycieczek (1,3%) oraz przewodników (1,2%). Ma-

j cy te uprawnienia studiowali wychowanie fizyczne, edukacj  artystyczn

w zakresie sztuki muzycznej, filologi  germa sk  oraz polsk , histori , a tak e

edukacj  techniczno-informatyczn . Trzeba tu zaznaczy , e kilkoro ankieto-

wanych studentów wychowania fizycznego tu  po zako czeniu niniejszych 

bada  przyst pi o do egzaminu na pilota wycieczek, co wp yn o na zwi ksze-

nie liczby tych uprawnie .

2,5% 1,7% 2,3%
6,6%

4,2%

65,1%

28,3%

0%

35%

70%

Pilot,

przewodnik

wycieczek

Kierownik,

opiekun-

wychowawca

kolonijny

Instruktor

harcerski

Patenty

eglarskie

Instruktor,

trener

sportowy

Inne

uprawnienia

turystyczne

Nie posiada

adnych

uprawnie

Uprawnienia turystyczne

Ryc. 3. Posiadane przez studentów uprawnienia zwi zane z turystyk  szkoln .
Istotno  statystyczna zaznaczy a si  wy cznie w kategoriach: „opiekun-wychowawca  

kolonijny” – p < 0,001 i C = 0,39; „instruktor, trener sportowy” – p < 0,001 i C = 0,35 oraz 
„inne” – p < 0,001 i C = 0,25. Warto ci procentowe nie sumuj  si  do 100, poniewa  niektóre 

osoby maj  wi cej ni  jedno uprawnienie 

Fakt umieszczenia w ród uprawnie  zwi zanych ze szkoln  turystyk

sportowych stopni instruktorskich i trenerskich nie by  przypadkowy. Jak czy-

tamy w Rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listo-

pada 2001 roku kierownikami imprez turystyki kwalifikowanej i obozów w -

drownych oprócz przewodników, przodowników czy pilotów mog  by  osoby 
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o takich kwalifikacjach. Wi kszo  instruktorów i trenerów sportowych stu-

diowa o wychowanie fizyczne – 21,9%. Na pozosta ych kierunkach by y to 

nieliczne osoby. W kategorii „inne” zaznaczonej w 4,2% próby, znalaz y si

g ównie pojedyncze przypadki uprawnie  takich jak: instruktor narciarstwa, 

kierownik szkolnych wycieczek, organizator imprez na orientacj , organizator 

obozów w drownych oraz ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-

tunkowego.  

87,6%

78,2%

91,9%

85,7%

83,4%

15,6%

91,6%

87,7%

77,4%

12,5%

21,7%

10,7%

13,3%

71,9%

2,4%

5,3%

17,7%

3,6%

3,3%

6,3%

4,8%

45%

100%

3,7%

25%

4,4%

30%

0%

0%

0%

6%

7%

0% 50% 100%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wychowanie fizyczne

Filologia germa ska

Fizyka

Filologia rosyjska

Matematyka

Historia

Filologia polska

Edukacja techniczno-informatyczna

Tak i raczej tak Nie i raczej nie Brak zdania

Ryc. 4. Mo liwo ci wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach kierunków studiów  
w opiniach badanych, p< 0,01; ETA = 0,38 

   

Przekonanie wi kszo ci badanych, e turystyka uzupe nia edukacj  szkoln

i czyni j  bardziej atrakcyjn  nie przek ada si  w pe ni na przekonania o mo li-

wo ci jej wykorzystania w ramach swojego kierunku. Stwierdzono istotny sta-

tystycznie zwi zek mi dzy niewiedz  o tym, jak turystyka mog aby wzbogaci

dany przedmiot nauczania, a kierunkiem studiów. Zale no  t  ilustruje rycina 

4. Wyra nie z niej wynika, e uczelnia nie podpowiada a studentom niektórych 

kierunków, jak realizowa  ich przedmiot nauczania poza pomieszczeniem kla-

sowym. Mo liwo ci prowadzenia lekcji w takiej formie widzieli wszyscy stu-

denci edukacji wczesnoszkolnej. Mieli oni w tej kwestii bardzo zdecydowane 

zdanie, bowiem odpowied  „tak” poda o 75%, a „raczej tak” 25%. Kolejnymi, 

bardzo przekonanymi o tym, byli studenci wychowania fizycznego. 46,3% spo-

ród nich zaznaczy o odpowied  „tak” a 45,6% „raczej tak” (razem 91,9%). 

Podobne zdanie mieli respondenci na kierunku historii. Tu ponad po owa
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(50,6%) zakre li a odpowied  „tak” a „raczej tak” – 41%  razem 91,6%. Mo -

na przyj , e wyniki te s  efektem przekazywania wiedzy o szkolnych wy-

cieczkach w okresie studiów. Z drugiej strony prawie trzy czwarte studentów 

matematyki nie dostrzeg o mo liwo ci wykorzystania turystyki na swoim 

przedmiocie nauczania. Poziom osób niezdecydowanych w tej kwestii wyniós

z ca ej próby 5,5%, jednak na fizyce osi gn  zaskakuj cy rozmiar 30% bada-

nych. Wyniki na tym kierunku wiadcz  o du ej polaryzacji pogl dów na temat 

stosowania wycieczek oraz braku impulsu, który pozwoli by studentom przyj

bardziej stanowcze przekonania.

Tab. V. Zwi zek mi dzy uczestnictwem w turystyce a dostrzeganiem mo liwo ci
wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach swojego kierunku, p= 0,008;  

Tau-b Kendalla = –0,13 

Dostrzeganie mo liwo ci wykorzystania szkolnych wy-

cieczek w ramach swojego kierunku Uczestnictwo  

w turystyce w ci gu roku 
Dostrzega 

Raczej 

dostrzega 

Raczej nie 

dostrzega 

Nie dostrzega 

w ogóle 

Ogó em 

N 14 23 10 0 47Nieuprawiaj cy tury-

styki % 29,8 48,9 21,3 0 100

N 93 84 29 4 210Uprawiaj cy tylko 

podczas wakacji i ferii % 44,3 40,0 13,8 1,9 100

N 73 79 17 1 170Uprawiaj cy raz na 

kilka miesi cy % 42,9 46,5 10,0 0,6 100

N 37 15 3 0 55Uprawiaj cy 1-2 razy 

w miesi cu % 67,3 27,3 5,5 0 100

N 217 201 59 5 482
Ogó em 

% 45,0 41,7 12,2 1,0 100

Zaobserwowano istotn  zale no  mi dzy uczestnictwem w turystyce a do-

strzeganiem mo liwo ci wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach swojego 

kierunku. Turystyka odgrywa wa n  rol  w doskonaleniu i samokszta ceniu za-

wodowym i ogólnym nauczycieli [8]. Jak pokazuje tabela V, badani bardzo cz -

sto uczestnicz cy w wyjazdach turystycznych w najwi kszym stopniu dostrzegaj

mo liwo ci wykorzystania turystyki do wzbogacania ni  procesu dydaktycznego. 

Zdecydowane „tak” zakre li o 67,3% wyje d aj cych przynajmniej raz w miesi -

cu. Najwi cej niedostrzegaj cych takich mo liwo ci by o w ród osób nieuprawia-

j cych turystyki – 21,3%. Doda  tu nale y, i  nawet ci studenci widz  szans

wykorzystania wycieczek (odpowied  „raczej tak” – 48,9%, „tak” – 29,8%). 

Wp yw przekazywanej na studiach wiedzy o szkolnych wycieczkach uwidacznia 

si  zw aszcza w opinii o w asnym przygotowaniu do takiej aktywno ci. Z ryciny 

5 wynika, i  niewiele ponad 1/3 ogó u studentów (33,5%) w mniejszym lub wi k-
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szym stopniu uwa a si  za przygotowanych do podj cia tego rodzaju dzia a . Tak 

okre lali si  g ównie studenci wychowania fizycznego. Podkre li  nale y, e by

to jedyny kierunek, na którym osób generalnie przygotowanych do organizowa-

nia szkolnych wycieczek by o wi cej (54,7%) ni  osób nieprzygotowanych do 

takich zada  (36,4%). Na kierunkach: historii, edukacji wczesnoszkolnej, a tak e

edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej odsetek przygotowanych si -

gn  lub nieznacznie przekroczy  30%. 

29,2%

30,4%

54,8%

10,7%

22,3%

9,4%

24,6%

29,1%

62,5%

69,5%

36,5%

85,8%

72,2%

66,7%

84,4%

55,9%

73,7%

61,2%

8,3%

8,8%

3,6%

5,6%

13,3%

6,3%

8,1%

1,8%

9,7%

36%

20%

25%
75%

0%

0%

0% 50% 100%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wychowanie fizyczne

Filologia germa ska

Fizyka

Filologia rosyjska 

Matematyka

Historia

Filologia polska

Edukacja techniczno-informatyczna

Przygotowani i raczej przygotowani Nieprzygotowani i raczej nieprzygotowani Brak zdania

Ryc. 5. Przygotowanie do organizowania i realizowania szkolnych wycieczek  
w opiniach badanych p< 0,01; ETA = 0,27 

Znacznie wi cej, bo 59,5% wszystkich badanych uwa a si  w ró nym stop-

niu za nieprzygotowanych do organizowania i realizowania szkolnych wycie-

czek. Wyró nili si  tu przede wszystkim studenci filologii germa skiej – 85,8% 

(odpowiedzi „nie” 17,9% i „raczej nie” 67,9%) oraz matematyki – 84,4% (od-

powiedzi „nie” 40,6% i „raczej nie” 43,8%). Na deklarowany poziom przygo-

towania studentów do organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek istot-

ny wp yw ma ich poziom uczestnictwa w turystyce (tab. VI). Za przygotowa-

nych do tego w ró nym stopniu uwa a si  42,3% badanych, aktywnych tury-

stycznie kilka razy w miesi cu (odpowiedzi „tak” 15,4% i „raczej tak” 26,9%). 

Uprawiaj cy turystyk  raz na kilka miesi cy okre li o swoje przygotowanie 
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w nieznacznie wi kszym stopniu – 44,5% (odpowiedzi „tak” 10,8% i „raczej 

tak” 33,7%). W tych dwóch kategoriach przygotowanych do organizowania 

szkolnych wycieczek by o wi cej ni  nieprzygotowanych. Badani z najcz ciej 

wymienianej kategorii – wyje d aj cych jedynie na wakacje i ferie – uwa ali 

si  w 32,7% (odpowiedzi „tak” 4,4% oraz „raczej tak” 28,3%) za przygotowa-

nych do szkolnej aktywno ci krajoznawczo-turystycznej. Du y brak kompeten-

cji w tej dziedzinie stwierdza 83% studentów, którzy w ogóle nie uprawiaj

turystyki. Pomimo takich wyników nale y podkre li , e 47% ogó u badanych 

nie obawia si  w przysz o ci organizowania szkolnych wycieczek (ryc. 6.). 

Wypowiadali si  tak g ównie studenci historii (55,4%), edukacji wczesnoszkol-

nej (54,2%) i wychowania fizycznego (50,4%). 

Tab. VI. Zwi zek mi dzy uprawianiem turystyki w ci gu roku a przygotowaniem  
do organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych, p< 0,001; Tau-b Kendalla = –0,19 

Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek  

w autoocenie 
Uczestnictwo  

w turystyce w ci gu

roku Przygotowani
Raczej przy-

gotowani

Raczej nieprzy-

gotowani

Nieprzygoto-

wani w ogóle 

Ogó em 

N 3 6 28 16 53 Nieuprawiaj cy 

turystyki % 5,7 11,3 52,8 30,2 100 

N 9 58 89 49 205 Uprawiaj cy tylko 

podczas wakacji 

i ferii % 4,4 28,3 43,4 23,9 100 

N 18 56 70 22 166 Uprawiaj cy raz na 

kilka miesi cy % 10,8 33,7 42,2 13,3 100 

N 8 14 26 4 52 Uprawiaj cy 1-2 

razy w miesi cu % 15,4 26,9 50,0 7,7 100 

N 38 134 213 91 476 
Ogó em 

% 8,0 28,2 44,7 19,1 100 

Po raz kolejny wydaje si  wi c, e na takie deklaracje maj  wp yw tre ci tu-

rystyczne obecne w toku studiów. S uchacze kierunków, na których brakowa o

takich tre ci w mniejszym stopniu wyra ali gotowo  do prowadzenia zaj

w formie wycieczek. Najwi cej niezdecydowanych, bo ponad po owa studen-

tów kierunku by o w ród s uchaczy edukacji artystycznej w zakresie sztuki 

muzycznej (69,6%) i matematyce (53,1%). Du y stopie  niezdecydowania pre-

zentowali tak e studiuj cy fizyk  (45%) i filologi  polsk  (41,1%). 
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Ryc. 6. Obawy prezentowane przez badanych dotycz ce organizowania wycieczek szkolnych 
w przysz ej pracy nauczyciela, p< 0,01; C = 0,30 

Spo ród 106 osób, które zaznaczy y, i  obawiaj  si  organizowania wycie-

czek, 44,4% za przyczyn  tego stanu rzeczy uzna o odpowiedzialno  za grup

uczniów. Na problemy w organizacji wycieczek wskaza o 40,4% badanych z tej 

grupy, by y to zw aszcza kobiety. M czy ni natomiast bardziej obawiali si

k opotów z finansowaniem wycieczek. Okaza o si  równie , e na prze amywa-

nie ró nych obaw zwi zanych ze szkolnymi wycieczkami w niewielkim stopniu 

(o 5,9%) mia o wp yw przekazywanie wiedzy o nich w toku studiów. Co wi -

cej, zaobserwowano, i  obecno  takich informacji zwi kszy o o 6,2% poziom 

obaw zwi zanych z wycieczkami szkolnymi (tab. VII). Mo na domniemywa ,

e przekazywana na uczelni wiedza o nich nie by a kompletna i obejmowa a

g ównie mo liwo ci wykorzystania wycieczek w ramach danego przedmiotu. 

Studenci dowiadywali si , e taka forma prowadzenia zaj  jest trudniejsza od 

lekcji w klasie bowiem wymaga wi kszego przygotowania si , lepszej organi-

zacji itp. Brakowa o natomiast wiedzy o tym jak sprosta  tym wymaganiom, co 

potwierdza analiza poszczególnych programów nauczania. 

Nie stwierdzono jednak istotnego statystycznie zwi zku mi dzy uczestnic-

twem w zaj ciach prowadzonych metod  wycieczki a obawami zwi zanymi 

z ich organizacj . P ynie st d wniosek, e takie zaj cia nie prze amuj  zahamo-

wa  zwi zanych z turystyk  szkoln . Z bada  niniejszych wynika, i  obawy te 

maj  g bsze pod o e i maj  swoje ród o m.in. w braku w asnej aktywno ci

turystycznej. Zale no  t , istotn  statystycznie na poziomie p=0,003 i wska -
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niku ETA= 0,19 prezentuje rycina 6. Wynika z niej dobitnie, e ilo  wszelkich 

wyjazdów turystycznych w ci gu roku generalnie nie wp yn a na poziom obaw 

dotycz cych wycieczek szkolnych. Oscylowa  on w granicach od 18,5% w ród

najbardziej aktywnych turystycznie do 21,2% w ród najrzadziej wyje d aj -

cych. W asna aktywno  turystyczna by a istotnym warunkiem eliminowania 

u ankietowanych obaw wobec szkolnych wyjazdów turystycznych.  

Tab. VII. Zale no  mi dzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych 
wycieczek a obawami zwi zanymi z ich organizowaniem i prowadzeniem, p= 0,005; C = 0,17 

Obawy zwi zane z organizowaniem  

w przysz ej pracy nauczyciela szkolnych 

wycieczek 
Przekazywanie w toku studiów wiedzy na 

temat wycieczek szkolnych 
Maj cy  

obawy 

Niemaj cy 

obaw

Brak

zdania 

Ogó em 

N 49 104 46 199 Studenci, którzy zetkn li si

w toku studiów z wiedz  na 

temat wycieczek szkolnych % 24,6 52,3 23,1 100 

N 38 96 73 207 Studenci, którzy nie zetkn li si

w toku studiów z wiedz  na 

temat wycieczek szkolny % 18,4 46,4 35,3 100 

N 19 38 44 101 
Niepami taj cy takiej tematyki 

ze studiów 
% 18,8 37,6 43,6 100 

N 106 238 163 507 
Ogó em 

% 20,9 46,9 32,1 100 

Zale no  mi dzy tymi dwiema zmiennym wskaza a, e gotowo  do orga-

nizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek oraz brak obaw w tym wzgl -

dzie ro nie w miar  cz sto ci uczestniczenia studentów w turystyce. Najwi cej 

respondentów z pozytywnym nastawieniem do takiej formy zaj  – 63% wy-

wodzi o si  z grupy wyje d aj cych turystycznie przynajmniej raz w miesi cu. 

Tak cz ste wyjazdy wymagaj  od uczestników silnej motywacji i du ego zain-

teresowania podró ami Mo na wi c za o y , i  by o to grono entuzjastów tury-

stycznych, traktuj cych wycieczki jako hobby. W grupie wyje d aj cych raz na 

kilka miesi cy nie obawiaj cych si  organizowania szkolnych wycieczek by o

54,2%. Stanowi cy najwi ksz  grup  – aktywni turystycznie jedynie podczas 

wakacji i ferii – w 41,9% deklarowali brak zahamowa  w tej dziedzinie. W ród

tych badanych, którzy z ró nych wzgl dów nie uprawiaj  turystyki nieca a jed-

na trzecia z nich (29,6%) nie obawia a si  prowadzenia lekcji w takiej formie. 

Istotnych ró nic mi dzy badanymi na poszczególnych kierunkach nie ma 

co do opinii o konieczno ci przygotowywania studentów w zakresie organizo-
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wania szkolnych wycieczek. Na tak  potrzeb  wskaza o bowiem wi kszo

studentów, ogó em 92,1%. Oznacza to, e badani doceniaj  znaczenie szkol-

nych wycieczek w procesie dydaktyczno-wychowawczym i zgadzaj  si  z tez ,

aby takie tre ci by y obecne na studiach. Najbardziej przekonani do tego s

studenci edukacji wczesnoszkolnej, bowiem wszyscy respondenci z tego kie-

runku podkre lili potrzeb  przekazywania wiedzy o szkolnych wycieczkach 

w toku studiów. Odpowiedzi negatywne zanotowano jedynie na kierunku fizyki 

(5%), filologii germa skiej (3,6%) i historii (2,3%). Nie mia o zdania w tej 

kwestii ogó em 6,9% studentów, najwi cej na fizyce (20%), edukacji artystycz-

nej w zakresie sztuk plastycznych (18,8%) i edukacji artystycznej w zakresie 

sztuki muzycznej (17,4%).  

18,5%19,2%
21,2%

27,8%

54,2%

41,9%

29,6%

63%

42,6%
36,9%

26,6%

18,5%

0%

25%

50%

75%

Nie uprawiaj cy

turystyki

Uprawiaj cy tylko

podczas wakacji i

ferii

Uprawiaj cy raz na

kilka miesi cy

Uprawiaj cy 1 – 2

razy w miesi cu

Uprawianie turystyki w ci gu roku

Maj cy obawy Nie maj cy obaw Brak zdania

Ryc. 6. Zwi zek mi dzy uczestnictwem w turystyce w ci gu roku a obawami zwi zanymi  
z organizowaniem szkolnych wycieczek w przysz ej pracy nauczyciela p = 0,003; C = 0,19 

Na przygotowanie studentów – przysz ych nauczycieli – do realizowania 

szkolnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych ma wp yw wiele czynników. 

Badani s  przekonani o edukacyjnych walorach krajoznawstwa i turystyki. 

Przekonanie to niestety nie wystarcza, by studenci podnosili swoje turystyczne 

kwalifikacje, które s  niezb dne w prowadzeniu szkolnych wycieczek, a jedno-

cze nie stanowi  one jeden ze wska ników gotowo ci do ich organizowania. 

Wielu badanych postrzega szkolne wycieczki przez pryzmat w asnych do wiad-

cze  szkolnych – a te nie zawsze by y zgodne z zasadami dydaktycznymi. Prze-

kazywanie w uczelni wiedzy o szkolnych wycieczkach, mo liwo ci wykorzy-

stania ich w ramach swojego przedmiotu nauczania oraz uczestnictwo studen-

tów w zaj ciach w formie wycieczki wydaj  si  by  g ównymi czynnikami 

wp ywaj cymi na poziom przygotowania do nich studentów. Niezmiernie wa -
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na jest tak e w asna aktywno  turystyczna badanych oraz cz sto  jej uprawia-

nia. Wyniki bada  pozwalaj  uzna  je za fundamentalne w prze amywaniu 

obaw zwi zanych z organizowaniem oraz realizowaniem turystyki w szkole.  
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STRESZCZENIE

Celem bada  by o poznanie opinii i przekona  studentów kierunków peda-

gogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego o warto ciach szkolnego krajoznaw-

stwa i turystyki. Badaniami obj to studentów IV roku studiów na jedenastu 

stacjonarnych kierunkach pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogó-

em w badaniach udzia  wzi o 519. studentów (305 kobiet i 214 m czyzn). 

Badania przeprowadzono w 2005 r.  

S owa kluczowe: wycieczki szkolne, turystyka , studenci 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XIV

JAROMIR GRYMANOWSKI, KATARZYNA SZEREMETA 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski 

ZDROWIE I REKREACJA RUCHOWA 

W SYSTEMIE AKSJOLOGICZNYM STUDENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Wprowadzenie 

Codzienna egzystencja cz owieka sprowadza si  do rozwi zywania licz-

nych problemów zwi zanych ze zmianami zachodz cymi w otaczaj cej nas 

rzeczywisto ci. Owe problemy zwi zane s  z dokonywaniem okre lonych wy-

borów, które z kolei s  zdeterminowane przez system warto ci charakterystycz-

ny dla danej grupy spo ecznej. System warto ci wed ug K. Popielskiego [10] 

s u y rozwojowi i dojrzewaniu osobowo ci. Pomaga równie  w procesie inte-

gracji i jest okre lonym zespo em jako ci i wielko ci zwi zanym z aktywno ci

jednostki. Ukszta towanie si  okre lonych zachowa  cz owieka jest przede 

wszystkim efektem procesu warto ciowania, tj. nadawania przez niego pozy-

tywnego lub negatywnego znaku obiektom, zdarzeniom lub czynno ciom. 

W rezultacie pojawi  si  w wiadomo ci okre lone warto ci (obiekty) pozytyw-

ne lub negatywne, do których jednostka d y.  

Podejmuj c problem systemu warto ci J. Koralewicz-Z bik stwierdza, i

system warto ci to hierarchicznie uporz dkowany zespó  warto ci ogólnych 

z odpowiadaj cymi im warto ciami szczegó owymi, a tak e powi zane z nimi 

warto ci, w stosunku, do których owe warto ci ogólne s  instrumentalne [4]. 

Tak wi c mówi c o hierarchii warto ci w niniejszym opracowaniu mamy na 

my li takie ich zró nicowanie, które tworzy uk ad nadrz dno ci i podrz dno ci. 

W praktyce takie rozumienie hierarchii warto ci pozwala mierzy  rang  okre-

lonych warto ci i ustala  ich korelacje z innymi warto ciami. Z teoretycznego 

punktu widzenia takie podej cie do hierarchii warto ci, zdaniem M.J. Szyma -

skiego [11], uwa ane jest za sporne, gdy  poszczególne warto ci mog  czasami 
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zajmowa  miejsca równorz dne oraz tak postrzegany porz dek hierarchiczny 

wcale nie musi by  trwa y. Badanie warto ci i ich hierarchii przebiega najcz -

ciej w ramach diagnozy stosunkowo atwo obserwowalnych potrzeb, celów 

i aspiracji yciowych badanych osób. Przez cele i aspiracje dochodzi si  do 

uj cia ukrytego systemu warto ci, czyli tego, co cz owiek uznaje za szczególnie 

wa ne dla siebie lub dla innych ludzi [8]. Poznanie hierarchii warto ci pozwala 

na orientacj  w stanie wiadomo ci badanych studentów, na poznanie ich po-

trzeb oraz analiz  postaw. Z powy sz  tez  koresponduje pogl d M.J. Szyma -

skiego który uwa a, i wiedza o warto ciach odczuwanych i uznawanych przez 

m odzie  jest niezb dnym, podstawowym sk adnikiem racjonalnego planowania 

pracy wychowawczej, oceny jej przebiegu, bilansowania efektów. S u y tak e

przewidywaniu dalszych d e  i zachowa  m odego pokolenia, co ma niebaga-

telne znaczenie dla prognozowania rozwoju spo ecznego [11]. 

We wspó czesnym wiecie rekreacja ruchowa powi zana jest z nowoczesn

teori  osobowo ci i z koncepcj  zdrowia pozytywnego. Wed ug J. Kuczy skie-

go w antropologii filozoficznej cz owiek pojmowany jest jako niepowtarzalny 

byt jednostkowy, z o ony z trzech wzajemnie uzupe niaj cych si  sfer: cia a, 

intelektu i psychiki, uwarunkowanych biologicznie, spo ecznie i kulturowo[6]. 

Cz owiek jest zatem systemem wzajemnie przenikaj cych si  warto ci uwarun-

kowanych spo ecznym, biologicznym i psychicznym rozwojem, decyduj cym 

o unikalno ci i to samo ci danej jednostki. 

 Rekreacja jest dla cz owieka elementem niezb dnym, egzystencjalnym, 

s u c jego zdrowiu i samorealizacji – czy to w kontek cie z natur , czy 

z dobrami kultury. Tak e fizyczny kontakt cz owieka przez w asn  cielesno ,

ze wiatem zewn trznym realizowany jest w drodze dzia a  prowadzonych 

zgodnie z przyj tymi kulturowo wzorami. Z innej perspektywy rekreacja ru-

chowa jest równie  fragmentem rekreacji kulturowej, tak jak kultura fizyczna 

jest elementem kultury ogólnej. W zwi zku z powy szym cz owiek, jako 

podmiot dzia a  rekreacyjnych, pozostaje w centrum filozoficznej refleksji 

o rekreacji [1]. 

Wed ug Raportu Europejskiej Komisji Turystyki z 2005 r. [12] obecnie ob-

serwowany jest ci g y wzrost popytu na aktywny wypoczynek. Spo ecze stwo

coraz bardziej staje si wiadome swoich potrzeb zdrowotnych, poszukuje 

w tym zakresie odpowiednich sposobów wypoczynku, a najbardziej odpowiedni 

na ogó  okazuje si  wypoczynek aktywny rozwijaj cy sprawno  fizyczn , oso-

bowo , jak równie  potencja  zdrowotny[7]. Nie bez powodu podkre la si

znaczenie zdrowotno-profilaktyczne rekreacji ruchowej, która mo e okaza

doskona ym antidotum na wiele dolegliwo ci wspó czesnego spo ecze stwa[7]. 

Warto ci, jakie niesie za sob  rekreacja ruchowa przez oddzia ywanie na jed-

nostk  spo eczn , nale y rozpatrywa  co najmniej z dwóch punktów widzenia: 

higieniczno-profilaktycznego, jak i spo eczno-wychowawczego. Elementem 

wi cym mi dzy tymi aspektami jest dzia anie ruchu na psychofizyczn  sfer
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cz owieka. Sprzyja to podnoszeniu dobrego samopoczucia cz owieka,, dodaje 

si  do pokonywania trudno ci, napawa optymizmem – czyli temu, co najogól-

niej nazywamy „afirmacj ycia”[2].  

 Dlatego kolejnym warunkiem, jaki winien spe nia  absolwent kierunku tu-

rystyki i rekreacji, by edukacja zdrowotna stanowi a wa n  pozycj  w jego 

przysz ej pracy zawodowej, jest wysokie usytuowanie zarówno zdrowia, jak 

i szeroko poj tej rekreacji w jego systemie warto ci. Powinien on pe ni  rol

stymulatora w kszta towaniu potrzeby sta ego uczestnictwa w rekreacji rucho-

wej w ród spo ecze stwa i u wiadamianiu funkcji, jak  aktywno  fizyczna 

spe nia w yciu ka dego cz owieka w celu przeciwdzia ania chorobom cywili-

zacyjnym wspó czesnego wiata. System aksjologiczny pracownika (instruktora 

zdrowego stylu ycia) szerokiej sfery turystyki i rekreacji, b d cy sk adnikiem

jego osobowo ci, powinien stanowi  wzór do na ladowania przez m odzie , jak 

i osoby doros e w dobie konsumpcyjnego stylu ycia. 

Materia , metody i narz dzia bada

W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Materia  poddany analizie i 

przedstawiony w niniejszym opracowaniu dotyczy m odzie y studiuj cej w roku 

akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie Rzeszowskim na I roku kierunku tury-

styki i rekreacji na studiach stacjonarnych I stopnia. Badania empiryczne prze-

prowadzono w pa dzierniku 2007 roku. W badaniach uczestniczy o 155 osób, 

w tym 71,0% stanowi y kobiety (110 osób), a 29,0% m czy ni (45 osoby). Naj-

wi ksz  liczb  badanych stanowili studenci w weku 19 lat (69,7%), nast pnie

w wieku 20 lat (23,2%), za  najmniej liczn  grup  osoby w wieku 18 i 20 lat (od-

powiednio: 4,5%, 1,9%). Studenci uczestnicz cy w badaniach byli absolwentami 

kolejno: liceów ogólnokszta c cych (80,6%), techników (16,1%) i liceów zawo-

dowych (3,2%). Dla lepszej przejrzysto ci dalszych analiz oraz niedopuszczenia 

do rozproszenia wyników postanowiono po czy  wykszta cenie matek i ojców 

badanych za pomoc redniej arytmetycznej w jeden poziom wykszta cenia. Po-

ziom ten zdefiniowano jako wykszta cenie: wy sze, powy ej redniego, rednie,

poni ej redniego. Najbardziej liczn  grup  rodziców badanych stanowi y osoby 

z wykszta ceniem rednim (33,3%), nast pnie z wykszta ceniem wy szym 

(26,3%), poni ej rednim (21,1%) i powy ej rednim (19,3%). Badani studenci 

pochodzili w wi kszo ci z województwa podkarpackiego.  

W badaniach zastosowano metod  sonda u diagnostycznego z wykorzy-

staniem techniki ankiety. W technice ankiety zastosowano autorski kwestio-

nariusz anonimowej ankiety pt. „Zdrowie – rekreacja ruchowa” opracowany 

w Katedrze Gospodarki Turystycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim pod 

kierunkiem dra J. Grymanowskiego. W konstrukcji tego narz dzia kierowa-

no si  g ównie jego przydatno ci  do wieloaspektowego poznania systemu 

warto ci studentów w kontek cie ich postaw wobec ró nych przejawów y-
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cia spo ecznego. Wyniki prezentowanych bada  maj  stanowi  g ównie 

uk ad odniesienia dla analogicznych bada  kolejnych roczników studentów I 

roku studiów na kierunku turystyki i rekreacji w Uniwersytecie Rzeszow-

skim.  

W opracowaniu wyników bada  i ich statystycznej interpretacji pos u ono 

si  programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne 

dokonano z wy czeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi. W celu 

weryfikacji hipotez oraz eksploracji zwi zków wyst puj cych mi dzy 

poszczególnymi zmiennymi wykorzystano test niezale no ci chi – kwadrat na 

poziomie istotno ci =0,05. W prezentacji wyników pos u ono si  warto ci

„p”, która jest najostrzejszym (p ) poziomem istotno ci, przy którym mo na 

odrzuci  testowan  hipotez  na podstawie danych empirycznych. 

Wyniki bada

Prezentowane wyniki bada  stanowi  fragment bada  podj tych w 2007 

roku, dotycz cych wieloaspektowego poznania zagadnie  zwi zanych z syste-

mem warto ci studentów wydzia u Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rze-

szowskiego w kontek cie ich postaw wobec ro nych przejawów ycia spo ecz-

nego.

Przeprowadzona analiza mia a na celu poznanie hierarchii warto ci studen-

tów ze wskazaniem miejsca, jakie w ród celów yciowych badanych, zajmuje 

zdrowie i rekreacja ruchowa. Aby pozna  miejsce zdrowia i rekreacji ruchowej 

w ród 12 zaprezentowanych warto ci takich jak: szcz cie rodzinne, rado

ycia, przyja  i kole e stwo, turystyka, ciekawa praca, wysoka pozycja mate-

rialna, rekreacja ruchowa, kariera zawodowa, bliskie i serdeczne stosunki 

z rówie nikami, spokojne ycie i obdarzanie innych ludzi przyja ni  i zaufa-

niem, poproszono badanych o uszeregowanie powy szych warto ci od najbar-

dziej do najmniej wa nych. W wyniku tego uzyskano hierarchi  warto ci stu-

dentów zobrazowan  w formie graficznej na rycinie 1. 

Badani studenci zdecydowanie najwy ej ceni  sobie szcz cie rodzinne 

94,3,0% wskaza  kobiet i 85,6% wskaza  m czyzn. Na kolejnych miejscach 

znalaz y si : zdrowie (odpowiednio 72,2%; 74,8%), rado ycia (62,1%; 

62,2%), przyja  i kole e stwo (37,4%;. 42,5%). Fakt tak nisko cenionej przez 

studentów rekreacji ruchowej (odpowiednio 22,2% i 18,3%) mo na t umaczy

tym, i  studenci nie identyfikuj  tej warto ci ze zdrowiem, pomimo tego, e

zdecydowana wi kszo  badanych na I roku studiów (52,5%) uzna a si  za oso-

by raczej aktywne ruchowo i zdecydowanie aktywne ruchowo (37,5%). 

Analiza uzyskanych wyników bada  za pomoc  testu chi-kwadrat nie wy-

kaza a istotnego ró nicowania si  opinii studentów na temat wybranych warto-

ci, to jednak w obr bie p ci zaobserwowano pewne ró nice.
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Ryc. 1. Hierarchia wybranych warto ci w opiniach studentów I roku studiów 

Z powy szego wykresu wynika, i  hierarchia warto ci kobiet przedstawia a

si  nast puj co: szcz cie rodzinne (94,3%), zdrowie (72,2%), rado ycia 

(61,1%), przyja  i kole e stwo (37,4%), ciekawa praca (36,1%), bliskie i ser-

deczne stosunki z rówie nikami (27,8%), obdarzanie innych osób przyja ni

i zaufaniem (25,3%), spokojne ycie (25,0%), turystyka (23,4%), wysoka pozy-

cja materialna i rekreacja ruchowa (po 22,2%), kariera zawodowa (21,2%).  

Obraz hierarchii warto ci m czyzn prezentowa  si  nast puj co: szcz cie 

rodzinne (85,6%), zdrowie (74,8%), rado ycia (62,2%), przyja  i kole e -

stwo (42,5%), wysoka pozycja materialna (36,8%), bliskie i serdeczne stosunki 

z rówie nikami (30,5%), ciekawa praca (25,5%), turystyka i kariera zawodowa 

(po 24,3%), spokojne ycie (19,5%), rekreacja ruchowa (18,3%), obdarzanie 

innych osób przyja ni  i zaufaniem (16,1%).  

Zaobserwowano, e dla m czyzn warto  „wysoka pozycja materialna” 

(36,8%) by a istotnie (p = 0,02) wa niejsza ni  dla kobiet (22,2%).  

Pozosta e zmienne takie jak: wykszta cenie rodziców, miejsce sta ego za-

mieszkania oraz typ uko czonej szko y redniej nie ró nicowa y istotnie hierar-

chii warto ci studentów w badanym okresie studiów.  

Wnioski

1. Zdrowie znajduje si  w czo ówce hierarchii warto ci akceptowanych za-

równo przez kobiety, jak i m czyzn.  
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2. Mimo i  badani uznaj  si  za osoby aktywne ruchowo to rekreacja ru-

chowa w ich systemie aksjologicznym zajmuje ostatni  pozycj .

3. Warto  „wysoka pozycja materialna” by a istotnie (p=0,02) wa niejsza 

dla m czyzn ni  dla kobiet i prawdopodobnie zwi zane jest to z faktem, e rola 

ojca jest w spo ecze stwie powszechnie kojarzona z rol ywiciela rodziny. 
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STRESZCZENIE

Celem podj tych bada  by o poznanie hierarchii warto ci studentów ze 

wskazaniem miejsca, jakie w ród celów yciowych badanych, zajmuje zdrowie 

i rekreacja ruchowa. Badaniami obj to m odzie  studiuj c  w latach 2007–2008 

w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku turystyki i rekreacji na studiach 

stacjonarnych I stopnia. Badania empiryczne przeprowadzono w pa dzierniku

2007 roku i zastosowano w nich metod  sonda u diagnostycznego z wykorzy-

staniem techniki ankiety. 

S owa kluczowe: zdrowie, rekreacja ruchowa, turystyka 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XV

JAKUB KOSOWSKI 

Wydzia  Prawa, Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie

POJ CIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ.

ANALIZA FORMALNOPRAWNA

Wst p

Poj cia: kultura fizyczna, sport oraz rekreacja ruchowa w j zyku potocz-
nym s  do siebie niezwykle zbli one. S ownik j zyka polskiego definiuje je na-
st puj co: Kultura fizyczna to cz  sk adowa kultury spo ecze stwa obejmuj -
ca dziedzin  kszta towania fizycznych uzdolnie  cz owieka, nauk  o wychowa-
niu fizycznym, sportowym spo ecze stwa i osobist  higien  oraz racjonaln
organizacj  czynnego wypoczynku1.

Sport to wiczenia i gry s u ce podnoszeniu i nabywaniu sprawno ci fizycznej 
i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwa o , lojalno , nawyk przestrze-
gania regu 2. Obok tego poj cia zdefiniowano tak e sport amatorski i sport wyczy-
nowy. Sport amatorski (rekreacyjny, masowy) to sport uprawiany wy cznie w celu 
utrzymania lub regeneracji si , nastawiony na rozrywk  i zabaw , przeznaczony dla 
szerokiego ogó u; jedna z form czynnego wypoczynku3, natomiast sport wyczyno-
wy (kwalifikowany) to sport, którego uprawnianie ma na celu osi ganie – dzi ki 
systematycznemu, wielogodzinnemu treningowi – rekordowych wyników i zwy-
ci stwa we wspó zawodnictwie na zawodach sportowych4.

Na gruncie s owników j zyka polskiego nie wyst puje natomiast poj cie 
„rekreacja ruchowa”. Samo s owo „rekreacja” oznacza natomiast odpoczynek, 
wytchnienie, rozrywk 5.

Dla przebiegu samej rywalizacji sportowej b d  te  dzia a  w ramach sze-
roko rozumianej kultury fizycznej, rozró nienie to nie ma wi kszego znaczenia. 
Bardzo cz sto w j zyku potocznym u ywane s , zdefiniowane powy ej, poj cia 

1 M. Szymczak (red.), S ownik j zyka polskiego, t. I, Warszawa 1978, s. 1083.
2 M. Szymczak (red.), S ownik j zyka polskiego, t. III, Warszawa 1981, s. 297.
3 Tam e, s. 298.
4 Tam e.
5 Zob. m.in.: tam e, s. 40.
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„sport wyczynowy” lub „sport amatorski” i to w a nie one wydaj  si  utrwalone 
i powszechnie rozumiane przez spo ecze stwo.

Jednak e, z formalnoprawnego punktu widzenia, zdefiniowanie tych e poj
ma znaczenie zasadnicze. Dotyczy  to b dzie funkcjonowania struktur organiza-
cyjnych dzia aj cych w ramach kultury fizycznej i sportu, a przede wszystkim 
wspierania tej dzia alno ci przez organy w adzy publicznej (w adze pa stwowe / 
samorz dowe).  

W celu scharakteryzowania i rozgraniczenia tych poj  niezb dna wydaje si
analiza obecnego ustawodawstwa, a tak e wcze niejszych uregulowa  w tym zakre-
sie oraz propozycji zawartych w projekcie ustawy o sporcie z 5 sierpnia 2009 roku. 

1. Regulacje prawne przed 1984 r.
6

Jednym z pierwszym po drugiej wojnie wiatowej aktem prawnym7, który 

regulowa  materi  kultury fizycznej by a ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o po-

6 Z uwagi na zakres niniejszego opracowania, poruszone zosta y jedynie wybrane kwestie, dotycz ce
definicji poj  kultura fizyczna i sport. Szerzej na temat modelu i struktury organizacyjnej kultury 
fizycznej w tym okresie wypowiedzieli si  m.in.: L. Szyma ski, Ze studiów nad modelem kultury 
fizycznej w Polsce Ludowej 1944– 1980, Wroc aw 1996; J. Gaj, Kultura fizyczna w pierwszych latach 
Polski Ludowej, Roczniki Naukowe WSWF w Gda sku 1975, t. V; ten e, Wychowanie fizyczne i sport 
w Polsce Ludowej, Warszawa 1987; L. Gondek, Kultura Fizyczna w Polsce: 1944–1984. Zarys pod-
stawowych struktur, form i efektów zarz dzania kultur  fizyczn  w czterdziestoleciu PRL, Gda sk
1986; K. Dull, Kultura fizyczna i sport w Polsce Ludowej, Warszawa 1952; Z. Jaworski, J. ysakowski, 
Makrostruktury organizacji kultury fizycznej w Polsce w latach 1946–1980,Warszawa 1985. 
7 Nie by  to jednak pierwszy w Polsce akt po wi cony tej tematyce. W zakresie aktów normatywnych 
przed II wojn wiatow  wskazuje si  natomiast na istotn  rol  Rozporz dzenia Rady Ministrów 
z 27.I.1927 r. (MP 1927 Nr 44, poz. 267), które jednak nie zawiera o definicji interesuj cych mnie poj ,
a w przewa aj cej mierze dotyczy o organów odpowiedzialnych za sprawy kultury fizycznej. Szerzej. 
zob. m.in.: A. Tarasiewicz, Dzia alno  Pa stwowego Urz du oraz Rady Naukowej Wychowania Fi-
zycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce w latach 1927–1939 [w:] Z najnowszych dziejów 
kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, S. Podobi ski, Cz sto-
chowa 1999, s. 11–22; E. Ma olepszy, Dzia alno  Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego na przyk adzie Cz stochowy, Kielc i Miechowa w latach 1927–1939 
(zarys problematyki) [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Mak-
simowska, A. Nowakowski, S. Podobi ski, Cz stochowa 1999, s. 11; L. Szyma ski, Kultura fizyczna w 
polityce II Rzeczypospolitej, Wroc aw 1995, s. 22 i nast.; H. M odzianowska-Jakubowska, Pa stwowy
Urz d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce do 1939 r. (Geneza, struktura 
organizacyjna i charakter), Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1963, t. II, s. 370 i nast.; B. Maksi-
mowska, Kszta cenie kadr kultury fizycznej w Polsce w okresie mi dzywojennym [w:] Studia z historii 
i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., Cz stochowa 1998, s. 111–128; M. S oniewski,
Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie mi dzywojennym, „Wychowanie 
Fizyczne i Higiena Szkolna” 1988, nr 9, s. 299. Po drugiej wojnie wiatowej zosta y ponadto wydane 
dekrety Rady Ministrów zatwierdzone przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej – z 16 I 1946 r. 
(Dz.U. z 1946 r. nr 31, poz. 195 oraz Dz.U. z 1946 r. nr 3, poz. 25), które tak e nie wprowadza y defini-
cji omawianych poj . Szerzej na ten temat zob. m.in.: A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn
w Polsce w latach 1944-2001. Studium historyczno- porównawcze, Rzeszów 2005, s. 36–41; B. Maksi-
mowska, Prawodawstwo dotycz ce kultury fizycznej w Polsce w latach 1946–1984 [w:] Z najnowszych 
dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, S. Podobinski, 
Cz stochowa 1999,  s. 43–44 ze wskazan  tam literatur .
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wszechnym obowi zku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego 

i przysposobienia wojskowego m odzie y oraz o organizacji spraw kultury fi-

zycznej i sportu8. Nie wprowadza a ona jednak definicji interesuj cych mnie po-

j , a jedynie w Dziale IV powo ywa a do ycia urz dy kultury fizycznej, które 

zgodnie z art. 28 tej e ustawy mia y zajmowa  si  sprawami z zakresu kultury fi-

zycznej i sportu. Wyk adnia j zykowa tego przepisu oraz tytu u omawianej ustawy 

wskazywa  by mog a na wyra ne rozgraniczenie tych poj . W opracowaniach 

historycznych trudno jednak znale  odpowied  na to pytanie9, st d nie mo na 

jednoznacznie rozstrzygn , jak  intencj  w tym zakresie mia  ustawodawca.  

Przepisy ustawy z 25 lutego 1948 r. w zakresie kultury fizycznej zosta y

uchylone wraz z wej ciem w ycie ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r. o organiza-

cji spraw kultury fizycznej i sportu10. Ustawa ta, analogicznie, jak wcze niejszy 

akt prawny, nie definiowa a poj  „kultura fizyczna” oraz „sport”11, jednak e

zarówno tytu  ustawy, jak i jej szczegó owe regulacje wskazywa yby na ich 

rozgraniczenie. Argumentem przeciwnym mog aby by  nazwa pa stwowej 

jednostki (organu) odpowiedzialnej za sprawy kultury fizycznej i sportu. Arty-

ku  1 tworzy  bowiem G ówny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF), funkcjonu-

j cy przy Prezesie Rady Ministrów. 

Lata 50. i 60. XX wieku to tak e szereg ustaw dotycz cych omawianej ma-

terii, które w ró norodny sposób odnosi y si  do podnoszonych w niniejszym 

opracowaniu zagadnie . Akty te cechuje jednak fakt, e nie zawiera y one defi-

nicji „kultury fizycznej” oraz „sportu”. 

Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej12,

stawia  za cel pa stwa stworzenie najbardziej korzystnych warunków dla roz-

woju i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, powo uj c przy tym GKKF 

dzia aj cy przy Radzie Ministrów. 

8 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowi zku przysposobienia zawodowego, 

wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m odzie y oraz o organizacji spraw kultu-

ry fizycznej i sportu, Dz.U. z 1948 r. nr 12, poz. 90.
9 Zob. m.in.: H. Laskiewicz, Pierwsza w Polsce ustawa o wychowaniu fizycznym, „Kultura Fi-

zyczna” 1963, nr 2, s. 180 i n.;  B. Maksimowska, Prawodawstwo dotycz ce kultury..., s. 43–44 

ze wskazan  tam literatur ; A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn ...,  s. 42–49 ze wska-

zan  tam literatur .
10 Ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, Dz.U. z 1949 r. 

nr 65, poz. 526.
11 Por. A. Zagórska, A. Nowakowski, Ustawa o kulturze fizycznej w Polsce z 1949 roku [w:], 

Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowa-

kowski, S. Podobi ski, Cz stochowa 1999,  s. 77–83; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotycz -

ce kultury..., s. 46–47; A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn ..., s. 50–68.
12 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej, Dz.U. z 1956 r. nr 2, 

poz. 12. Szerzej na temat za o e  tego dekretu zob.: A. Zagórska, A. Nowakowski, Ustawa 

o kulturze fizycznej..., s. 83–84; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotycz ce kultury...,  s. 47–48; 

A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn ..., s. 68–75.
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Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i tu-

rystyki13 stanowi a swego rodzaju novum, je li chodzi o siatk  poj ciow . Po-

wo ywa a bowiem G ówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT), 

który mia  odpowiada  za sprawy kultury fizycznej i turystyki. Jako przyk ad

jego dzia alno ci obejmuj cej tak e sfer  sportu, mo na poda  chocia by zarz -

dzenie Przewodnicz cego GKKFiT z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organi-

zowania i prowadzenia publicznej dzia alno ci sportowej14. Co ciekawe, zarz -

dzenie zwalnia od obowi zku uzyskiwania zezwolenia oraz dokonywania zg o-

szenia na organizowanie i prowadzenie publicznej dzia alno ci sportowej Aka-

demicki Zwi zek Sportowy. Jest wi c z punktu widzenia stuletniej historii AZS 

wyj tkowe. Po pierwsze przyznaje znaczny przywilej, a po drugie – i najwa -

niejsze – wymienia Zwi zek z nazwy. 

W zwi zku z uchyleniem w ca o ci dekretu z 1956 r., a tak e wszelkich 

przepisów w zakresie unormowanym now  ustaw  (art. 13 ustawy), w systemie 

prawnym brak by o aktu, który regulowa by jedynie problematyk  sportu i jego 

upowszechniania. Ponadto art. 6 ustawy powo ywa  Rad  Sportu jako organ 

doradczy GKKFiT. W zwi zku z tym, w pe ni uzasadniony jest wniosek, e na 

gruncie omawianej ustawy poj cie kultury fizycznej zawiera o w sobie takie 

elementy jak wychowanie fizyczne i sport.  

Istotn  w kontek cie niniejszego opracowania jest tak e ustawa z dnia 26 

maja 1978 r. o utworzeniu G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu 

(GKKFiS)15. Nowy urz d „wzbogacony” o cz on nazwy, przej  jednak kompe-

tencje funkcjonuj cego dotychczas GKKFiT (art. 8 ustawy). Ponadto art. 1 

ustawy wyra nie okre li  Komitet jako centralny organ administracji pa stwo-

wej w sprawach kultury fizycznej. Ustawa w sposób konsekwentny pos uguje 

si  tym poj ciem, rezygnuj c z wyodr bniania poj cia „sport”. Tym samym 

zmiana nazwy Komitetu przez dodanie nowego cz onu nie wp yn a na klasyfi-

kacj  poj  kultury fizycznej i sportu. Wydaje si  wi c, e mia o to oddzia ywa

13 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki, Dz.U. z 1960 r. 

nr 10, poz. 65. Szerzej na temat za o e  tej ustawy zob.: B. Maksimowska, Prawodawstwo doty-

cz ce kultury..., s.48–49.
14 Zarz dzenie Przewodnicz cego GKKFiT z dnia 3 grudnia 1969 r. w  sprawie  organizowania 

i prowadzenia publicznej dzia alno ci sportowej, M.P. z 1969 r. nr 52, poz. 416.
15 Ustawa z 26 maja 1978 r. o utworzeniu G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Dz.U. 

z 1978 r. nr 14, poz. 59. Szerzej na temat za o e  tej ustawy zob.: K. Paw owska, A. Nowakow-

ski, Model organizacyjny kultury fizycznej w Polsce wed ug ustawy z 1978 roku [w:] Z najnow-

szych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, 

S. Podobi ski, Cz stochowa 1999, s. 89–91; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotycz ce kultury 

fizycznej w Polsce w latach 1946–1984 [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce 

(1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, S. Podobi ski, Cz stochowa 1999,  s. 47–

48; A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn  w Polsce w latach 1944–2001. Studium histo-

ryczno-porównawcze, Rzeszów 2005, s. 120–124.
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jedynie na spo eczny odbiór tego urz du i podkre lenie (na pewno jednak nie 

zwi kszenie) jego kompetencji w zakresie sportu. W dalszym ci gu bowiem 

traktowano poj cie „kultura fizyczna” jako najszersze znaczeniowo16.

2. Ustawa o kulturze fizycznej z 1984 r. 

Ustawa z 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej17, wskazuj c w preambule na 

donios  rol  kultury fizycznej, s u cej wszechstronnemu rozwojowi cz owie-

ka, oraz potrzeb  pe niejszego jej upowszechniania, mia a za zadanie komplek-

sowo regulowa  ca o  omawianej w niniejszym opracowaniu problematyki. 

Art. 1 ustawy stanowi , e regulowa a ona sprawy: 1) wychowania fizycznego, 

2) rekreacji ruchowej, 3) sportu, 4) rehabilitacji ruchowej. Wynika wi c z tego, 

e poj cie „kultura fizyczna” obejmowa o wszystkie wy ej wymienione ele-

menty. Na uwag  zas uguje jednak fakt, e nie by o ono zdefiniowane, chyba e

za ow  definicj  uzna  enumeratywne wyliczenie zawarte w art. 1 ustawy. 

W wietle wskazanych poj  dziwi  mo e fakt dalszego funkcjonowania GKK-

FiS, powo anego do ycia na gruncie ustawy z 1978 r.18 W odró nieniu od 

funkcjonuj cych wcze niej GKKF oraz GKKFiT, ustawodawca nie zdecydowa

si , bacz c na systematyk  ustawy z 1984 r., wprowadzi  zmiany w ustawie 

z 1978 r. Spowodowa o to, e dalsze funkcjonowanie cz onu „i Sportu” w na-

zwie tej instytucji, mylnie wskazywa o, e sport nie by  uwa any za cz  sk a-

dow  poj cia „kultura fizyczna”19. Wydaje si  jednak, e nale y to uzna  za 

b d ustawodawcy, a nie celowe dzia anie w kierunku utrzymania dychotomii 

omawianych poj .

Ustawa z 1984 r., w art. 1 ust. 2, definiowa a natomiast poj cia „sport” 

i „rekreacja ruchowa”. „Sport” to proces polegaj cy na doskonaleniu sprawno-

ci psychofizycznej, zaspakajaj cym potrzeby rywalizacji i d enia do osi ga-

nia wyników w ramach spo ecznie akceptowanych zasad wspó zawodnictwa.

Natomiast „rekreacja ruchowa” to proces s u cy utrzymaniu i przed u aniu

funkcji yciowych cz owieka oraz kszta towaniu obyczajów kulturalnego wy-

poczynku. Z analizy róde  wynika, e by a to pierwsza ustawowa definicja 

poj cia „rekreacja ruchowa”, które najprawdopodobniej nie by o wcze niej

u ywane w j zyku prawnym, a jest stosowane po dzie  dzisiejszy. 

16 Podobnie: J. Gaj, Ewolucja struktur organizacyjnych pa stwowego kierownictwa kultury fi-

zycznej w Polsce, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1989, nr 2, s. 122; K. Paw owska, A. Nowa-

kowski, Model organizacyjny…, s. 89.
17 Ustawa z 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. z 1984 r. nr 34, poz. 181. Szerzej na temat 

za o e  omawianej ustawy w wietle ówczesnej sytuacji spo eczno-politycznej zob.: A. Nowa-

kowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn  w Polsce…, s. 136–148.
18 Ustawa z 26 maja 1978 r. o utworzeniu G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Dz.U. 

z 1978 r. nr 14, poz. 59.
19 Por. A. Nowakowski, Zarz dzanie kultur  fizyczn  w Polsce…, s. 149.
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Omawiana ustawa szczegó owo regulowa a poszczególne elementy kultury 

fizycznej, daj c tak e podstawy do wspierania tej dzia alno ci przez pa stwo, 

rady narodowe i samorz d terytorialny (art. 3 ustawy). Ustawa zawiera a tak e

normy dotycz ce funkcjonowania stowarzysze  kultury fizycznej, jako uprzy-

wilejowanych osób prawnych, prowadz cych dzia alno  spo eczn  w dziedzi-

nie kultury fizycznej (rozdzia  9 ustawy). 

Rozdzia  trzeci ustawy dotyczy  organizowania dzia alno ci w dziedzinie re-

kreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych 

dla jej rozwoju. To w a nie na gruncie tej ustawy powsta y o rodki sportu i rekre-

acji, powo ane do ycia przez terenowe organy administracji pa stwowej. 

Ustawa dawa a tak e szerokie mo liwo ci organizowania dzia alno ci 

w dziedzinie rekreacji ruchowej przez zak ady pracy, czy te  administracje 

spó dzielni mieszkaniowych. Co wi cej, art. 12 ust. 2 i 3 obligowa  wy ej wy-

mienione organy do prowadzenia dzia alno ci w ramach rekreacji ruchowej, 

jednak e mog y one wspó dzia a  w tym zakresie np. ze stowarzyszeniami kul-

tury fizycznej. Prze o y o si  to na wyra ny wzrost ilo ci jednostek zajmuj -

cych si  tak  dzia alno ci  – zak adowych klubów sportowych, czy te  osie-

dlowych klubów TKKF. 

Artyku  41 ustawy stanowi  podstaw  finansowania kultury fizycznej z bu-

d etu pa stwa, w a ciwych bud etów gmin, dochodów w asnych jednostek 

organizacyjnych kultury fizycznej, dobrowolnych wiadcze  zak adów pracy, 

organizacji spo ecznych i spó dzielczych, zwi zków zawodowych oraz osób 

fizycznych. Ten niezwykle istotny z punktu widzenia funkcjonowania jednostek 

kultury fizycznej przepis nie ogranicza  wi c omawianego uprawnienia jedynie 

do sportu, czy te  rekreacji ruchowej. Mówi  o finansowaniu wszystkich aspek-

tów kultury fizycznej, a wi c tak e i sportu, który dzi  mogliby my nazwa

wyczynowym20. Rozwi zanie to, niew tpliwie trafne, pozwala o wi c unikn

w tpliwo ci w tym zakresie, które to powstaj  obecnie poprzez mno enie ustaw 

i wprowadzanie coraz to nowych poj  w omawianym zakresie. 

3. Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r.
21

W odró nieniu od ustawy z 1984 r., regulacja z 1996 r.22 definiowa a wszystkie 

poj cia, którym po wi cone jest niniejsze opracowanie. „Kultura fizyczna” zosta a

zdefiniowana jako wiedza, warto ci, zwyczaje oraz dzia ania podejmowane dla 

20 Szerzej na temat finansowania przez jednostki samorz du terytorialnego zada  z zakresu kultu-

ry fizycznej zob.: A. Nowakowski, Dzia alno  samorz du terytorialnego w dziedzinie kultury 

fizycznej, „Samorz d Terytorialny” 1993, nr 11, s. 32–34; tego , Samorz d terytorialny a kultura 

fizyczna. Propozycje de lege ferenda, „Samorz d Terytorialny” 1994, nr 7–8, s. 127–129.
21 Szerzej na temat prac legislacyjnych nad omawian  ustaw  oraz jej za o e  zob. A. Nowakow-

ski, Zarz dzanie kultur  fizyczn  w Polsce, op. cit., s. 185–200.
22 Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. z 1996 r. nr 25, poz. 113.
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zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnie

i sprawno ci fizycznej cz owieka, a tak e dla zachowania oraz przywracania jego 

zdrowia. Wskazano tak e, e cele te mog  by  realizowane przez: 1) wychowanie 

fizyczne, 2) sport, 3) rekreacj  ruchow , 4) rehabilitacj  ruchow . Katalog ten, wraz 

z tytu em ustawy jednoznacznie wskazuj , e poj cie kultura fizyczna jest poj ciem 

najszerszym, w którego zakres wchodzi sport i rekreacja ruchowa. 

Ustawa definiuje ponadto sport jako form  aktywno ci cz owieka, maj c

na celu doskonalenie jego si  psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, 

wed ug regu  umownych, wprowadzaj c przy tym rozró nienie na sport upra-

wiany amatorsko (sport powszechny), sport wyczynowy (forma dzia alno ci

cz owieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania 

maksymalnych wyników sportowych) i profesjonalny (rodzaj sportu wyczyno-

wego, uprawiany w celach zarobkowych).  

Natomiast rekreacja ruchowa to wed ug ustawy forma aktywno ci fizycz-

nej, podejmowana dla wypoczynku i odnowy si  psychofizycznych. 

Pomimo tak klarownej i w pe ni zdefiniowanej w ustawie siatki poj ciowej, 

ustawa, powo uj c centralny organ administracji rz dowej w zakresie kultury 

fizycznej, nie zrezygnowa a z nazewnictwa wprowadzonego jeszcze ustaw

z 1978 r. By  to bowiem Prezes Urz d Kultury Fizycznej i Sportu (art. 5 usta-

wy). Nale y przy tym zwróci  uwag , e to sam Prezes Urz du, a nie Urz d, jak 

bywa o na gruncie dotychczas obowi zuj cego ustawodawstwa, by  organem 

administracji rz dowej.

Ustawa z 1996 r. dawa a tak e obok art. 7 ustawy o samorz dzie gmin-

nym23 podstawy do finansowego wspierania rozwoju kultury fizycznej i spor-

tu24. Art. 4 ustawy stanowi , e organy administracji rz dowej i jednostki samo-

rz du terytorialnego tworz  warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla 

rozwoju kultury fizycznej, przy czym art. 5 ustawy klasyfikowa  to jako zadania 

w asne jednostki samorz du terytorialnego. Ponadto, art. 42 ust. 1 ustawy statu-

owa  organizowanie dzia alno ci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworze-

nie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju jako 

obowi zkowe zadanie w asne administracji rz dowej i samorz du terytorialne-

go. Przepis ten uzupe nia wi c w zakresie zada  obligatoryjnych art. 7 ust 2 

ustawy o samorz dzie gminnym.25 Art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorz dzie

23 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95. 

Tekst jednolity – ustawa o samorz dzie gminnym – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z pó niej-

szymi zmianami.
24 Na brak podstaw do wspierania sportu profesjonalnego (kwalifikowanego) na gruncie omawia-

nej regulacji wskaza  W. Cajsel (W. Cajsel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym. Komentarz, War-

szawa 2006, s. 48–49).
25 Odmienne stanowisko zaj  P. Chmielnicki, który uzna , e ustawa o samorz dzie gminnym nie 

okre la, które dzia ania maj  charakter obowi zkowy, zob.  P. Chmielnicki (red.), Komentarz do usta-

wy o samorz dzie gminnym, Warszawa 2007, s. 127. Pogl d ten mo e dziwi , zwa ywszy na brzmienie 

art. 7 ust. 2 ustawy, który odsy a w tej materii do omawianego przepisu ustawy szczególnej.
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powiatowym26, zakwalifikowa  zadania z zakresu kultury fizycznej o charakte-

rze ponadgminnym jako zadania powiatów. Co prawda w ustawie o samorz -

dzie powiatowym brak jest przepisu, który zalicza by te zadania do zada

o charakterze obligatoryjnym, jednak nie nale y zapomina  o cytowanym po-

wy ej art. 42 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej, który zobowi zuje jednostki 

samorz du terytorialnego do realizacji zada  z zakresu kultury fizycznej, nie 

zaw aj c tego obowi zku jedynie do gmin. Nale y przy tym pami ta , i

w odniesieniu do powiatu zadania te b d  mia y charakter ponadgminny, a wi c

o wiele szerszy zakres. Przyk adowo, zadanie w postaci prowadzenia zaj

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m odzie y, b dzie musia o dotyczy

mieszka ców kilku albo wszystkich gmin danego powiatu. Analogiczne uwagi 

mo na odnie  do realizacji przez samorz d województwa zada  w zakresie 

kultury fizycznej o charakterze wojewódzkim (art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy 

o samorz dzie województwa)27. Na uwag  zas uguje tak e uchwa a Regionalnej 

Izby Obrachunkowej (RIO) w Gda sku z 20.01.2005 r. (57/2005)28, w której 

stwierdzono istotne naruszenie prawa polegaj ce na niezaplanowaniu w bud e-

cie wydatków zwi zanych z realizacj  obligatoryjnego zadania w asnego gminy 

w zakresie kultury fizycznej. 

Uregulowanie problematyki zwi zanej z ca o ci  kultury fizycznej, w tym 

zdefiniowanie wszystkich najwa niejszych poj  z tego zakresu w jednym akcie 

prawnym, nale y uzna  za rozwi zanie niezwykle klarowne i niebudz ce w t-

pliwo ci w sferze wspierania tych e zada  przez organy w adzy publicznej. 

Sta y rozwój sportu, w kierunku jego profesjonalizacji, wymóg  jednak stwo-

rzenie nowych regulacji prawnych. Ustawodawca, wbrew dotychczasowej pol-

skie praktyce oraz do wiadczeniom innych krajów Unii Europejskiej, zdecydo-

wa  si  jednak na uchwalenie drugiej ustawy, dotycz cej stricte tematyki sportu 

wyczynowego (kwalifikowanego). Jak okaza o si  w praktyce, w wietle po-

wsta ych na jej gruncie w tpliwo ci, wyroków s dów administracyjnych, roz-

strzygni  nadzorczych wojewodów oraz przeprowadzanych w i cie „ekspre-

sowym” tempie nowelizacji, przyj te rozwi zanie okaza o si  b dne.

26 Tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z pó niejszymi zmianami.
27 Tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590, z pó niejszymi zmianami; Szerzej na 

temat realizacji zada  z zakresu kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorz du terytorialne-

go zob.: A. Nowakowski, Zadania samorz du terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej 

w wietle ustawy z 1996 r., Samorz d Terytorialny 1997, nr 4, s. 69–73; J. Kosowski, Realizacja 

przez jednostki samorz du terytorialnego zada  z zakresu kultury fizycznej i sportu [w:] J. Par-

chomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Dziesi  lat ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warsza-

wa 2009, s. 598–611.
28 Uchwa a RIO w Gda sku z 20.01.2005 r. (57/2005), „Orzecznictwo w Sprawach Samorz do-

wych” 2005, nr 4, s. 107–108.
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4. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. 

Jak wspomniano powy ej, zasadnicze zmiany w zakresie funkcjonowania 

kultury fizycznej i sportu przynios a ustawa z 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-

kowanym29. Ustawa ta uchyli a bowiem cz  ustawy o kulturze fizycznej 

z 1996 r. – w zakresie dotycz cym funkcjonowania sportu w Polsce. Zosta y

tak e uchylone definicje sportu wyczynowego i profesjonalnego zawarte w art. 

3 pkt 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. W ich miejsce wprowadzono 

natomiast poj cie „sportu kwalifikowanego”, które to art. 3 pkt 3 nowej ustawy 

definiowa  jako form  aktywno ci cz owieka zwi zan  z uczestnictwem we 

wspó zawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okre lo-

nej dyscyplinie sportu przez polski zwi zek sportowy lub podmioty dzia aj ce

z jego upowa nienia. W zakres znaczeniowy nowego poj cia zosta y wi c w -

czone, cho  nie expressis verbis znane dotychczas definicje sportu wyczynowe-

go i profesjonalnego.  

Oceniaj c wzajemne relacje omawianych w niniejszym opracowaniu poj ,

nale y zauwa y , e w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. w dalszym ci gu

w art. 3 pkt 2 funkcjonuje definicja sportu. Oznacza to wi c, e w wietle obec-

nie obowi zuj cego ustawodawstwa sport stanowi cz  kultury fizycznej. 

A skoro sport w ogólno ci, to tak e i sport kwalifikowany, regulowany w od-

dzielnym akcie prawnym.  

Ustawodawca nie pozosta  jednak konsekwentny w zakresie u ywania po-

wy szych poj . Art. 7 ust 1 pkt 10 o samorz dzie gminnym w ród zada  w a-

snych gminy przewiduje sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Analo-

giczne rozwi zanie przyjmuje art. 4 ust 1 pkt 8 ustawy o samorz dzie powiato-

wym oraz art. 14 ust 1 pkt 11 ustawy o samorz dzie województwa. Podobna 

konstrukcja zosta a u yta w tek cie pierwotnym ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 

r. o dzia ach administracji rz dowej30. Art. 15 ust 1 tej ustawy stanowi , e dzia

ten obejmuje sprawy kultury fizycznej oraz sportu powszechnego i wyczyno-

wego. Natomiast przy nowelizacjach omawianej ustawy wprowadzono ju  dzia

administracji rz dowej o nazwie „kultura fizyczna i sport”, nie zmieniaj c przy 

tym siatki poj ciowej ustawy o kulturze fizycznej!31 Znacz c  zmian  w tym 

zakresie przynios a tak e ustawa o sporcie kwalifikowanym, która zmienia a

art. 15 ustawy o dzia ach administracji rz dowej, poprzez wyodr bnienie tam 

spraw: 1) kultury fizycznej; 2) rekreacji i rehabilitacji ruchowej; 3) sportu dzieci 

i m odzie y; 4) sportu kwalifikowanego; 5) sportu osób niepe nosprawnych. 

29 Ustawa z 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298, 

z pó n. zm.
30 Ustawa z  dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej, Dz.U. z 1997 r. nr 141, 

poz. 943.
31 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia ach administracji rz dowej oraz niektórych 

innych ustaw, Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778. Zob. tak e: W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, s. 48.
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Tym samym odwo ano si  do cz ci poj , które nie zosta y zdefiniowane w 

adnym akcie prawnym. Przecie  sport dzieci i m odzie y to w znacznej mierze 

sport kwalifikowany (prowadzony przez polskie zwi zki sportowe), sport ama-

torski (poj cie tak e niezdefiniowane w adnym akcie prawnym), czy te  rekre-

acja ruchowa. 

Rozwa ania w zakresie poj  wprowadzonych ustaw  o sporcie kwalifiko-

wanym, w zestawieniu z siatk  poj ciow  ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. 

mog  z pozoru wydawa  si  zb dne, jednak w wietle wspierania przez organy 

w adzy publicznej, w tym jednostki samorz du terytorialnego, dzia a  z zakresu 

kultury fizycznej ich rola okaza a si  kluczowa.

Po wej ciu w ycie ustawy o sporcie kwalifikowanym, organy w adzy pu-

blicznej mog y wspiera  dzia ania z tego zakresu jedynie w oparciu o nowy akt 

prawny. Problem jednak w tym, e ustawa o sporcie kwalifikowanym w pier-

wotnym brzmieniu zawiera a norm  ogóln , w my l której jednostki samorz du 

terytorialnego mog y wspiera , w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowa-

nego (art. 2 ust. 2 ustawy). Oprócz powy szego przepisu ustawa zawiera a dla 

organu stanowi cego jednostki samorz du terytorialnego delegacj  do wydania 

uchwa  szczegó owo okre laj cych warunki i tryb przyznawania stypendiów 

sportowych (art. 35 ust. 2) oraz wyró nie  i nagród za osi gniecie wysokich 

wyników we wspó zawodnictwie krajowym i mi dzynarodowym (art. 37 ust. 

4). Powsta o wi c pytanie o podstaw  prawn  do wspierania w inny sposób 

rozwoju sportu kwalifikowanego, np. poprzez dofinansowanie zatrudnienia 

szkoleniowca, obozów sportowych, organizacji imprez sportowych. Odpowied

na to pytanie przynios y wyroki s dów administracyjnych. W wyroku z dnia 19 

lipca 2006 r. Wojewódzki S d Administracyjny (WSA) w Gliwicach32 stwier-

dzi , i  przepis art. 2 ust. 2 ustawy nie mo e stanowi  samodzielnej podstawy 

przyznania dotacji na rzecz klubów sportowych, gdy  ma on charakter normy 

ogólnej i nie mo e by  tym zakresie uznany za lex specialis. Ponadto WSA 

stwierdzi , i  uprawnienia jednostki samorz du terytorialnego w zakresie finan-

sowego wspierania sportu kwalifikowanego ograniczone zosta y do – wyra nie

wskazanej w art. 35 i art. 37 ustawy – mo liwo ci przyznawania stypendiów 

sportowych oraz nagród i wyró nie  zawodnikom, którzy osi gn li wysokie 

wyniki sportowe33. Z pewno ci  nie taki by  cel ustawodawcy, jednak prawi-

d owa wyk adnia omawianych przepisów nie mo e przynie  innego rezultatu, 

32 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 lipca 2006 r. (SA/Gl 927/06). Podobne stanowisko zaj

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 19 czerwca 2006 r. (I SA/Rz. 400/06). Szerzej zob. 

M. Paczocha, Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 19.06.2006 r. (I SA/Rz 400/06), „Finanse 

Komunalne” 2007, nr 1–2, s. 120.
33 W pi miennictwie i orzecznictwie podkre lono, e podstawy takiej nie daje tak e art. 7 ust. 1 o samo-

rz dzie gminnym, gdy  nie mo na tego zaliczy  do zadania w asnego gminy w zakresie upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu. Zob. orzeczenia wskazane w przypisie nr 25; P. Chmielnicki [w:] 

P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorz dzie gminnym, Warszawa 2007, s. 127–128.
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ni  wskazany w omawianym wyroku. Na konieczno  istnienia w ustawie 

szczególnej podstawy prawnej do finansowania zada  w asnych gminy i niewy-

starczaj c  rol  katalogu zada  w asnych gminy zawartego w art. 7 ustawy 

o samorz dzie gminnym, wskaza  tak e m.in.: Naczelny S d Administracyjny 

o rodek zamiejscowy w Lublinie w wyroku z 17 marca 2000 r.34 oraz RIO 

w odzi w uchwale z 16 marca 2004 r.35

Z tego w a nie powodu ustawodawca zdecydowa  si  wprowadzi  do ustawy 

przepis art. 2 ust. 3, okre laj cy, e organ stanowi cy jednostki samorz du teryto-

rialnego, w drodze uchwa y, okre la warunki i tryb wspierania, w tym finansowe-

go, rozwoju sportu kwalifikowanego36. Wskaza  jednak nale y, i rodek ten 

mo e mie  wy cznie charakter przej ciowy, bowiem w pi miennictwie pojawiaj

si  ju  pogl dy, e w dalszym ci gu w przepisach szczególnych ustawy brak jest 

podstawy prawnej do wspierania sportu kwalifikowanego w sposób inny, ni

okre lony w art. 35 i 37 ustawy37. Rzeczywi cie, w celu zachowania prawid owej 

konstrukcji legislacyjnej, w przepisach szczególnych ustawodawca powinien 

wskaza  wszystkie mo liwo ci wspierania sportu kwalifikowanego, co zreszt  ma 

miejsce w projekcie ustawy o sporcie omówionym w kolejnej cz ci niniejszego 

opracowania. Po wprowadzeniu art. 2 ust. 3 ustawy, jednostka samorz du teryto-

rialnego mo e wi c wspiera  rozwój sportu kwalifikowanego poprzez: stypendia 

sportowe dla zawodników (art. 35 ustawy), nagrody dla zawodników, trenerów 

i dzia aczy sportowych (art. 37 ustawy), dofinansowanie klubów sportowych. 

W praktyce znale  mo na jeszcze inne formy wspierania sportu kwalifikowane-

go, np. wiadczenia rzeczowe w postaci udost pnienia gminnych obiektów spor-

towych na zaj cia lub imprezy sportowe38.

5. Projekt ustawy o sporcie z 5 sierpnia 2009 r. 

Gruntowne zmiany w zakresie prawa sportowego ma przynie  nowa ustawa 

o sporcie. Jej projekt zosta  opatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dat  5 

sierpnia 2009 r.39 Projekt zak ada uchylenie obu funkcjonuj cych obecnie ustaw, tj. 

ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o spo-

rcie by aby wi c jedyn  regulacj  w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

34 Wyrok NSA – O rodek Zamiejscowy w Lublinie z 17 marca 2000 r., I SA Lu 31/00, Lex nr 

45618; „Orzecznictwo w Sprawach Samorz dowych” 2001, nr 1 poz. 30.
35 Uchwa a RIO w odzi z 16 marca 2004 r., 7/21/2004, Lex nr 144780.
36 Przepis ten zosta  wprowadzony ustaw  z dnia z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy 

o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., nr 171, poz. 1208).
37 Miros aw Obr bki, Wspieranie sportu kwalifikowanego, „Wspólnota” 2007, nr 51–52, s. 40–42.
38 Szerzej na temat w tpliwo ci formalno-prawych w zakresie wspierania przez jednostki samorz du

terytorialnego zada  z zakresu sportu kwalifikowanego zob.: J. Kosowski, Realizacja przez jednost-

ki…, s. 603–605.
39 www.msport.gov.pl.



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom II. Uwarunkowania… 348

Zasadniczym problemem jest jednak brak w projekcie definicji legalnych 

wi kszo ci podstawowych poj 40. Art. 2 § 1 definiuje jedynie „sport” jako 

wszelkie formy aktywno ci fizycznej, które przez uczestnictwo dora ne lub 

zorganizowane, wp ywaj  na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 

i psychicznej, rozwój stosunków spo ecznych lub osi gniecie wyników sporto-

wych na wszelkich poziomach. Art. 2 § 2 projektu okre la ponadto, co sk ada 

si  na kultur  fizyczn : „sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacj

ruchow ”. To enumeratywne wyliczenie mo na traktowa  jako definicj  oma-

wianego poj cia, jednak e elementy kultury fizycznej poza „sportem” nie zosta-

y ju  dookre lone.

Nale y jednak zauwa y , i  ustawodawca przyj  niezwykle szerok  defi-

nicj  sportu – funkcjonuj c  ju  na gruncie prawa mi dzynarodowego, która 

zawiera w sobie rozdzielone dotychczas w polskim porz dku prawnym poj cia 

„sport” i „rekreacj  ruchow ”. Ten zabieg b dzie mia  donios e znaczenie 

w sferze wspierania tych dzia a  przez w adze publiczne. W poprzednich cz -

ciach niniejszego opracowania po wi cono wiele miejsca podstawom praw-

nym finansowania przez jednostki samorz du terytorialnego zada  z zakresu 

kultury fizycznej oraz w tpliwo ciom z tym zwi zanym. Niezwykle cenne z tej 

perspektywy s  regulacje rozdzia u siódmego projektu. Zawarte s  tam bowiem 

szczegó y dotycz ce sposobów wspierania zada  przez organy w adzy publicz-

nej, ze wskazaniem katalogu celów, na jakie rodku publiczne mog  by  prze-

znaczane (art. 36 projektu). Przepisy te odnosz  si  do sportu, natomiast brak 

jest podstawy prawnej do wspierania innych form kultury fizycznej, w tym wy-

chowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej. Nale y jednak pami ta , e s

one wspierane przez w adze publiczne w ramach systemu o wiaty i systemu 

opieki zdrowotnej. Natomiast, w zwi zku z przyj t  szerok  definicj  sportu nie 

powinny ju  pojawi  si  problemy ze wspieraniem sportu wyst puj ce na grun-

cie ustawy o sporcie kwalifikowanym, czyli wymuszenie zmiany art. 2 ustawy 

o sporcie kwalifikowanym41 przez orzeczenia s dów administracyjnych42.

Rekapituluj c, nale y stwierdzi , i  przyj te w ostatnim projekcie ustawy 

o sporcie rozwi zania dotycz ce siatki poj ciowej wydaj  si  trafne. Z pewno-

ci  rezygnacja z wyodr bniania rekreacji ruchowej obok sportu upro ci

40 Nale y przy tym zwróci  uwag  na istotn  ewolucj  omawianych definicji na tle projektów 

przygotowywanych przez Ministerstwo Sportu, gdy  projekt z 5.03.2009 r. nie zawiera w ogóle 

adnej definicji, poza wymienieniem elementów sk adowych kultury fizycznej.
41 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmienia ustawy o sporcie kwalifikowanym i innych ustaw 

(Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1208.
42 Zob. m.in.: wyrok WSA w Gliwicach z 19 lipca 2006 r. (SA/GL. 927/06); wyrok WSA 

w Rzeszowie z 19 czerwca 2006 r. (I SA/Rz. 400/06). Szerzej zob. M. Paczocha, Glosa do wyro-

ku WSA w Rzeszowie z 19 czerwca 2006 r. (I SA/Rz. 400/06), „Finanse Komunalne” 2007, nr 1–

2. Zob. tak e w tpliwo ci dotycz ce tego zagadnienia: M. Obr bski, Wspieranie sportu kwalifi-

kowanego, „Wspólnota” 2007, nr 51–52, s. 40–42.
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dzia alno  organizacji prowadz cych rywalizacj  np. wspó zawodnictwa

szkó  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (organizowa-

nych przez SZS), wspó zawodnictwa w rejonach wiejskich (organizowanego 

przez LZS), czy te  wspó zawodnictwa szkó  wy szych (organizowanego 

przez AZS). Unikniemy bowiem w tpliwo ci, czy ta forma prowadzenia 

rywalizacji, to w rozumieniu przepisów ustawy sport, czy rekreacja rucho-

wa. A rozró nienie to nie pozostaje bez znaczenia praktycznego. Przyk a-

dowo, z § 2 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

wrze nia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad i warunków prowadzenia 

dzia alno ci w dziedzinie rekreacji ruchowej43, wynika m.in., e „zawody 

amatorskie” musz  mie  regulamin uczestnictwa. B dzie to wi c stanowi o

umown  regu  uczestnictwa, charakterystyczn  dla sportu w uj ciu definicji 

z ustawy o kulturze fizycznej.  

Uj cie tej sfery dzia alno ci AZS w poj ciu „sport” nie oznacza nato-

miast, e stosowane b d  wszelkie wymogi w a ciwe dla rywalizacji prowa-

dzonej przez polskie zwi zki sportowe (np. licencje). Wymóg ten, podobnie 

jak zasady bezpiecze stwa ograniczone zosta y wy cznie do rywalizacji 

prowadzonych przez polskie zwi zki sportowe. Problematyczna z punktu 

widzenia organizatorów rozgrywek wydaje si  jednak ta druga kwestia, gdy

przytoczone powy ej rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 wrze nia 2001 r. daje przecie  organizatorom tego rodzaju zawodów 

„amatorskich” pewno , e po spe nieniu zawartych tam wymaga , nie po-

nios  negatywnych konsekwencji finansowych w ramach ewentualnych pro-

cesów odszkodowawczych. By o ono jednak wydane na podstawie ustawy 

o kulturze fizycznej, za  jej uchyleniu przez now  ustaw  o sporcie, przesta-

nie obowi zywa .

6. Siatka poj ciowa w prawie mi dzynarodowym 

Szukaj c definicji omawianych poj  wykszta conych na gruncie prawa 

mi dzynarodowego, wspomnie  nale y o Europejskiej Karcie Sportu (European 

Sports Charter) ustanowionej przez Komitet Ministrów Rady Europy 24 wrze-

nia 1992 r.44, a nast pnie zmienionej w 2001 r.  

Europejska Karta Sportu zast pi a Europejsk  Kart  Sportu dla wszystkich 

(Principles for a Policy of sport for all) z 24 wrze nia 1976 r.45, bazuj c na jej 

zasadach, lecz w znacznym stopniu poszerzaj c jej uregulowania. Nale y przy 

43 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 wrze nia 2001 r. w sprawie szczegó-

owych zasad i warunków prowadzenia dzia alno ci w dziedzinie rekreacji ruchowej, Dz.U. 

z 2001 r. nr 101, poz. 1095.
44 https://wcd.coe.int/
45 https://wcd.coe.int/
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tym zwróci  uwag , e Karta z 1976 roku nie zawiera a definicji sportu, wska-

zuj c jedynie, e sport jako element socjo- kulturowego rozwoju, ma by  zwi -

zany na miejscowych, regionalnych i ogólnokrajowych poziomach z innymi 

sferami dzia alno ci administracji i planowania, jak edukacja, zdrowie, us ugi,

wiadczenia spo eczne, procesy urbanistyczne, sztuka i wypoczynek46. Kolejny 

dokument Rady Europy, czyli Europejska Karta Sportu z 24 wrze nia 1992 r. 

w art. 2 wprowadza a ju  definicj  tego poj cia. Wed ug tej definicji „sport” 

oznacza wszelkie formy aktywno ci fizycznej, które poprzez uczestnictwo do-

ra ne (swobodne) lub zorganizowane, stawiaj  sobie za cel wypracowanie lub 

poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków spo ecznych 

lub osi gni cie wyników sportowych na wszelkich poziomach47.

Przytoczona powy ej definicja sportu przej ta zosta a przez prawo Unii Eu-

ropejskiej i stanowi obecnie cz acquis communautaire, w ramach „Bia ej 

ksi gi na temat sportu” z 11.07.2007 r.48

Wida  wi c wyra nie, e w prawie mi dzynarodowym, w tym w prawie 

unijnym, funkcjonuje bardzo szeroka definicja sportu, swoim zakresem obejmu-

j ca poj cia kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej funkcjonuj ce w pra-

wie polskim, natomiast mamy do czynienia z zaniechaniem wyró niania pozo-

sta ych dwóch poj .

Uwagi ko cowe

Podsumowuj c nale y stwierdzi , e w polskim systemie prawnym oma-

wiane w niniejszym opracowaniu poj cia by y definiowane cz sto w sposób 

odmienny. Zasadniczym problemem by o i jest w dalszym ci gu rozgraniczenie 

znaczeniowe kultury fizycznej i sportu. O ile ustawa o kulturze fizycznej, usta-

wa o sporcie kwalifikowanym, a tak e nowy projekt ustawy o sporcie wydaj

si  rozwia  te w tpliwo ci, to patrz c przez pryzmat innych rozwi za  ustawo-

wych i stosowanego w administracji publicznej nazewnictwa mo na mie  zda-

nie przeciwne. Wydaje si  natomiast, i  przyj cie w na gruncie projektu ustawy 

o sporcie z 5 sierpnia 2009 r. szerokiej definicji sportu, od lat funkcjonuj cej na 

gruncie prawa mi dzynarodowego, w tym tak e prawa Unii Europejskiej, sta-

nowi rozwi zanie prze omowe w polskim porz dku prawnym. Ustawodawca 

wybra  wariant niezwykle elastyczny, nie wyodr bniaj c na gruncie ustawy 

46 Wersja angielska: Sport, being an aspect of socio-cultural development, shall be related at local, 

regional and national levels to other areas of policy-making and planning such as education, 

health, social service, town and country planning, conservation, the arts and leisure services.
47 Wersja angielska: “Sport” means all forms of physical activity which, through casual or organ-

ised participation, aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming 

social relationships or obtaining results in competition at all levels.
48 Bia a Ksi ga na temat sportu przedstawiona przez Komisj  Wspólnot Europejskich w 2007 r. 

http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_pl.pdf
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w zakresie tej definicji poj  sk adowych jak np. sport wyczynowy, profesjo-

nalny, amatorski, co niew tpliwie b dzie rol  przedstawicieli teorii sportu. Po-

wy sze rozwa ania maj  tak e niebagatelne znaczenie dla akademickiej kultury 

fizycznej, w tym jednostek organizacyjnych AZS, gdzie obok sportu wyczyno-

wego na najwy szym poziomie mamy do czynienia z rywalizacj  amatorsk ,

czy te  imprezami czysto rekreacyjnymi. Uproszczenia omawianych poj ,

rezygnacja ze sztucznych podzia ów, a przede wszystkim klarowana regulacja 

kwestii finansowania sportu przez w adze publiczne z pewno ci  pozytywnie 

wp ynie na usprawnienie dzia alno ci i organizacji aktywno ci w ramach aka-

demickiej kultury fizycznej. 
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STRESZCZENIE

Artyku  po wi cony jest analizie formalnoprawnej kluczowych poj  sze-

roko rozumianego prawa sportowego, a mianowicie poj : „kultury fizycznej”, 

„sportu” i „rekreacji ruchowej”. Autor przedstawia historyczn  ewolucj  wska-

zanych powy ej poj , pocz wszy od regulacji prawnych powsta ych tu  po II 

wojnie wiatowej, poprzez ustaw  o kulturze fizycznej z 1984 r.,  ustaw  o kul-

turze fizycznej z 1996 r. oraz ustaw  o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. Arty-

ku  zawiera tak e odniesienia do projektu ustawy o sporcie z 05.08.2009 r., 

a tak e nawi zuje do prawa mi dzynarodowego, w tym definicji „sportu” funk-

cjonuj cej na gruncie prawa Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie ma na 

celu zwrócenie uwagi na istotn  rol  praktyczn  siatki poj ciowej oraz definicji 

legalnych „kultury fizycznej”, „sportu” i „rekreacji ruchowej”. Autor wskazuje 

bowiem na problemy interpretacyjne powsta e na gruncie obecnego ustawodaw-

stwa oraz formu uje postulaty de lege ferenda, mo liwe do wprowadzenia 

w nowej ustawie o sporcie, która ma by  regulacj  kompleksowo obejmuj c

problematyk  „sportu” rozumianego jako wszelkie formy aktywno ci fizycznej, 

które poprzez uczestnictwo dora ne (swobodne) lub zorganizowane, stawiaj

sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 

rozwój stosunków spo ecznych lub osi gni cie wyników sportowych na wszel-

kich poziomach. 

S owa kluczowe: kultura fizyczna, sport, rekreacja ruchowa, ustawa o sporcie 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKO ACH WY SZYCH 

– REGULACJE W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ 

Wst p

Kultura fizyczna jest dobrem publicznym spe niaj cym istotn  rol  we 

wspó czesnym wiecie i wp ywaj cym na rozwój ka dego cz owieka. Jej ewo-

lucja jest nierozerwalnie powi zana z dziejami cywilizacji. W spo ecze stwach 

rozwijaj cych si  mo emy zaobserwowa  zale no  pomi dzy rozwojem spo e-

cze stwa a miejscem kultury fizycznej w funkcjonowaniu tego spo ecze stwa, 

mianowicie  im wy szy poziom rozwoju reprezentuje spo ecze stwo, tym 

wa niejsze miejsce w yciu codziennym przeci tnego cz owieka zajmuje kultu-

ra fizyczna1. Pa stwo ze wzgl du na znaczenie spo eczne i edukacyjne kultury 

fizycznej powinno j  wspiera  na ka dym poziomie edukacji. Kultura fizyczna, 

wychowanie fizyczne oraz sport jako jej sk adniki stanowi  w dzisiejszym spo-

ecze stwie zasadnicz  sfer  kultury ycia ka dego cz owieka. Stanowi  tak e

przedmiot regulacji prawnej. 

Przedstawione opracowanie ma na celu przybli enie regulacji prawnych 

w zakresie kultury fizycznej, jako sk adnika systemu edukacji szkolnictwa 

wy szego. Kolejno przedstawiony b dzie krótki rys tradycji wychowania fi-

zycznego w polskim szkolnictwie wy szym, obowi zuj ce akty prawne 

w systemie prawa krajowego, oraz rola sportu w Unii Europejskiej. Zako -

czenie artyku u stanowi  wnioski i refleksje dotycz ce analizy wy ej wymie-

nionych zagadnie .

1 M. Ordy owski, Historia kultury fizycznej. Staro ytno -O wiecenie, Wyd. AWF Wroc aw,

Wroc aw 2003.



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci  Tom II. Uwarunkowania… 356

Geneza 

Tradycje wychowania fizycznego, a w szczególno ci szkolnego wychowania 

fizycznego w Polsce si gaj  czasów odleg ych i s  bogate. W 1773 r. w powo ana 

Komisja Edukacji Narodowej, jako pierwszy w Europie pa stwowy urz d szkol-

ny, w swoim programie traktuje o wychowaniu fizycznym m odzie y. W roku 

1783 zatwierdzone zosta y Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu aka-

demickiego i na szko y w krajach Rzeczypospolitej przepisane, którego XXV 

rozdzia  po wi cony by  wy cznie problematyce kultury fizycznej. To w tym 

rozdziale pojawi a si  pierwsza definicja wychowania fizycznego i okre lona 

zosta a jego rola w wychowaniu m odego cz owieka. Definicja ta mia a znaczny 

wp yw na pó niejszy rozwój tej sfery ycia2. Z postanowie  zawartych w cyto-

wanym poni ej XXV rozdziale Ustaw Komisji wynika, e ju  w XVIII w wy-

chowaniu fizycznemu przypisywano rol  zarówno zdrowotn  jaki i spo eczn .

Nieprzerwana osnowa stara  oko o dzieci cia od pierwszych jego ycia pocz t-

ków, oko o zdrowia czerstwo ci i si  jego, stara  stosownych do pomna aj cego 

si  wieku, a zawsze za cel maj cych uczyni  cz owieka szcz liwym i do wykona-

nia powinno ci zdolnym (…) Nie mo na by  szcz liwym, nie mo na nabiera

o wiecenia umys u, dzielno ci duszy, atwo ci w u ywaniu jej w adz, zdatno ci

w zr czno ci w wykonaniu obowi zków swego stanu bez zdrowia, bez mocnego 

i trwa ego z o enia cia a3. Komisja Edukacji Narodowej da a podstawy do wpro-

wadzenia kultury fizycznej w systemie szkolnictwa w Polsce, w tym w szko ach 

wy szych. W 1817 r. Uniwersytet Jagiello ski jako pierwszy wprowadzi  do 

swego programu zorganizowane zaj cia wychowania fizycznego, daj c tym sa-

mym wyraz znaczenia tej formy rozwoju m odzie y akademickiej. 

Kolejny etap istotny dla ewolucji kultury fizycznej to dwudziestolecie mi -

dzywojenne. m odzie  i dzieci szkolne zosta y obj te obowi zkiem wychowania 

fizycznego na podstawie ustawy o ustroju szko y z dnia 11 marca 1932 r. Nie-

stety, obligatoryjne wychowanie fizyczne nie dotyczy o w tym czasie m odzie y

szkó  wy szych. Istnia y w prawdzie projekty ustaw maj cych na celu zmian

istniej cej sytuacji, jednak do wybuchu II wojny wiatowej ich status si  nie 

zmieni  i nie wesz y w ycie4.

Nast pny etap wdra ania wychowania fizycznego do szkó  wy szych zwi -

zany jest ju  z histori  powojenn  oraz z rozporz dzeniem Ministrów O wiaty 

i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950r. w sprawie wychowania fizycznego studen-

tów szkó  wy szych, na którego mocy zaj ciami wychowania fizycznego obj ci

2 Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szko y w krajach Rzeczypo-

spolitej przepisane z 1783 r.
3 Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szko y w krajach Rzeczypospo-

litej przepisane, cyt. za: J. Gaj, K. H dzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Pozna  1997, s. X.
4J. Gaj, K. H dzelek, Dzieje kultury..., s. X.
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zostali studenci dwóch pierwszych lat studiów, z wy czeniem m odzie y obj -

tej szkoleniem wojskowym w ramach studiów wojskowych5. Powy sze rozpo-

rz dzenie da o prawne podstawy do rozwoju szeroko poj tej kultury fizycznej 

w szkolnictwie wy szym.  

Wspólne rozporz dzenie Ministrów: Szkolnictwa Wy szego, Zdrowia, 

O wiaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowi zku 

wychowania fizycznego studentów szkó  wy szych uchyli o rozporz dzenie 

z 1950 r. uszczegó owiaj c sprawy zwi zane z obligatoryjnym wychowaniem 

fizycznym w szko ach wy szych. Obowi zek ten dotyczy  studentów I i II roku 

wszystkich kierunków studiów szkó  wy szych z wyj tkiem szkó  wieczoro-

wych6 i polega  na udziale studenta w wiczeniach wychowania fizycznego 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Enumeratywnie wymieniono tak e osoby, 

które od powy szego obowi zku by y zwolnione. W celu wykonania zada

programowych zarz dzeniem Ministra Szkolnictwa Wy szego z dnia 26 maja 

1952 r. utworzone zosta y specjalne studia wychowania fizycznego7. Rok pó -

niej jednostki takie na mocy zarz dzenia Ministra Zdrowia utworzone zosta y

tak e w akademiach medycznych8.

W tym miejscu nale y odnie  si  tak e do dzia alno ci Akademickiego 

Zwi zku Sportowego, który od pocz tku rozwoju kultury fizycznej w ród stu-

dentów jest jednym z g ównych podmiotów wp ywaj cych na jej kszta t. Po-

wstanie AZS datuje si  na 1906r. we Lwowie, aczkolwiek dzisiejszy AZS uzna-

je za oficjaln  dat  za o enia zwi zku rok 1909, kiedy to powsta  AZS w Kra-

kowie. W 1965 r. ówczesne w adze dostrzeg y si  i olbrzymi wp yw AZS-u na 

rozwój tej sfery studenckiego ycia jak  jest kultura fizyczna. Wydane zosta o

nawet rozporz dzenie Ministra Szkolnictwa Wy szego i Przewodnicz cego

G ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie wspó dzia ania 

w adz Akademickiego Zwi zku Sportowego z organami studiów wychowania 

fizycznego w szko ach wy szych. W wietle przepisów powy szego rozporz -

dzenia studium wychowania fizycznego i klub AZS m.in. powinny wspólnie 

realizowa  wnioski zwi zane ze sprawno ci  fizyczn  studentów9. Rozporz -

5 Rozporz dzenie Ministrów O wiaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950r. w sprawie obowi zku

wychowania fizycznego studentów szkó  wy szych, Dz.U. 1950, nr 7, poz. 72.
6 Rozporz dzenie Ministrów: Szkolnictwa Wy szego, Zdrowia, O wiaty oraz Kultury i Sztuki 

z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowi zku wychowania fizycznego studentów szkó  wy -

szych, Dz.U. 1952, nr 5, poz. 35.
7 Zarz dzenie Ministra Szkolnictwa Wy szego z dnia 26 maja 1952 r. w sprawie utworzenia 

specjalnych studiów wychowania fizycznego, M.P. 1952, nr 63, poz. 965.
8 Zarz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1953 r. w sprawie utworzenia specjalnych 

studiów wychowania fizycznego w akademiach medycznych, M.P. 1953, nr 41, poz. 503.
9 Rozporz dzenie Ministra Szkolnictwa Wy szego i Przewodnicz cego G ównego Komitetu 

Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie wspó dzia ania w adz Akademic-

kiego Zwi zku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szko ach wy szych, 

Dz.U. 1965, nr 19, poz. 127.
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dzenie to obowi zywa o do roku 1982, kiedy to utraci o moc w zwi zku z art. 

228 i 232 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wy szym10.

Nast pnym krokiem ku rozwojowi przyj tego programu obowi zkowego

wychowania fizycznego na uczelniach by o wprowadzenie w 1970 r. obok zaj

obligatoryjnych dla I i II roku, zaj  fakultatywnych dla studentów III, IV i V 

roku studiów11. W uchwale nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. 

w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej okre lone zosta y wytyczne doty-

cz ce wy ej wymienionej kwestii. Wed ug tej uchwa y nowy system wychowa-

nia fizycznego, sportu i rekreacji powinien zak ada  osi ganie przez studentów 

wysokiego stopnia sprawno ci fizycznej oraz kszta towa  nawyki i umiej tno ci 

w zakresie rekreacji oraz uprawiania sportu. Wymiar zaj  z zakresie wycho-

wania fizycznego, sportu i rekreacji na studenta powinien by  w uczelniach 

sukcesywnie zwi kszany12. Rok pó niej na mocy zarz dzenia ministrów Nauki, 

Szkolnictwa Wy szego i Techniki, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Spo ecz-

nej oraz eglugi przekszta cono Studia Wychowania Fizycznego w Studia Wy-

chowania Fizycznego i Sportu. Tym samym w zakres ich dzia alno ci w czone 

zostaj  Kluby Uczelniane AZS. Od 1973 r. uczelnie zobowi zane zosta y do 

prowadzenia programu z zakresów kultury fizycznej obejmuj cego wszystkie 

jej dzia y. Na studia WFiS na o ono obowi zek oprócz obowi zkowych zaj

wychowania fizycznego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tak e do pro-

wadzenia zaj  fakultatywnych, rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych. W miar

rozwoju materialnej bazy kultury fizycznej tygodniowy wymiar zaj  miano 

zwi ksza . Liczb  obowi zkowych godzin wychowania fizycznego ustala o

ministerstwo odpowiadaj ce za szkolnictwo wy sze. Wed ug zarz dzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 1989 r. wychowanie fizyczne powinno 

by  realizowane w wymiarze nie mniejszym ni  180 godzin13. Zarz dzenie 

utraci o moc w zwi zku z art. 181 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 12 wrze nia

1990 r. o szkolnictwie wy szym (Dz.U. 1990 r. nr 65 poz. 385). Powy sza 

ustawa mia a prawny wp yw na realizacj  zada  z zakresu kultury fizycznej 

w szko ach wy szych na pocz tku lat 90. XX wieku. W tym czasie, a by  to 

okres przemian polityczno-spo ecznych zagadnienie wychowania fizycznego 

zosta o zmarginalizowane i mo na by o zaobserwowa  wyra ny regres w tej 

dziedzinie. W tym czasie wi kszo  uczelni wstrzyma a rozwój zaj  fakulta-

10 Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113.
11 J. Gaj, K. H dzelek, Dzieje kultury....
12 Uchwa a Nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury 

fizycznej, M.P. 1973, nr 21, poz. 123. 
13 Zarz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 1983 r. w sprawie zasad opracowy-

wania planów studiów i programów nauczania studiów dziennych prowadzonych w szko ach

wy szych nadzorowanych przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia i Opieki Spo ecznej, 

Kultury i Sztuki, Transportu, eglugi i czno ci, oraz Komitet do spraw m odzie y i kultury 

fizycznej, M.P. 1989, nr 12, poz. 96.
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tywnych, niekiedy ograniczaj c si  do minimum. Zaprzestano tak e rozwoju 

bazy, która bezpo rednio wp ywa a na post p i szerzenie kultury fizycznej. 

Prawo krajowe 

Zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji RP, w adze publiczne popieraj  rozwój 

kultury fizycznej, w szczególno ci w ród dzieci i m odzie y14. Jako artyku

uj ty w ustawie zasadniczej posiadaj cej najwy sz  moc prawn  w systemie 

prawa polskiego, determinuje on podej cie pa stwa do tej sfery ycia.  

Poj cie kultury fizycznej zosta o skonkretyzowane w polskim prawie na 

poziomie ustawowym. Art. 3 pkt 2 ustawy o kulturze fizycznej definiuje wy-

chowanie fizyczne jako proces kszta tuj cy harmonijny rozwój psychofizyczny 

dzieci i m odzie y15, co niew tpliwie ukazuje jego istot  w kszta towaniu m o-

dego cz owieka.

Szczegó owe rozwi zania prawne w obszarze kultury fizycznej dotycz cej 

wychowania fizycznego w szkole wy szej maj  oparcie w dokumentach: usta-

w  z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, Prawo o szkolnictwie wy -

szym z dnia 27 lipca 2005r. oraz Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kszta cenia dla po-

szczególnych kierunków oraz poziomów kszta cenia, a tak e trybu tworzenia 

i warunków, jakie musi spe nia  uczelnia, by prowadzi  studia mi dzykierun-

kowe oraz makrokierunki. 

 Ustawa o kulturze fizycznej precyzyjnie definiuje termin „kultura fizycz-

na”. W jej rozumieniu ka dy bez wzgl du na wiek, p e , wyznanie, ras  oraz 

stopie  i rodzaj niepe nosprawno ci korzysta z równego prawa do ró nych form 

kultury fizycznej. Podstawowe cele kultury fizycznej to dba o  o prawid owy

rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Cele te s  realizowane 

poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreacj  i rehabilitacje ruchow . Wy-

chowanie w tak definiowanej kulturze fizycznej powinno by  jednym z podsta-

wowych obszarów przygotowuj cych jednostk  do ycia w spo ecze stwie16.

Przepis art. 3 wy ej wymienionej ustawy, zawiera katalog definicji legal-

nych, którymi pos uguje si  ustawa. Ustawodawca uzna  za konieczne zdefi-

niowanie m.in. poj cia „wychowanie fizyczne”. Wed ug art. 3 pkt 2 omawianej 

ustawy, wychowanie fizyczne jest procesem kszta tuj cym harmonijny rozwój 

psychofizyczny dzieci i m odzie y (by o ju  wcze niej). Jego celem, wed ug 

B. Cruma, jest wyposa enie uczniów wszystkich typów szkó  w nieodzowne 

kompetencje do uczestnictwa w szeroko poj tej kulturze ruchu. Donios o  tej 

cz ci kultury fizycznej podkre la tak e W. Z otnik stwierdzaj c, e je eli re-

14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
15 Art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. 1996, nr 25, poz. 113.
16 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. 1996, nr 25, poz. 113, dalej UKF.
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kreacj  fizyczn , sport i rehabilitacj  fizyczn  mo na nazwa  filarami wspó -

czesnej kultury fizycznej, to wychowanie fizyczne rozumiane jako wychowanie 

przez t  kultur  i do niej stanowi jego fundament17.

Ustawa okre la struktur  organizacyjn  kultury fizycznej w Polsce, ustala 

m.in. zakres prawid owej realizacji na ró nych poziomach wychowania fi-

zycznego. Art. 19 ust. 1 UKF, stanowi, e szko y, placówki o wiatowo wy-

chowawcze oraz szko y wy sze dzia aj ce w systemie dziennym zobowi zane 

s  do prowadzenia zaj  wychowania fizycznego18. Przepis ten wyra nie na-

k ada na wymienione w nim podmioty, w tym szko y wy sze, obowi zek re-

alizacji zaj  wychowania fizycznego. W ustawie tej nie zosta  jednak skon-

kretyzowany wymiar zaj , o których mowa powy ej, dotycz cy studentów 

(uszczegó owienie takie ma miejsce odno nie do uczniów szkó  podstawo-

wych – klas IV VI, gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych). Z przepisu tego 

jednoznacznie wynika, e obowi zkiem wychowania fizycznego obj ci s

tylko studenci studiów stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych zaj cia 

te s  nieobowi zkowe, co precyzuje § 14 Rozporz dzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 lipca 2007 r.19 Powy sze rozporz dzenie 

wydane zosta o na podstawie art. 9 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wy szym20.

Rozporz dzenie z 12 lipca 2007 r. okre la standardy kszta cenia dla poszcze-

gólnych enumeratywnie w nim wymienionych kierunków, dookre laj c jednocze-

nie w za cznikach nr 1-118 m.in. wymiar godzin zaj  z zakresu wychowania 

fizycznego. Stosownie do powy ej wymienionych za czników „programy na-

uczania powinny przewidywa  zaj cia z zakresu wychowania fizycznego – 

w wymiarze 60 godzin, którym mo na przypisa  do 2 punktów ECTS”21. U yte 

w za cznikach sformu owanie „mo na przypisa ” wskazuje na dowolno  uczel-

ni co do kwestii traktowania zaj  z wychowania fizycznego.  

Zgodnie z ustaw  Prawo o szkolnictwie wy szym, ka da szko a wy sza jest 

obecnie autonomiczn  jednostk  decyduj c  o programie nauczania i zakresie 

zada  edukacyjnych. Kultura fizyczna powinna by  integraln  i komplementar-

n  cz ci  polityki uczelni wy szej, w przygotowaniu studenta do aktywno ci

na polu zawodowym i spo ecznym, tym bardziej, i  jest ona jak to ju  kilka-

17 W. Z otnik, Edukacja fizyczna jako podstawa systemu kultury fizycznej oraz sk adnik systemu 

edukacji
18 UKF
19 Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie 

standardów kszta cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta cenia, a tak e trybu 

tworzenia i warunków, jakie musi spe nia  uczelnia, by prowadzi  studia mi dzykierunkowe oraz 

makrokierunki , Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166.
20 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wy szym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.
21 Za czniki nr 1-118 do Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 lipca 

2007 r.
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krotnie by o w niniejszym opracowaniu wskazywane, obszarem szczególnie 

wa nym w rozwoju przysz ego absolwenta.

Realizacj  programu kultury fizycznej – obowi zkowych zaj  z wychowa-

nia fizycznego, zaj  sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych – na uczel-

niach wy szych publicznych najcz ciej zajmuj  si  Studia Wychowania Fi-

zycznego i Sportu jako jednostki mi dzywydzia owe danej uczelni (zgodnie 

z rozporz dzeniem z 1974 r.).  

Podstaw  prawn  dzia ania Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu 

(SWFiS) stanowi :

− Art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, 

wed ug którego Rektor uczelni publicznej decyduje we wszystkich sprawach 

dotycz cych uczelni, z wyj tkiem tych spraw, które s  zastrze one przez 

ustaw  lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza. 

W szczególno ci tworzy, reorganizuje i znosi jednostki organizacyjne wska-

zane przez statut oraz sprawuje nadzór nad dzia alno ci  dydaktyczn  i ba-

dawcz  uczelni22,

− Statut danej uczelni, 

− Uchwa y Senatu Uczelni oraz Zarz dzenia Rektora Uczelni. 

Poszczególne SWFiS realizuj  swoje podstawowe zadania w zakresie kul-

tury fizycznej w sposób zró nicowany i niejednolity, wspó pracuj c z organiza-

cjami studenckimi (g ównie z Klubami Uczelnianymi Akademickiego Zwi zku

Sportowego) dzia aj cymi na terenie Uczelni. Forma prowadzonych zaj  i ich 

ró norodno  uwarunkowane s  wizj  i mo liwo ciami Studiów oraz Klubów 

Uczelnianych AZS. Wi kszo  Uczelni, obok obligatoryjnych zaj  z wycho-

wania fizycznego umo liwia swoim studentom uczestniczenie w dodatkowych 

zaj ciach rekreacyjnych, a tak e w sekcjach sportowych, upowszechniaj c tym 

samym kultur  ruchu.

Cz  uczelni publicznych zmieni a struktur  organizacyjn  powo uj c

uczelniane centra sportu, b d  zlecaj c realizacj  zada  z zakresu kultury fi-

zycznej podmiotom zewn trznym (np. Uniwersytet Wroc awski zleci  organiza-

cj  zaj  wychowania fizycznego AWF Wroc aw).

Waga akademickiej kultury fizycznej podkre lona zosta a tak e w Strategii 

rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 opublikowanej przez Ministerstwo Spor-

tu. W dokumencie tym przedstawiono kierunki dzia a  odno nie do kultury 

fizycznej i sportu, okre laj c jednocze nie cele i zadania maj ce sprzyja  roz-

wojowi tej sfery. Zaakcentowano równie  siln  pozycj  sportu w systemie war-

to ci spo ecznych. Jako jeden z g ównych celów strategicznych dokumentu 

uznano m.in. sprawno  m odzie y. 

Warte zaznaczenia w tej cz ci opracowania jest to, e w szko ach wy -

szych niepublicznych bardzo cz sto osoby prowadz ce zaj cia z wychowania 

22 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wy szym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 3165.
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fizycznego nie s  etatowymi pracownikami uczelni, w zwi zku z czym nie po-

siadaj  statusu nauczyciela akademickiego. Ponadto ta cz  systemu edukacyj-

nego szkolnictwa wy szego nie podlega praktycznie adnej zewn trznej kontro-

li, mam tu na my li przede wszystkim Pa stwow  Komisj  Akredytacyjn . We-

d ug nas ukazuje to bardzo liberalne podej cie organów pa stwa do kwestii 

kultury fizycznej studentów.  

„Sport” w prawie Unii Europejskiej 

W Unii Europejskiej sport ujmowany jest szeroko, zgodnie z definicja przy-

j t  przez Rad  Europy. Sport oznacza wszelkie formy aktywno ci fizycznej, 

które poprzez uczestnictwo dora ne lub zorganizowane, stawiaj  sobie za cel 

wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój sto-

sunków spo ecznych lub osi gni cie wyników sportowych na wszelkich pozio-

mach23. Nale y zwróci  uwag , i  definicja europejska jest zbie na z poj ciem 

kultury fizycznej przedstawionym przez naszego ustawodawc .

Generalnie i w du ym uproszczeniu rzecz ujmuj c, prawo Unii Europej-

skiej obejmuje prawo pierwotne oraz prawo wtórne. Prawo pierwotne tworz

traktaty Wspólnot Europejskich i UE, a tak e tzw. ogólne zasady prawa. Prawo 

pochodne obejmuje natomiast regulacje poszczególnych instytucji WE i stano-

wione jest w zgodzie z prawem pierwotnym24.

W prawie wspólnotowym sport nie jest dziedzin  kompetencji Unii Europej-

skiej, ani obszarem obj tym procesem integracji. W konsekwencji, zagadnienia 

zwi zane ze sportem s  tre ci  dokumentów unijnych, bez charakteru prawnie 

wi cego25. Ten brak regulacji traktatowych mia  zmieni  Traktat ustanawiaj cy

Konstytucj  dla Europy, który jednak nie wszed  w ycie w zwi zku z brakiem 

wymaganych ratyfikacji przez wszystkie pa stwa cz onkowskie.  
Po raz pierwszy odniesienie do sportu znalaz o swój wyraz w deklaracji do-

czonej do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r., w której podkre lono spo-
eczne funkcje sportu i wskazano szczególn  rang  sportu amatorskiego. Rów-

nie  w deklaracji przyj tej przez Rad  Europejsk  w Nicei w 2000 r. dotycz cej 
specyficznego charakteru sportu, podkre lono spo eczne znaczenie sportu. De-
klaracja wskaza a te  na odpowiedzialno  pa stw cz onkowskich oraz organi-
zacji sportowych w sprawach zwi zanych ze sportem. Z tych powodów Unia 
Europejska i ka de pa stwo cz onkowskie s  zainteresowane propagowaniem 
ró nych form sportu, a tak e jego rozwojem. Powy sze deklaracje s  tekstami 
politycznymi i nie maj  mocy wi cej. Wed ug opinii wyra anych w nauce, 
deklaracje amsterdamska i nicejska stanowi  tzw. soft law, czyli prawo, które 

23 Definicja sportu ustalona przez Rad  Europy, wykorzystana w Bia ej Ksi dze na temat sportu.
24 Szerzej o tym J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. I 

– 192 – I – 193.
25 Report. 5 years of Poland in the European Union, Warszawa 2009, s. 289.
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formalnie nie wi e, ale posiada znaczenie praktyczne 26. jednak odniesienia do 
ich tre ci znajduj  si  w orzeczeniach Europejskiego Trybuna u Sprawiedliwo-
ci dotycz cych sportu27.

Szczególny charakter sportu uwzgl dniaj  tak e przepisy zawarte w Traktacie 
lizbo skim, którego wej cie w ycie jest kwesti  otwart  (nie zosta  jeszcze przyj -
ty). Zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Unia 
zyska aby kompetencj  w dziedzinie sportu. Stosownie do niego, Unia mia aby
przyczynia  si  do wspierania europejskich przedsi wzi  w zakresie sportu, 
uwzgl dniaj c jednocze nie jego szczególny charakter, jego struktury oparte na 
zasadzie dobrowolno ci oraz uwzgl dniaj c jego funkcj  spo eczn  i edukacyjn 28.
Zapisy te wi  si  przede wszystkim, z aspektem funkcjonowania sportu zawodo-
wego, co jednak nie wyklucza ich oddzia ywania i funkcjonalno ci w sporcie, któ-
rego definicj  ustali a Rada Europy, a Unia j  przyswoi a dla w asnej dzia alno ci.
Chodzi tu o sport jako zjawisko spo eczne, kulturowe, które wp ywa na rozwój 
fizyczny, psychiczny cz owieka, a tak e na rozwój stosunków spo eczny29.

W opublikowanej w 2007 r. Bia ej ksi dze na temat sportu, podkre la si  , 
e sport posiada wymiar wychowawczy, odgrywa istotna rol  spo eczn  i rekre-

acyjn . Ponadto przyczynia si  do samorozwoju jednostki. 
Decyzj  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 29/2003/WE z dnia 6 lutego 

2003 r. rok 2004 zosta  ustanowiony Europejskim Rokiem Edukacji przez 
Sport. Cele, które zosta y wymienione w akcie mia y m.in. uzmys owi  pra-
cownikom instytucji edukacyjnych konieczno  wspó dzia ania na polu eduka-
cji poprzez sport, promowa  kultur  fizyczn  w aktywno ci szkolnej na ka dym 
poziomie, uwzgl dni  warto ci przekazywane przez sport30.

Nie ulega w tpliwo ci, e szczególny charakter sportu i jego spo eczne 
funkcje powinny by  uwzgl dniane przez ka de pa stwo cz onkowskie i UE. 
W adze lokalne i regionalne powinny rozwija  dzia alno  w zakresie kultury 
fizycznej na ka dym poziomie i krzewi  wiedz  na jej temat.  

W tym miejscu nale y odnie  si  tak e do kwestii form realizacji „spor-
tu”31 na uczelniach wy szych w poszczególnych krajach cz onkowskich Unii 
Europejskiej. Wed ug przeprowadzonych przez Zarz d G ówny Akademickiego 
Zwi zku Sportowego bada  w latach 2004–2005 wynika, e uczelnie maj
obowi zek zapewnienia studentom mo liwo ci udzia u we wszelkich formach 
aktywno ci ruchowej. Natomiast w przeciwie stwie do uregulowa  funkcjonu-

26 J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej.....
27 Przyk ady orzecze . Foks J., Unia Europejska i Sport – implikacje cz onkostwa Polski w Unii 

Europejskiej dla polskiego sportu, Polski Instytut Spraw Mi dzynarodowych, Warszawa 2006, 

s. 14–15, 19.
28 DzUrz UE C 115, 9.05.2008.
29 Definicja sportu ustalona przez Rad  Europy, wykorzystana w Bia ej Ksi dze na temat sportu.
30 DzUrz UE L 43/1, 18.02.2003.
31 Wi kszo  krajów nie u ywa okre lenia wychowanie fizyczne, a „sport”, szerzej o tym 

Z. Barabasz, Kultura Fizyczna Studentów w Europejskich Szko ach Wy szych, Akademicka Kultu-

ra fizyczna na prze omie stuleci. Stan i perspektywa zmian, Warszawa 2009, s 43.
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j cych w Polsce, S owenii, Niemczech czy na W grzech zaj cia te nie maj
charakteru obligatoryjnego32.

Konkluzje 

Niepodwa alne jest to, e kultura fizyczna jest obszarem szczególnie wa -
nym dla ka dego cz owieka i ca y czas przybiera na znaczeniu, przede wszyst-
kim jako zjawisko spo eczne. W zwi zku z tym akademicka kultura fizyczna 
stanowi przedmiot regulacji w prawie polskim. Konstytucja oraz ustawodaw-
stwo zwyk e okre la podstawowe obowi zki zwi zane z realizacj  kultury fi-
zycznej na uczelniach wy szych oraz podmioty b d ce zobowi zanymi wyko-
nywa  zadania z tej materii. Obowi zuj ce prawo nie wskazuje jednak instru-
mentów kontrolnych, maj cych na celu weryfikacj  jako ci prowadzonych za-
j , zw aszcza, obowi zkowych zaj  z wychowania fizycznego. Ponadto, spo-
sób ich realizacji nie zosta  skonkretyzowany w przepisach prawa, pozostawia-
j c du  swobod  szko om wy szym. Nale y przypuszcza , e ustawodawca 
bra  pod uwag  przede wszystkim spo eczne znaczenie wychowania fizycznego, 
a nie aspekt efektywno ci i rzetelno ci realizowanych zaj .

Wp yw norm prawa unijnego na nasz rodzimy system prawny w dziedzinie 
kultury fizycznej nie jest, jak dot d, znaczny. Regulacje dotycz ce tej materii 
znajduj  si  g ównie w aktach o charakterze politycznym, które nie posiadaj
mocy prawnie wi cej, jednak mog  mie  znaczenie praktyczne, nadaj c im-
pulsy w polityce wewn trznej Wspólnoty i pa stw cz onkowskich. Podkre lana
przez Uni  szczególna rola sportu, nie mog a by  i nie jest oboj tna dla polskie-
go ustawodawcy.  

Tym co nale y jeszcze podkre li , jest zmiana w podej ciu do kultury fizycznej 
na przestrzeni lat. Pocz tkowo nacisk jaki k adziono na uczestnictwo dzieci i m o-
dzie y w zaj ciach ruchowych zwi zany by  przede wszystkim z polityk  prowoj-
skow . Wraz ze zmian  sytuacji polityczno-spo ecznej ci ar zosta  przeniesiony na 
polityk  stricte prospo eczn , gdzie podkre la si  rol  integracyjn , kulturow
i rekreacyjn  kultury fizycznej, a tak e tolerancj , której ona uczy.  
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STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowany zosta  zarys regulacji prawnych dotycz cych 

kultury fizycznej, jako sk adnika systemu edukacji szkolnictwa wy szego.

Przedstawione w nim zosta y unormowania prawa polskiego oraz unijnego do-

tycz ce tej sfery aktywno ci m odzie y. W opracowaniu podj to si  próby zba-

dania wp ywu regulacji unijnych dotycz cych szeroko rozumianego „sportu” na 

system prawa polskiego. Kwestie sportu nie s  regulowane przez wspólnotowe 

prawo traktatowe, jednak zagadnienia zwi zane z t  tematyk  s  tre ci  doku-

mentów przede wszystkim o charakterze politycznym, nieposiadaj cych mocy 

prawnie wi cej. Nie wyklucza to jednak ich mo liwo ci oddzia ywania na 

polityk  Unii Europejskiej i pa stw cz onkowskich.

S owa kluczowe: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, prawo krajowe i unijne, 

szczególny charakter sportu 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI

TOM II UWARUNKOWANIA  SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XVII (VARIA)

JANUSZ ZIELI SKI

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego

KLIMAT PLACÓWKI DETERMINANTEM MOTYWACJI ZAWODOWEJ 

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Uwagi wst pne 

Ludzkie dzia ania s  regulowane procesami motywacyjnymi, których sto-

pie  nat enia zale y od przydatno ci przedmiotu d e  oraz jego stopnia osi -

galno ci. Im mocniejszy motyw, tym skuteczniejsza kontrola ludzkich zacho-

wa , a to warunkuje odporno ci na stres psychologiczny i z nim zwi zane zm -

czenie, pokusy czy gro by. Intensywno  motywu jest zale na od stopnia pobu-

dzenia organizmu do osi gni cia danego celu, który jest uruchamiany za pomo-

c  czynników negatywnych (np. ból, l k itp.) oraz czynników pozytywnych 

(np.: wzbudzaj cych zainteresowanie). Zdarzaj  si  sytuacje, gdy ludzie b dnie 

dostosowuj  intensywno  motywu do wyznaczonego celu d enia, g ównie

w przypadku niedojrza ych osobowo ci [Tomaszewski 1977]. 

Zdaniem McGregora [ aguna 1996], ka da organizacja jest zbudowana 

wed ug okre lonych za o e . Uszczegó owiaj c koncepcj  motywacji do pracy, 

autor analizuje dwa typy ludzkich nastawie  do pracy, które nazywa teori  X 

i Y. Zgodnie z pierwsz  teori  osoba charakteryzuje si  wrodzon  niech ci  do 

pracy i stara si  jej unika . Woli by  kierowana, dzi ki czemu nie odczuwa 

odpowiedzialno ci za okre lone dzia ania. Charakteryzuje si  niskim poziomem 

ambicji i pragnieniem poczucia bezpiecze stwa.

Przeciwstawna teoria Y przedstawia przedstawicieli w danej organizacji ja-

ko osoby twórcze, z wyobra ni  oraz pomys owo ci , a ich zaanga owanie

fizyczne i psychiczne jest procesem naturalnym. W przeciwie stwie do teorii X 

osoby w tym uk adzie s  odpowiedzialne, a zewn trzny nadzór i gro by kary 

mobilizuj  je do osi gni cia zamierzonego celu. Ten sposób funkcjonowania 
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spo ecznego u osób z ,,formacji Y” wywo any jest wewn trznymi pragnieniami, 

a nie rodowiskowym naciskiem. 

Dlaczego ,,wewn trzsterowno ” jest efektywniejsza od ,,zewn trzstero-

wno ci”?  

Okazuje si , e system wewn trznej regulacji organizmu wywo uje u cz o-

wieka progresywny uk ad dzia ania. Osoba z tak  motywacj  cz ciej dokonuje 

wyborów zada  trudnych, których prawid owe rozwi zanie wzmacnia jej aspi-

racje, a pora ka wywo uje ch  poszukiwania innej drogi do sukcesu. Staje si

to automatycznie nagrod  – wi ksz  mo liwo ci  podwy szenia poczucia kom-

petencji i kierowania sob  – za ,,odwa ny” wybór. Tylko pe na wiadomo

nauczyciela dotycz ca celu edukacyjnego oraz jednolito  jego post powania

z dzia aniami wyznaczonymi przez nadzór instytucjonalny zwi ksza jego aspi-

racj , dostarcza satysfakcji z podj tych czynno ci oraz podwy sza efektywno

oddzia ywa  dydaktyczno-wychowawczych. Stosowanie tradycyjnego szkolne-

go systemu wzmocnie  (zewn trzna nagroda lub kara) tylko pozornie (krótko-

trwale) motywuje nauczyciela do aktywnej pracy. Jest systemem korzy ci, a nie 

warto ci, który nie powinien wyznacza  p du edukacyjnego ( yciowego) cz o-

wieka. Sp yca walor zawodu nauczyciela, doprowadza do ,,fabrycznego” (in-

strumentalnego) wykonawstwa zada , a powinien rozwija  pasj , która powinna 

wzbudza  ch  do odkrywania, zdobywania nowych do wiadcze  oraz perma-

nentnego poszukiwania nowych rozwi za  wychowawczych [Tokarz 1985]. 

Wy ania si  w tym miejscu inny determinant motywacji, niemiej istotny ni

powy sze. Jest nim oddzia ywanie struktury organizacyjno-nadzoruj co-

kieruj cej. Dyrektor szko y odpowiada za zapewnienie swojemu pracownikowi 

odpowiednich warunków pracy. Powinien charakteryzowa  si  umiej tno ciami 

nadzoruj co-kontroluj cymi oraz umo liwia podwy szanie kwalifikacji i roz-

szerzanie warsztatu pracy edukuj cego. Wymienione sfery w ca ym procesie 

edukacyjnym nie tylko wspó wyst puj  obok siebie, ale wr cz przenikaj  si

i wynikaj  z siebie [Winch 1995]. Miejsce pracy ,,wuefisty” uleg o przemia-

nom. Dobrze wyposa one sale gimnastyczne staj  si  cz stszym obrazkiem 

sceny szkolnej. Lecz nie mo na zapomina  o tym, e obok tych cywilizacyjno-

reformatorskich udogodnie  pojawiaj  si  utrudnienia, które niepodwa alnie

wywieraj  wp yw na motywacj  ,,wspomagaczy” wychowania, a tym samym 

efekty pracy szko y. Wed ug B. Wincha [1995] zaburzenie motywacji cz sto

jest wywo ane mnogo ci  zada  i obowi zków spoczywaj cych na edukuj cym, 

które musi wykona  w krótkim czasie, nadmiern  odpowiedzialno ci  za po-

dejmowane dzia ania, które ustawicznie maj  rozszerzany zakres przez roszcze-

niowych rodziców. W du ym stopniu zale ne jest to od umiej tno ci kierowni-

czych dyrektora szko y. Je li on niejasno precyzuje wymagania stawiane dydak-

tykowi, nie stosuje dialogu jako formy s u bowego porozumiewania si  i nie-

umiej tnie rozdziela zadania [Kordzi ski 1998], ogranicza jego samodzielno

czy nie potrafi w sposób zadowalaj cy dla spo eczno ci placówki rozwi zywa
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zaistnia ych konfliktów, wówczas istnieje du a szansa na powstanie niech ci 

wobec wyznaczonym nauczycielowi zadaniom. Trudno ci w realizacji poszcze-

gólnych czynno ci pedagogicznych s  cz sto spot gowane zbyt licznymi kla-

sami, co cz sto wp ywa na zaburzenie relacji edukuj cego z uczniami, a nie-

rzadko z innymi przedstawicielami tego zawodu. Niema  rol  odgrywa w tej 

profesji niskie wynagrodzenie, które zmusza nauczyciela do podejmowania 

dodatkowej pracy.  

Na podstawie powy szych rozwa a  mo na stwierdzi , i  umiej tne orga-

nizowanie pracy dla nauczyciela, prawid owy dialog, otwarto  w kontaktach 

interpersonalnych, podzia  funkcji oraz stopie  uto samiania si  z fachem 

sprzyja rozwi zywaniu trudno ci przypisywanym zawodowi edukuj cego. 

W twierdzeniach z teorii motywacji mo na doszuka  si  zale no ci pomi dzy 

poziomem motywacji a prawdopodobie stwem osi gni cia zamierzonego celu 

[Atkinson 1964; Cie li ski 1982]. Te rozwa ania sprowokowa y do utworzenie 

i weryfikacji Skali Klimatu Placówki. 

Skala klimatu placówki (SKP) 

Rozwa ania Wincha [Winch 1995] o organizacji pracy w okre lonych in-

stytucjach by y pomocne przy stworzeniu skali, która pozwoli a na uzyskanie 

odpowiedzi na temat postrzegania przez nauczyciela wychowania fizycznego 

,,atmosfery” panuj cej w jego miejscu pracy. Skala klimatu placówki (SKP) 

sk ada si  z 20 pyta  zamkni tych, a uzyskane oceny respondentów nakre laj

stan faktyczny relacji panuj cych pomi dzy dyrektorem a pracownikami, sa-

mymi pracownikami oraz umiej tno ci kierowniczo-organizacyjnych ich 

,,zwierzchnika” w rodowisku zawodowym. 

Charakterystyka badanej grupy 

W badaniach wzi o udzia  159 nauczycieli wychowania fizycznego 

szkó  gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego. Stopnie awan-

su zawodowego edukuj cych pos u y y do utworzenia dwóch grupy badaw-

cze. Szczegó owy rozk ad liczby nauczycieli wychowania fizycznego przed-

stawia tabela 1. 

Tab. 1. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w grupie badawczej 

Mianowany Dyplomowany Ogó em 

N % N % N % 

Stopnie awansu 

zawodowego

nauczyciela 77 48,4 82 51,6 159 100 

Ze wzgl du na ma  liczb  przebadanych sta ystów i kontraktowych oraz 

ich ma e do wiadczenie zawodowe te grupy zosta y pomini te w badaniu. Naj-
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mniejsz  grup  pod wzgl dem liczebno ci (77 badanych osób) stanowili pra-

cownicy dydaktyczni zatrudnieni na podstawie mianowania. Najbardziej liczeb-

na grupa, która by a brana pod uwag  przy analizie materia u badawczego, to 

edukuj cy dyplomowani – 51,6%.  

Tab. 2. P e  badanych osób 

Mianowany Dyplomowany Ogó em 

P e N % N % N % 

Kobieta

M czyzna 

37

40

48,1

51,9

36

46

43,9

56,1

73

86

45,9

54,1

Ogó em 77 100,0 82 100,0 159 100,0 

 Aby rzetelniej wyja ni  problem pracy, dokonano rozk adu liczbowy re-

spondentów pod wzgl dem p ci (tab. 2). Tylko minimalne ró nice wyst puj

w poszczególnych grupach utworzonych ze wzgl du na stopnie awansu. Nie-

znaczna przewaga liczebno ci m czyzn (51,9%) nad kobietami (48,1%) ujaw-

ni a si  w ród nauczycieli mianowanych. Uk ad liczbowy nie ulega zmianie 

w przypadku ,,wuefistów” dyplomowanych (56,1% badanych m czyzn).  

Tab. 3. Sta  zawodowy badanych osób 

Mianowany Dyplomowany Sta

(lata) N % N % 

2

3

5

6

8

9

10

12

15

17

18

19

20

22

23

25

26

27

0

0

0

4

11

0

17

21

11

0

0

0

9

4

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

2,5

6,9

0,0

10,7

13,2

6,9

0,0

0,0

0,0

5,7

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

5

0

3

0

3

11

14

22

11

0

5

5

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

1,9

0,0

1,9

6,9

8,9

13,9

6,9

0,0

3,1

3,1

1,9

Ogó em 77 48,4 82 51,6 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, e w grupie nauczycieli dyplomo-

wanych najwi cej jest osób ze sta em zawodowym 20 lat (13,9%), za  w grupie 

mianowanych 12 lat (13,2%).  
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Tab. 4. Wykszta cenie rodziców respondentów 

Mianowany Dyplomowany Ogó em 

Wykszta cenie N % N % N % 

Podstawowe

Zasadnicze 

rednie

Wy sze 

Wy sze pedagogiczne

11

6

47

29

4

4,7

2,5

19,9

11,0

1,7

13

10

59

55

12

5,5

4,3

25,1

20,2

5,1

24

16

106

74

16

10,2

6,8

45,0

31,2

6,8

Ogó em 236 100 

A  45% rodziców badanych nauczycieli to osoby z wykszta ceniem red-

nim (tab. 4). Porównywalny odsetek, bo 31,2, stanowi  ,,opiekunowie” respon-

dentów, którzy uko czyli wy sze uczelnie bez przygotowania pedagogicznego. 

Przygotowani do zawodu nauczycielskiego to zaledwie 6,8% rodziców. Grup

porównywaln  stanowili z wykszta ceniem zasadniczym. 

Analiza i interpretacja wyników bada  w asnych

G ównym celem niniejszej pracy by o uchwycenie zró nicowania motywa-

cji zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego, ze wzgl du na ich ocen

atmosfery panuj cej w placówkach. 

Tab. 5. Wariancja dla szeregu prostego  

Nauczyciele wychowania fizycznego 

Skala klimatu placówki 

N
x  (xi - x )²

Sx

159 70,1 53,5 7,3 

Zestawione wyniki w tabeli 5 przedstawiaj redni  udzielanych odpowiedzi 

( x ) w grupie nauczycieli wychowania fizycznego, odchylenie standardowe (Sx) 

oraz obliczona wariancja dla szeregu prostego ((xi - x )²) dla wybranych determi-

nantów zaanga owania w dzia alno ci szkolnej. Takie ujecie wyników pozwoli o

okre li  przedzia y typowe [Brzezi ski 1980; 1999; Brzezi ski, Maruszewski 1978; 

Brzezi ski, Stachowski 1975; Claus, Ebner 1972, Stupnicki 2003]. 

Tab. 6. Przedzia y typowe dla grup nauczycieli wychowania fizycznego 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

Klimat placówki 

Przedzia y
x

Niski 1,0÷46,2 

redni 46,3÷53,6 

Wysoki 53,7÷100,0 
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Powy sza procedura badawcza (tab. 6) zosta a zastosowana do ustalenia 

oceny s ownej analizowanego czynnika aktywno ci zawodowej wychowawców 

fizycznych. Dzi ki temu mo liwe by o zakwalifikowanie badanych edukuj -

cych do trzech grup o ró nym nasileniu determinanta motywacji zawodowej 

dydaktyków: niski, umiarkowany oraz wysoki stopie .

Tab. 7. Rozk ad liczbowy badanych nauczycieli wychowania fizycznego z uwzgl dnieniem 
oceny klimatu placówki  

Nauczyciele mianowani Nauczyciele dyplomowani 

Kobiety M czy ni Kobiety M czy ni

                             Stopie  awansu 

Ocena s owna N % N % N % N % 

Niski stopie  klimatu placówki 6 3,7 9 5,6 5 3,1 8 4,8 

Umiarkowany stopie  klimatu  

placówki

19 11,9 17 10,7 18 11,5 23 14,3 

Wysoki stopie  klimatu placówki 12 7,4 14 9,8 11 6,9 15 9,3 

Ogó em 37 23,0 40 26,1 36 22,5 46 28,4 

χ ² 1,2951

C Pearsona 0,1075 

V Cramera 0,0642 

p 0,9719 

W tabeli 7 przedstawiony zosta  rozk ad liczbowy nauczycieli ,,wuefu” ze 

wzgl du na ich ocen  stopnia klimatu placówki. Uwzgl dniaj c stopnie awansu 

zawodowego oraz p e  badanych, okaza o si , e wyszczególniona jedna ze 

zmiennych motywacji nie ró nicuje statystycznie respondentów przy wspó -

czynniku p < 0,05. Du a grupa edukuj cych (77 osób badanych) to osoby, które 

atmosfer  panuj c  w pracy oceniaj  jako umiarkowan . Wyst puj  tylko ma o

istotne dla badania ró nice w zawodowym samopoczuciu w grupach zró nico-

wanych pod wzgl dem nasilenia wska nika klimatu placówki (niski i wysoki 

stopie ). Ma a grupa respondentów (28 ankietowanych) jest reprezentowana 

przez nauczycieli, którzy nie czuj  si  komfortowo w swoim miejscu pracy.  

Wysoko oceniany jest sposób przyznawania zada , które s  w pe ni akcep-

towane przez respondentów, zgodne z umiej tno ciami i wiedz  oraz kwalifika-

cjami ,,wuefistów” (wykres 1, pytanie nr 4, 17, 18). Miejsce, w którym nauczy-

ciele sp dzaj  znaczn  cz  czasu w ci gu ca ego dnia, postrzegaj  za zadbane 

i czyste (pytanie nr 15). 

Sytuacje zawodowe, które na ogó  deprymuj  badanych to: nieterminowe 

wyp acanie pieni dzy na odzie  s u bow -sportow  (pytanie nr 1) i niejasne 

kryteria przyznawanych nagród dyrektora (pytanie nr 13). Cz stym zarzutem 

edukuj cych pod adresem osób zarz dzaj cych, który si  pojawia  w wypowie-

dziach dydaktyków, by o nieprawid owe rozplanowywanie grup zaj ciowych – 

wi cej ni  jedna klasa w sali gimnastycznej (pytanie nr 12).  
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Wykres 1. Poziom udzielanych odpowiedzi przez nauczycieli  
na poszczególne pytania zawarte w skali SKP 

Aby dok adniej wyja ni  analizowany w niniejszej pracy problem, ko-

nieczne jest rozstrzygni cie zale no ci omawianego czynnika, warunkuj cego

motywacj  do wykonywania czynno ci dydaktyczno-wychowawczych (klimatu 

placówki) i jego sukcesów zawodowych, zwi kszonego zaanga owania

w czynno ci zmierzaj ce do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych. 

W interpretacji wyników bada  (tab. 8) uwzgl dnione zosta y opisane powy ej

rozwa ania: Kordzi skiego [1998] Atkinsona [1964], Cie li skiego [1982], 

McGregora [1996] oraz Wincha [1995]. Wyodr bnione, charakterystyczne dla 

zmiennej pytania, pos u y y do analizy nurtuj cego problemu. 

Tab. 8. Ocena klimatu placówki w zale no ci od deklarowanych przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego sukcesów dydaktyczno-wychowawczych 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

ze

znacz cymi  

sukcesami  

zawodowymi 

bez

znacz cych  

sukcesów

zawodowych 

                                                           Badani  

 Ocena s owna

N % N % 

Wysoki stopie  klimatu placówki 10 6,5 18 11,5 

Umiarkowany stopie  klimatu placówki 47 29,8 30 19,1 

Wysoki stopie  klimatu placówki  31 19,7 21 13,4 

χ ² 5,7468

C Pearsona 0,2467 

V Cramera 0,1913 

p 0,0565 
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Dane liczbowe uj te w tabeli 8 jednoznacznie wskazuj  na cis  zale no
pomi dzy deklarowanymi osi gni ciami nauczycieli wychowania fizycznego 
a omawianym determinantem motywacji zawodowej. Dopiero analiza problemu 
w oparciu o zmienn  sukcesów dydaktyczno-wychowawczych pozwoli a wy oni
zró nicowanie odpowiedzi ,,wuefistów” zawartych w wykorzystanej w tym bada-
niu skali. W ka dej z grup, utworzonych ze wzgl du na wska nik klimatu placów-
ki, pojawia si  odmienno  w ocenie atmosfery panuj cej w miejscu pracy. Zado-
walaj ce warunki pracy s  postrzegane przez 19,7% ,,wuefistów”, którzy du o
czasu po wi caj  uczniom, co ma prze o enie na osi gni cia szkolne. Zaledwie 
13,4% edukuj cych traktuje dzia alno  szkoln  na poziomie podstawowym, nie 
wykraczaj cym poza przydzia  czynno ci. Równie  zró nicowanie wypowiedzi jest 
rejestrowane w ród niezadowolonych z miejsca dzia alno ci dydaktyczno-
wychowawczej. Nauczyciele, którzy nie deklarowali znacz cych osi gni  zawo-
dowych (11,5% badanych osób) cz ciej ni  ci, którzy nimi si  szczycili (6,5% 
badanych osób), postrzegali warunki pracy jako ma o komfortowe. Wi kszy odse-
tek osób optymalnie oceniaj cych swoj  dzia alno  (29,8) jest reprezentowany 
przez dydaktyków, którzy charakteryzuj  si  wi kszym zaanga owaniem eduka-
cyjnym, ni  ci, którzy w swojej szkole nie mog  si  tym poszczyci  (19,1). Aby 
obliczy  si  zwi zku pomi dzy cechami jako ciowymi, wprowadzono wspó czyn-
nik kontyngencji ,,C” [Brzezi ski 1980; 1999; Brzezi ski, Maruszewski 1978; 
Brzezi ski, Stachowski 1975; Claus, Ebner 1972, Stupnicki 2003], który okre li
istotny, cho  s aby (C = 0,136), zwi zek osi ganych sukcesów szkolnych i wska -
ników optymalnej motywacji zawodowej. 

Tab. 9. Klimat placówki w zale no ci od deklarowanego przez nauczycieli wykszta cenia 
swoich rodziców  

Nauczyciele wychowania fizycznego 

Wykszta cenie 

wy sze – pedagogiczne 

rodziców

Wykszta cenie 

rednie rodziców 

                                                           Badani 

 Ocena s owna

N % N % 

Niski stopie  klimatu placówki 20 12,6 24 15,1 

Umiarkowany stopie  klimatu placówki 30 18,9 34 21,4 

Wysoki stopie  klimatu placówki  24 15,1 27 16,9 

χ ² 0,0292

C Pearsona 0,0178 

V Cramera 0,0136 

p 0,9855 

Dokonano równie  analizy zale no ciowej takich zmiennych jak: wykszta -

cenie wy sze-pedagogiczne rodziców respondentów, forma sp dzania przez 

nich czasu wolnego i dodatkowa dzia alno  zarobkowa wykonywana poza 

miejscem pracy.  
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W tabeli 9 zosta  przedstawiony rozk ad liczbowy nauczycieli wychowania 

fizycznego wywodz cych si  z rodzin o wykszta ceniu rednim i wy szym pe-

dagogicznym, w zale no ci od jednego z czynników warunkuj cych ich zaan-

ga owanie w dzia alno  szkoln . Okazuje si , e wyst puje du e podobie stwo 

rozk adów liczbowych w utworzonych grupach badawczych ze wzgl du na 

zastosowan  zmienn .
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swoich rodziców  

Tab. 10. Klimat placówki w zale no ci od deklarowanej przez nauczycieli dodatkowej dzia-
alno ci zarobkowej wykonywanej poza miejscem pracy  

Nauczyciele wychowania fizycznego 

Dodatkowa dzia al-

no

zarobkowa poza 

miejscem pracy 

Dzia alno  zarobko-

wa

tylko 

w miejscu pracy 

                                                          Badani  

 Ocena s owna

N % N % 

Niski stopie  klimatu placówki 17 10,7 29 20,7 

Umiarkowany stopie  klimatu placówki 31 19,5 27 18,2 

Wysoki stopie  klimatu placówki  11 6,9 44 27,7 

χ ² 13,5338

C Pearsona 0,3676 

V Cramera 0,2918 

p 0,0012 

Pojawi y si  odpowiedzi, które minimalnie odró niaj  (nieistotnie staty-

stycznie) dwie grupy od siebie. Cztery testy (Chi-kwadrat, C-Pearsona,  

V-Cramera i wspó czynnik p), jakie zosta y wykorzystane do analizy istotno ci 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci  Tom II. Uwarunkowania… 376

ró nic, przy dwóch stopniach swobody, potwierdzaj  brak istotnych statystycz-

nie odmienno ci.

Jedna z hipotez, która zosta a sformu owana w niniejszej pracy, dotyczy a

zale no ci dodatkowej dzia alno ci zarobkowej nauczycieli wychowania fi-

zycznego, wykonywanej poza szko  a interpretowanym czynnikiem warunku-

j cym motywacj  zawodow  (tabela 10, wykres 3). Okaza o si , e wyst puje 

statystyczne istotne zró nicowanie wymienionych zmiennych.  
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dzia alno ci zarobkowej 

Wi cej edukuj cych, którzy dzia aj  tylko w jednym miejscu pracy, zosta o

zakwalifikowanych do grupy charakteryzuj cej si  wska nikami typowymi dla 

ludzi o wysokiej motywacji do dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej. 

Znaczne zró nicowanie odpowiedzi na pytania zawarte w skali by o widoczne 

w grupach nauczycieli wykonuj cych dzia alno  pozao wiatow  (handel, pro-

dukcja czy us ugi itp.). Zdecydowana odmienno  odpowiedzi by a reprezento-

wana przez osoby oceniaj ce klimat panuj cy w swojej placówce jako przyja-

zny do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych. 

Wnioski

Celem niniejszej pracy by o uchwycenie zwi zku pomi dzy stopniem zaan-

ga owania si  w prac  zawodow  edukuj cego a czynnikiem, który warunkuje 

sprawno  pedagogiczn  nauczyciela wychowania fizycznego (postrzeganiem 
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klimatu placówki), a tak e zweryfikowanie skonstruowanego narz dzia ba-

dawczego. Specyfika wykonywanej pracy, konieczno  zwi kszonej odporno ci

na niekorzystne bod ce rodowiskowe (m.in.: ha as, zmienne warunki pracy – 

warunki pogodowe), klimat, w którym ,,wuefista” funkcjonuje, bardziej lub 

mniej motywuj  dydaktyków do wykonywania czynno ci edukacyjnych. Pod-

sumowanie analizy uzyskanych wyników bada  dostarczy o nast puj cych 

spostrze e :

1. W ka dej grupie badawczej, utworzonej ze wzgl du na stopnie awansu 

zawodowego, nie pojawia si  istotnie statystyczne zró nicowanie analizowane-

go determinanta motywacji zawodowej (wykres 7). Na ogó  wychowawcy fi-

zyczni w swoim miejscu pracy zwracali uwag  na prawid owo rozplanowane 

s u bowe zadania i akceptowali polecenia wydawane przez zwierzchników. Ich 

zastrze enia budzi y trudno ci z uzyskaniem finansów na odzie  sportow  oraz 

nie do ko ca jasne kryteria przyznawania nagród przez dyrektorów szkó  - co 

bezpo rednio jest zwi zane z edukacyjn  motywacj  i sprawno ci  pedago-

giczn . Postrzeganie wykonywanych czynno ci na okre lonym poziomie trud-

no ci oraz umiej tnie skonstruowany harmonogram zaj  (jedna grupa zaj cio-

wa w sali gimnastycznej), warunkuje ró ny stopie  zaanga owania dydaktyków 

w prac  zawodow . To nastawienie ma bezpo rednie prze o enie na sukcesy 

szkolne. Okaza o si  bowiem, e osoby grupy o niskim wska niku klimatu pla-

cówki, rzadziej podejmuj  dodatkowe zadania dydaktyczno-wychowawcze, co 

przek ada si  na s absze osi gni cia uczniów. Motywacja do pracy zawodowej 

tych osób jest niska. Cz ciej bezkrytycznie poddaj  si  oni kierowaniu, ni

sami wychodz  z o wiatow  inicjatyw . Rzadziej uczestnicz  w kursach rozsze-

rzaj cych warsztat oddzia ywa , który pozwoli yby przekszta ci  ,,monotonn ”

rzeczywisto  w teren realizacji swoich pasji.  

2. Okazuje si , e podejmowanie dodatkowej dzia alno ci zarobkowej po-

za miejscem pracy na tle innej analizowanej zmiennej (wykszta cenie rodziców 

badanych) warunkuje wi ksze b d  mniejsze akceptowanie warunków pracy 

oraz zaanga owanie w realizacj  zada  dydaktyczno-wychowawczych (tab. 8). 

Nauczyciele, którzy swój czas wolny przeznaczali na dodatkow  dzia alno

(drugie miejsce pracy niezwi zane z o wiat : dzia alno  handlow , produkcyj-

na i us ugowa itp.), cz ciej ni  pozostali badani postrzegali dzia alno  szkoln

jako bardziej uci liw . Odmienn  grup  stanowili nauczyciele dodatkowo 

zarobkuj cy w klubach sportowych, innych szko ach, prowadz cy w asne 

szkó ki sportowe, zatrudniani jako specjali ci od ruchu przez biura turystyczne 

b d  przy organizacji ró nych kursów. Wykazywali si  oni wy sz  sprawno ci

pedagogiczn . Mo na zatem stwierdzi , e dodatkowa dzia alno  zarobkowa 

poza wiatowa, wp ywa na niekorzystn  ocen  klimatu placówki, co mo e

wp ywa  na obni on  motywacj  zawodow  badanych wychowawców fizycz-

nych.  
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3. Skonstruowane narz dzie badawcze by o pomocne przy zebraniu in-

formacji na temat jednego z determinantów motywacji zawodowej badanych 

nauczycieli wychowania fizycznego. Dostarczy o wiedzy o problemie badaw-

czym niniejszej pracy oraz pozwoli o zmodyfikowa  konstrukcj  tworzonej 

techniki badawczej. Ostateczny test motywacji zawodowej sk ada si  z 60 pyta

zamkni tych i 1 otwartego, a uzyskane wyniki tworz  12 skal kszta tuj cych 

okre lony profil. Skale przedstawiaj  stopie  uto samiania si  badanych z za-

wodem nauczyciela na poziomach anomijnym, odgrywania roli spo ecznej 

i autonomicznym. Okre laj  równie  tendencje do pojawienia si  objawów wy-

palenia zawodowego w trzech sferach tego syndromu. Uj cie graficzne obrazuje 

opinie dydaktyków na temat klimatu placówki, umiej tno ci zarz dzania szko ,

prawid owego rozdzia u zada  przez osoby za to odpowiedzialne i atmosfer

panuj c  pomi dzy pracownikami. Postrzeganie dzia a  edukacyjnych jako 

mniej lub bardziej trudnych jest dope nieniem ca o ci projektu.  

Podj ta eksploracja stanowi kontynuacj  bada  z zakresu wiedzy o nauczy-

cielu. Jest, w permanentnie zmieniaj cej si  o wiatowej rzeczywisto ci, wst -

pem (analiz  przygotowawcz ) do przeprowadzenie kolejnych docieka  na 

temat motywacji dydaktyka do podejmowania specjalistycznych dzia a  i wery-

fikacj  narz dzia badawczego – skali motywacji zawodowej nauczyciela wy-

chowania fizycznego. 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZE OMIE STULECI
TOM II UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE

ROZDZIA XVIII (VARIA)

WITOLD PÓ TORAK, GRZEGORZ BIELEC 

Wydzia  Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

STARZENIE SI  I STARO  W OPINII STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I S UCHACZY 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Wst p

Od momentu urodzenia wkraczamy nieuchronnie w etap starzenia si . Zasad-
nicz  cech  tego procesu jest stopniowe zmniejszanie zdolno ci organizmu do za-
chowania równowagi rodowiska wewn trznego w odpowiedzi na czynniki rodo-
wiska zewn trznego – warunków i trybu naszego ycia. Poza uwarunkowaniami 
genetycznymi, wyznaczaj cymi czas trwania naszego ycia, s  jeszcze czynniki 
chorobotwórcze, które nasilaj  si  wraz z wiekiem i determinuj  d ugo  jego trwa-
nia. Ilo  negatywnych skutków, zmniejszaj cych zdolno  organizmu do zacho-
wania równowagi homeostatycznej jest wtedy znacznie wy sza.

W wi kszo ci wspó czesnych ludzkich populacji obserwuje si  proces sta-
rzenie si  ich spo eczno ci. Ilo  narodzin maleje i proporcjonalny udzia  ludzi 
b d cych w starszym wieku, poza okresem produktywno ci ro nie.

Staro  i starzenie si  – to poj cia, które nie zosta y jeszcze jednoznacznie 
zdefiniowane, zarówno przez nauki biologiczne, jak i spo eczne. Pierwsze trak-
towane jest jako zjawisko – faza yciowa, drugie jest procesem rozwojowym. 
Wiedza o procesach starzenia si  i staro ci jest wa nym elementem wykszta ce-
nia ludzi m odych, a szczególnie przysz ych pedagogów. W wielu spo ecze -
stwach staro  cz sto postrzegana jest bowiem przez pryzmat licznych stereoty-
pów, z których wi kszo  kojarzona jest negatywnie. Zasadniczym celem bada
by o poznanie wiedzy na temat starzenia si  i staro ci oraz problemów zdro-
wotnych zwi zanych z tym okresem, a tak e porównanie osobistego odniesienia 
do tego okresu ycia w ród ludzi m odych  jeszcze ucz cych si  oraz osób 
starszych, b d cych intelektualnie aktywnymi.  
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Materia  i metody 

Badania przeprowadzono w grudniu i styczniu w roku akademickim 
2007/2008 w Uniwersytecie Rzeszowskim. Badani to studenci wydzia ów pe-
dagogiczno-artystycznego i wychowania fizycznego oraz s uchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim (UTW)1. Grup  badan
stanowi o 478 osób, w tym 291 studentów UR i 187 s uchaczy UTW. W ród
studentów by y osoby studiuj ce na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wy-
chowaniem Przedszkolnym (III i IV rok studiów), Resocjalizacja (V rok stu-
diów – niestacjonarne), Wychowanie Fizyczne (II i III rok studiów stacjonar-
nych, I rok Studiów Uzupe niaj cych Magisterskich – niestacjonarne) oraz Tu-
rystyka i Rekreacja (I rok studiów – stacjonarne).  

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety nt. Co

wiemy o staro ci?2. Ankieta mia a charakter anonimowy i sk ada a si  z dwu-
dziestu pyta  o charakterze otwartym i zamkni tym. Do analizy wyników 
w niniejszych badaniach wybrano dziesi  pyta . Podczas analizy nie stosowa-
no metod statystycznych, a jedynie porównanie opisowe.  

Wyniki

Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do wybranych pyta  wyko-
rzystanych w kwestionariuszu ankiety z podzia em na grupy: studenci UR 
i s uchacze UTW.  Przedstawione poni ej rezultaty bada  mog  stanowi  rów-
nie  przedmiot osobistej refleksji czytelnika, a tak e umo liwiaj  porównanie 
ich z wynikami bada , jakie uzyskali K. Broczek i cz onkowie zespo u przy 
Klinice Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie [1]. Cz  wyników pracy 
zas uguje jednak na szersze omówienie z uwagi na ró nice wyst puj ce mi dzy 
udzielanymi odpowiedziami respondentów.

Jakie choroby/problemy zdrowotne wyst puj  cz sto w podesz ym wieku? 
Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rycina 1.  

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) umo liwia osobom, które zako czy y dzia alno  zawo-
dow , zdobywanie wiedzy, realizacj  zainteresowa  i aktywn  prac  twórcz  w rodowisku. 
Mo na s dzi , e s uchacze UTW s  w pewnym sensie wyselekcjonowan  grup  osób, które 
wybieraj  aktywny tryb ycia i podejmuj  dobrowolnie nowe wyzwania wymagaj ce wszech-
stronnego zaanga owania.
2 Ankiet  t  zastosowali w swoich badaniach Katarzyna Broczek i cz onkowie zespo u badawcze-
go Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie. Pytania zawarte w kwestionariuszu 
ankiety, jak i szczegó owy opis prowadzonych bada  znajduje na stronie http://www.e-
mentor.edu.pl
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Ryc. 1. Choroby i problemy zdrowotne wyst puj ce najcz ciej w podesz ym wieku  

Zwraca uwag  fakt, e wiele istotnych chorób i problemów zdrowotnych 
wieku podesz ego, z punktu widzenia cz sto ci ich wyst powania, nie zosta o
wymienionych przez wi kszo  respondentów. Rycina 2 przedstawia opinie 
respondentów, którzy równie  (dodatkowo) zwrócili uwag  na problemy u osób 
w podesz ym wieku wskazuj c: zaburzenia wzroku i s uchu, nietrzymanie mo-
czu, zaburzenia snu i upadki zwi zane z problemem utrzymania równowagi. 
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Ryc. 2. Problemy zdrowotne wymienione dodatkowo przez respondentów 
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Jakie s  najwi ksze problemy osób starszych w sferze psychicznej? Wyniki 
przedstawiono na rycinie 3. 
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Ryc. 3. Problemy osób w starszym wieku w sferze psychicznej  

Zarówno studenci UR, jak i s uchacze UTW wskazywali, e najwi kszym 
problemem osób b d cych w starszym wieku w sferze psychiki jest samotno ,
a nast pnie depresja, poczucie odrzucenia i choroby ot pienne.

Co opó nia proces starzenia? Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rycina  4. 
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Studenci wydzia ów pedagogiczno-artystycznego i wychowania fizycznego 
oraz s uchacze UTW wymienili liczne czynniki opó niaj ce proces starzenia 
(ryc. 4). Najwa niejszym z nich, wed ug ich opinii jest aktywno  fizyczna, 
dodatkowo studenci, jak i s uchacze wskazywali zdrowy styl ycia i optymizm, 
jako znacz ce czynniki opó niaj ce staro .

Kolejne pytanie (niedoko czone) brzmia o: Osoby starsze s … Wyniki 
przedstawiono na rycinie 5. 
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Rycina 5. Cechy osób starszych (uzupe nienie zdania „Osoby starsze s  ...”) 

W ród s uchaczy UTW najcz ciej wymieniane by y pozytywne cech towa-
rzysz ce staro ci, natomiast w ród studentów UR cechy pozytywne, jak i nega-
tywne by y wymieniane niemal przez jednakow  liczb  badanych. Warto zwró-
ci  uwag  na fakt, e s uchacze UTW – b d c najcz ciej osobami intelektual-
nie czy te  fizycznie aktywnymi, cz ciej wskazuj  cechy pozytywne.  

Czy utrzymujesz regularny kontakt z osob  starsz  spoza rodziny? O od-
powied  na to pytanie poproszono jedynie studentów wydzia ów pedagogiczno-
artystycznego i wychowania fizycznego. Mia o ono na celu ocen  relacji mi -
dzypokoleniowych osób studiuj cych na kierunkach pedagogicznych. Okazuje 
si , e 41,3% badanych odpowiedzia o twierdz co, a 58,7% studentów nie 
utrzymuje regularnych kontaktów z adn  osob  w podesz ym wieku, która nie 
jest cz onkiem rodziny.  

Jakie instytucje i organizacje zajmuj ce si  pomoc  osobom w podesz ym 
wieku s  Pani/Panu znane? Odpowied  na to pytanie ilustruje rycina 6. 

Spo ród instytucji i organizacji udzielaj cych wsparcia osobom w starszym 
wieku studenci UR najcz ciej wskazywali na instytucje opieki spo ecznej oraz 
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Caritas i PCK. S uchacze UTR stosunkowo mniej wskazywali wspomniane ju
organizacje, ale za to cz ciej upatruj  pomoc w placówkach ochrony zdrowia. 
W ród respondentów by y osoby, które nie udzieli y odpowiedzi – stanowili oni 
jednak najni szy odsetek spo ród badanych. 

W jaki sposób wiedza, któr  zdob dziesz/zdoby a (e ) w czasie studiów wp y-
nie/wp yn a na Twój stosunek do osób starszych? Pytanie do studentów UR. Czy 
i w jaki sposób udzia  w wyk adach i zaj ciach UTW zmieni  Pani/Pana stosunek 
do starzenia si  i staro ci? Pytanie to z kolei skierowano do s uchaczy UTW.  
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Ryc. 6. Wiedza o instytucjach i organizacjach udzielaj cych wsparcia osobom  
w podesz ym wieku 
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Odczuwany lub przewidywany wp yw zaj  akademickich w ramach 
kszta cenia w UR oraz wyk adów i zaj  w ramach UTW na swój w asny stosu-
nek do staro ci zdeklarowa a zdecydowana wi kszo  respondentów (ryc. 7).  

Czy osoby starsze maj  w Polsce zapewnion  odpowiedni  opiek  medycz-
n ? Odpowiedzi respondentów ilustruje rycina 8. 
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Ryc. 8. Wiedza na temat zapewniania osobom starszym odpowiedniej opieki medycznej 

Zdecydowana wi kszo  respondentów ocenia negatywnie stan opieki me-
dycznej, jaki jest zapewniany osobami w podesz ym wieku w Polsce (ryc. 8). 
Przyczynami krytyki s  mi dzy innymi d ugi czas oczekiwania na wizyt
u specjalisty i utrudniona dost pno  bada  dla pacjentów w podesz ym wieku.  

Czy boi si  Pani/Pan staro ci? Odpowiedzi na to pytanie przedstawia rycina 9. 
Zwraca uwag  zbie no  wyników mi dzy grup  s uchaczy UTW a „m o-

dymi” studentami studiów pedagogicznych, jak równie  wysoki odsetek osób, 
które nie my l  o tym okresie ycia (ryc. 9).  

Staro  to... Odpowiedzi na to niedoko czone stwierdzenie zebrano w for-
mie graficznej na rycinie 10. Na to pytanie respondenci mogli udziela  ca kowi-
cie dowolnych odpowiedzi, które nast pnie podzielono na trzy kategorie repre-
zentuj ce pozytywne, neutralne i negatywne okre lenia staro ci. Najcz ciej, 
studenci UR i s uchacze UTW postrzegali staro  w kategoriach negatywnych 
lub neutralnych. Przyk adowe stwierdzenia, które najcz ciej si  powtarza y to: 
„najtrudniejszy etap ycia”, „samotno  i brak zrozumienia”, „konieczna, smut-
na rzeczywisto ”, „by  na marginesie ycia”, „trudne wyzwanie, szczególnie 
w polskich warunkach”, „konsekwencja prze ytych lat”, „jesie ycia”, „okres 
ycia, którego nie powinni my si  ba ” i inne. W ród odpowiedzi – chocia
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stosunkowo rzadziej, pojawia y si  równie  pozytywne okre lenia, które warto 
w tym miejscu przytoczy , np. „rado  z prze ytego ycia”, „pi kny okres 
w yciu”, „czas na spe nianie marze ”, „nowe do wiadczenie”, „taki sam okres 
w yciu jak m odo , tylko z wi kszym do wiadczeniem”, „dobry czas na spe -
nianie swoich zainteresowa ” itp. 
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Ryc. 9. Opinie wyra aj ce ewentualne obawy przed staro ci
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Ryc. 10. Postrzeganie staro ci 
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Omówienie wyników 

W ostatnim dziesi cioleciu wzros a rednia d ugo  trwania ycia (dla ko-
biet do 79,4 lat, dla m czyzn do 70,81 lat). Liczba ludzi w starszym wieku 
systematycznie przybywa g ównie dzi ki osi gni ciom medycyny w dziedzinie 
leczenia chorób miertelnych. Na przyk ad w USA osoby powy ej 65 lat stano-
wi  oko o 12% ludno ci, a w Japonii – 11% procent. W krajach europejskich co 
7 osoba jest w wieku powy ej 65. roku ycia, podczas gdy liczba osób w prze-
dziale 0-19 lat wyra nie si  zmniejsza [7]. W zwi zku z czym ci ar g ównych 
grup zale nych w spo ecze stwie, czyli dzieci, m odzie y i osób starszych prze-
suwa si  wyra nie w kierunku tych ostatnich.  

W Polsce od po owy lat 80. XX wieku  stopniowo zwi ksza si  udzia  osób 
w wieku 65 lat i wi cej [6, 4]. W 2004 roku osoby te stanowi y 13,1% ogó u
ludno ci Polski. Z prognozy G ównego Urz du Statystycznego [3] mo na s -
dzi , e do 2010 roku udzia  osób starszych w cznej liczbie ludno ci b dzie
zmienia  si  nieznacznie. W nast pnych latach wzrost b dzie szybszy i w 2030 
roku osi gnie poziom oko o 24%, co oznacza, e prawie co czwarty Polak b -
dzie mia  co najmniej 65 lat.  

Niniejsze badania wykazuj , e ludzie m odzi (studenci) i osoby starsze 
(s uchacze UTW) ró ni  si  w ocenie najwa niejszych problemów zdrowotnych 
wyst puj cych w starszym wieku, ale wykazuj  niekiedy podobie stwo w za-
kresie podej cia do w asnej staro ci.

Studenci UR, spo ród chorób wieku podesz ego, wymieniali najcz ciej 
problemy z poruszaniem i zaburzenia zwi zane z uk adem kostno-stawowym. 
Natomiast s uchacze UTW wskazywali najliczniej na te choroby, które wyst -
puj  najcz ciej zgodnie z danymi z bada  epidemiologicznych, a mianowicie 
choroby uk adu kr enia. Zarówno studenci, jak i s uchacze nie wymienili no-
wotworów, jako istotnego problemu zdrowotnego w podesz ym wieku. Rezulta-
ty te koresponduj  z wynikami, jakie uzyskali w swoich badaniach K. Broczek 
i wsp. [1]. Warto przypomnie , e nowotwory s  drug  po chorobach uk adu 
kr enia przyczyn  zgonów.  

Na uwag  zas uguj  równie  opinie osób zajmuj cych si  opracowaniem 
projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, którzy dostrzegaj
ró nice spo eczne i terytorialne w stanie zdrowia populacji Polski. Wed ug nich 
gorszy stan zdrowia ludno ci jest wyra ny w ród osób niewykszta conych, ubo-
gich, bezrobotnych, a tak e, w niektórych przypadkach, w regionach charakte-
ryzuj cych si  gorszymi wska nikami jako ci rodowiska naturalnego i gorsz
infrastruktur , utrudniaj c  dost p do placówek opieki zdrowotnej [4]. 

Wi kszo  respondentów zwróci o uwag  na grup  problemów zdrowot-
nych, które pod wzgl dem epidemiologicznym mo na zaliczy  do cz stych 
zaburze  u osób w starszym wieku. S  to: zaburzenia s uchu i wzroku, dodat-
kowo s uchacze UTW wymieniali dosy  cz sto zaburzenia snu. Za najwi kszy
problem w sferze psychicznej badani uznali samotno  osób starszych. Studenci 
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UR wskazywali jeszcze poczucie odrzucenia, jakie towarzyszy osobom w pode-
sz ym wieku, a s uchacze licznie wymieniali depresj  i choroby ot pienne.   

Warto zwróci  uwag  na dane Europejskiej Komisji ds. zdrowia psychicz-
nego, które wykazuj  znaczne rozpowszechnienie zaburze  psychicznych w ród
wspó czesnej ludzkiej populacji. W 2004 roku 27% doros ych mieszka ców 
Europy do wiadczy o zaburzenia zdrowia psychicznego. Najcz ciej wyst pu-
j ce problemy zdrowia psychicznego to zaburzenia l kowe i depresje. Przewi-
duje si , e do 2020 roku depresja b dzie najpowszechniej wyst puj cym zabu-
rzeniem psychicznym w ród doros ych Europejczyków [2].  

Badani potrafi  trafnie wymieni  ró ne czynniki pozwalaj ce na d ugotrwa-
e utrzymanie dobrego stanu zdrowia i opó nienie staro ci. Studenci, jak i s u-

chacze ocenili negatywnie poziom odpowiedniej opieki medycznej sprawowany 
nad osobami starszymi, jaki prowadzony jest w Polsce. Uzyskane wyniki wska-
zuj  na niski stan wiedzy w ród respondentów na temat organizacji i instytucji 
udzielaj cych pomocy osobom starszym. Wydaje si , e jest to obszar, który 
powinien sta  si  przedmiotem dzia a  edukacyjnych we wszystkich grupach 
wiekowych. Nasuwa si  pytanie o to, jak mo na skutecznie przeciwdzia a  te-
mu zjawisku, je li tylko co trzeci student UR utrzymuje regularne kontakty 
z osob  starsz  spoza rodziny. W tym miejscu warto podkre li , e zdrowie 
cz owieka zale y od wielu wzajemnie powi zanych czynników, w ród których 
wyró nia si  styl ycia, rodowisko fizyczne i spo eczne, czynniki genetyczne 
oraz dzia ania s u by zdrowia. Do wa nych przes anek zachowania zdrowia 
nale  warunki spo eczno-ekonomiczne, natomiast najwi kszymi zagro eniami 
s  ubóstwo i niski poziom wykszta cenia.

Optymistycznym rezultatem bada  jest przekonanie respondentów, e
kszta cenie, którego s  uczestnikami podczas studiów w Uniwersytecie Rze-
szowskim, zmienia pozytywnie ich stosunek do staro ci. Tym niemniej, podej-
cie do staro ci jest nieco podobne w obu badanych grupach, niezale nie od ich 

wieku. Studenci cz ciej staraj  si  nie my le  o staro ci, a s uchacze – zarówno 
obawiaj  si  jej, jak i nie my l  o tym. Dodatkowo studenci najcz ciej postrze-
gali staro  w kategorii neutralnej, a s uchacze UTW – negatywnie i neutralnie.  

Wskazuj c na negatywne cechy staro ci, wi kszo  badanych wpisuje si
w stereotyp postrzegania staro ci przez pryzmat trudnego etapu ycia i negatyw-
nego nastawienia otoczenia. Niepokoj cym wydaje si  fakt, e w grupie studen-
tów wydzia ów pedagogicznych, a wi c w wi kszo ci przysz ych pedagogów, 
prawie 40% przyznaje si  do obawy przed staro ci . W tym miejscu nasuwa si
pytanie, a mianowicie czy jest to zjawisko pozytywne, a mo e odsuwanie my li
o nieuniknionym etapie ycia? Warto wspomnie  tu przestrog  za o ycielki 
pierwszego UTW w Polsce, profesor Haliny Szwarc3, e brak przygotowania do 
staro ci w asnej jest czynnikiem ryzyka przyspieszonej staro ci [za: 1].  

3 Profesor Halina Szwarc – w latach 1965-1971 by a m.in. prodziekanem, nast pnie prorektorem 
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach (obecnie AWF w Warszawie). 
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Wnioski

Analiza wyników bada  oparta na porównaniu opisowym pozwala sformu-
owa  pewne spostrze enia, które oprócz tego, e zawieraj  walory poznawcze, 

mog  stanowi  równie  przes anki praktyczne dla w adz pa stwowych g osz -
cych polityk  prozdrowotn  i osób zajmuj cych si  edukacj  w szkolnictwie 
wy szym: 
1. Studenci wydzia ów pedagogicznych i s uchacze UTW przy Uniwersytecie 

Rzeszowskim ró ni  si  w postrzeganiu staro ci i hierarchii wa no ci pro-
blemów zdrowotnych wyst puj cych w podesz ym wieku.  

2. Wiedza o instytucjach i organizacjach dzia aj cych na rzecz osób w pode-
sz ym wieku, szczególnie u ludzi m odych – jeszcze ucz cych si , jest nie-
wystarczaj ca. Nale y podj  dzia ania edukacyjne, np. w toku studiów na 
kierunkach pedagogicznych, co umo liwi oby lepsze poznanie problematyki 
okresu starzenia si , jak i ochrony zdrowia w ród seniorów. 

3. Wi kszo  studentów UR i s uchaczy UTW negatywnie ocenia Polski sys-
tem ochrony zdrowia, a tak e przygotowania do wiadczenia us ug medycz-
nych osobom w podesz ym wieku.  

4. Przygotowanie si  do staro ci i prze amanie g boko zakorzenionych stereo-
typów w spo ecze stwie pozostaje nadal jednym z najwi kszych wyzwa  dla 
wszystkich grup wiekowych. Przekazywanie wiedzy na temat starzenia si
i staro ci oraz problemów zdrowotnych zwi zanych z tym okresem nale y
cz sto upowszechnia  nie tylko podczas zaj  w toku studiów, ale równie
w wielu rodkach spo ecznego przekazu. 

5. Dzia alno  naukowa, sprzyjaj ca kontaktom mi dzypokoleniowym, tj. mi -
dzy m odzie  studiuj c  i osobami starszymi, b d cymi intelektualnie ak-
tywnymi, mo e u atwia  studentom rozwijanie umiej tno ci i zainteresowa
w zakresie komunikacji z osobami w podesz ym wieku. 
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STRESZCZENIE

Zasadniczym celem bada  by o poznanie opinii na temat starzenia si  i sta-
ro ci oraz problemów zdrowotnych zwi zanych z tym okresem w ród studen-
tów studiuj cych na kierunkach pedagogicznych i s uchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rzeszowskim. Opracowanie ma charakter 
porównawczy, w którym zestawiono osobiste odniesienia do tego okresu ycia, 
zarówno w ród ludzi m odych – jeszcze studiuj cych, jak i osób starszych b -
d cych intelektualnie aktywnymi. 

Badania przeprowadzono na prze omie roku akademickiego 2007/2008 
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety nt. Co wiemy o staro ci? Przedsta-
wione wyniki bada  mog  stanowi  zarówno przedmiot osobistej refleksji czy-
telnika, jak i porównanie ich z rezultatami bada  K. Broczek i cz onków zespo-
u przy Klinice Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie. 

Studenci i s uchacze UTW ró ni  si  w postrzeganiu staro ci i hierarchii 
wa no ci problemów zdrowotnych wyst puj cych w podesz ym wieku. Wiedza 
o instytucjach i organizacjach dzia aj cych na rzecz osób w podesz ym wieku, 
szczególnie u studentów jest niewystarczaj ca. Prze amanie g boko zakorze-
nionych stereotypów w spo ecze stwie pozostaje nadal jednym z najwi kszych 
wyzwa  dla wszystkich grup wiekowych. Przekazywanie wiedzy na temat sta-
rzenia si  i staro ci oraz problemów zdrowotnych zwi zanych z tym okresem 
nale y upowszechnia  nie tylko podczas zaj  w toku studiów, ale równie
z wykorzystanie rodków spo ecznego przekazu. Dzia alno  naukowa, sprzyja-
j ca kontaktom mi dzypokoleniowym, tj. mi dzy m odzie  studiuj c  i oso-
bami starszymi, b d cymi intelektualnie aktywnymi, mo e u atwia  studentom 
rozwijanie w asnych umiej tno ci i zainteresowa .

S owa kluczowe: staro  i starzenie si , opinie studentów i s uchaczy UTW 


