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WSTĉP
Obchody 100-lecia jubileuszu powoáania w 1909 r. AZS w Krakowie, staáy
siĊ inspiracją do przygotowania opracowania monograficznego skáadającego siĊ
z szeregu artykuáów tematycznie nawiązujących do historyczno-socjologicznych
wydarzeĔ i zjawisk, analiz i syntez ukazujących tradycje akademickiej kultury
fizycznej w Polsce. Dla potrzeb niniejszej monografii przyjĊto uáoĪenie artykuáów w kolejnoĞci chronologicznej pod wzglĊdem rzeczowym, pozostawiając
treĞü poszczególnych artykuáów w dowolnym ukáadzie. Dla przejrzystoĞci
w opracowaniu wyodrĊbniono dwie czĊĞci – pierwszą historyczną oraz drugą
socjologiczną.
W ten sposób w czĊĞci pierwszej znalazáy siĊ artykuáy z zakresu uwarunkowaĔ historii akademickiej kultury fizycznej. UjĊto w niej treĞci ukazujące
ewolucjĊ akademickiej kultury fizycznej z uwzglĊdnieniem doby zaborów przed
1918 r., czasów Drugiej Rzeczypospolitej i PRL oraz okresu najnowszego –
Trzeciej Rzeczypospolitej.
CzĊĞü tĊ otwiera opracowanie dra hab. prof. UR Stanisáawa Zaborniaka pt.:
Pierwsze polskie akademickie organizacje sportowe Lwowa (1878–1909), gdzie
autor przypomina powstanie i aktywnoĞü fizyczną polskiej máodzieĪy akademickiej w uczelniach Lwowa, które znacznie wyprzedziáo powoáany w 1909 r.
Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. A poniewaĪ datĊ tĊ Ğrodowisko
akademickie postanowiáo uwaĪaü za początek ruchu akademickiej kultury fizycznej, co w Ğwietle zarejestrowanego w 1906 r. Akademickiego Związku
Sportowego MáodzieĪy Polskiej we Lwowie budzi wątpliwoĞü, gdyĪ moĪna by
ją przenieĞü, z uwagi na rejestracjĊ dziaáalnoĞci w 1878 r. akademickiego Kóáka
Szermierzy dziaáającego przy studenckiej organizacji Bratniej Pomocy przy
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, przynajmniej na 30 lat wczeĞniej.
Opis początków miĊdzynarodowego akademickiego ruchu sportowego autorstwa mgr Haliny Hanusz znajdują siĊ w rozdziale pt.: Początki miĊdzynarodowego akademickiego ruchu sportowego na przeáomie XIX i XX wieku.
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W Ğrodowisku krakowskich akademików narciarstwo i páywanie pojawiáo
siĊ wraz z zorganizowaną dziaáalnoĞcią AZS w Krakowie. Rozwój tych konkurencji opisuje dwoje autorów: dr Iwona Tabaczek-Bejster, mgr Rafaá Koáodziej
w artykule pt.: DziaáalnoĞü Sekcji Narciarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie w latach 1909–1924; a páywanie w kolejnym artykule pt.:
Powstanie i początki dziaáalnoĞci sekcji páywackiej AZS Kraków (1909–1939).
Dwoje pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Grzegorz Bielec i dr Agnieszka Mirkiewicz, prezentuje swoje badania dotyczące
udziaáu polskich gimnastyków w ruchu olimpijskim w swoim artykule pt.:
Przedstawiciele polskich akademickich organizacji gimnastycznych w ruchu
olimpijskim (1932–2008).
Udziaá gimnastyki w Ğrodowisku AZS opracowali dr Grzegorz Bielec i dr Witold Póátorak z Uniwersytetu Rzeszowskiego w artykule pt.: ZasiĊg organizacji
polskiej gimnastyki w ramach Akademickiego Związku 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 Ğwietle 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego
w Polsce (1909–2009) przedstawiá 30-letni dorobek sportowy czáonków akademickiego klubu AZS Kraków.
Artykuá pt.: DziaáalnoĞü Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu po roku
1989 w Polsce przedstawiają pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego Zbigniew Barabasz, Emil Zadarko, Edyta Nizioá i Stanisáaw Cieszkowski.
W swoim opracowaniu ukazali zmiany jakie po 1989 r. zaszáy w realizowaniu
siĊ Ğrodowiska 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. Mirosáawa Ponczka artykuá pt.: OsiągniĊcia studentów
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sportach zimowych (2006–2009).
Z uwagi na opis problematyki rozwoju kultury fizycznej w Ğrodowisku
akademickim Krosna caáoĞü czĊĞci pierwszej zamykają kolejno artykuáy: mgra
A. Krzanowskiego i dra Kazimierza Gellety pt.: Historia ksztaácenia w KroĞnie
w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego od XIX do XXI wieku, tych samych autorów pt.: Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i ksztaácenia nauczycieli
wychowania fizycznego w KroĞnie oraz artykuá mgra M. Barana podsumowujący dziaáalnoĞü AZS na Podkarpaciu pt.: DziaáalnoĞü Akademickiego Związku
Sportowego i wpáyw na stan kultury fizycznej PaĔstwowych WyĪszych Szkóá
Zawodowych na Podkarpaciu.
CzĊĞü drugą rozpoczynają przemyĞlenia Bartáomieja Korpaka, Sekretarza
Generalnego ZG AZS, Īarliwego orĊdownika zmian w strukturze zajĊü wychowania fizycznego w polskich szkoáach wyĪszych, dostosowania ich do potrzeb
studentów, oczekiwaĔ pracodawców oraz wymogów stawianych przez DeklaracjĊ
BoloĔską. W pracy Wychowanie fizyczne w strukturze kwalifikacji dla europej-
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skiego obszaru szkolnictwa wyĪszego postuluje On zmiany dostosowujące system
wychowania fizycznego do obligatoryjnego dla innych przedmiotów. Mamy tu do
czynienia z wnikliwą analizą obecnego systemy ksztaácenia i oceniania. Autor
uzasadnia koniecznoĞü zmiany sposobu oceniania efektów ksztaácenia wychowania fizycznego i dostosowania go do systemu porównywalnoĞci i uznawalnoĞci.
Postuluje idące za tym zmiany, z tradycyjnego opartego na opisie „wejĞcia, input” na ocenĊ „wyjĞcia”, a wiĊc opisie efektów uczenia siĊ. Konsekwencją jego
byáaby zmiana systemu wychowania fizycznego studentów.
Za ksztaát tej sfery Īycia spoáecznego na uczelniach nie mogą odpowiadaü
tylko wyizolowane jednostki organizacyjne. Oceną wspóápracy podmiotów
odpowiedzialnych za ksztaát wychowania fizycznego z innymi organizacjami
dziaáającymi na terenie zajĊli siĊ w badaniach empirycznych Zbigniew Barabasz i Emilian Zadarko w pracy Analiza dziaáalnoĞci Studiów Wychowania Fizycznego i ich wspóápracy z klubami uczelnianymi AZS i innymi organizacjami.
WartoĞci sportu i wychowania fizycznego w dzisiejszym kapitalistycznym
Ğwiecie, ciekawe refleksje o problemach wspóáczesnoĞci i o akademickim sporcie w kontekĞcie cywilizacyjnych zagroĪeĔ XXI wieku przedstawili w swojej
pracy Sebasian Humbla i Mestwin S. Kostka z WSFiZ w Biaáymstoku.
Aspektem wspóáczesnej kultury fizycznej studentów jej stanu, bolączek,
a takĪe poszukiwaniem jej celów w naukach pedagogicznych i wspóápracujących z nią naukach (pedagogice, psychologii i teorii wychowania fizycznego)
oraz postaw studentów do niej, zajĊli siĊ Bogusáaw Berdel, Iwona Tabaczek
i Magdalena Mazur artykule Kultura fizyczna studentów – misja czy rutyna. Na
tle wspóáczesnego wychowania fizycznego, przedstawiają oni pozytywny
wpáyw aktywnoĞci ruchowej na rozwój biologiczny, osobowoĞü, zdrowie, urodĊ, ale takĪe socjalizacjĊ máodego czáowieka.
O pragmatyczne spojrzenie na proces wychowania fizycznego realizowanego wĞród studentów pokusili siĊ Tomasz Bielecki i Krzysztof Krawczyk
w pracy Profilowane zajĊcia wychowania fizycznego w opinii studentów UMCS
w Lublinie. Przedstawiają oni empiryczne narzĊdzia pozwalające na skuteczną
ocenĊ jakoĞci i atrakcyjnoĞci realizowanych zajĊü, ich kontrolĊ oraz diagnozowanie potrzeb w tym zakresie, co w konsekwencji bĊdzie skutkowaáo dostosowaniem ich do potrzeb i oczekiwaĔ studentów.
Tematem tym zajĊli siĊ równieĪ Grzegorz Sobolewski i Wojciech Goáąb
w artykule Oczekiwania studentów PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej
w KroĞnie wobec zajĊü wychowania fizycznego. Podstawą do wyciągniĊcia
wniosków są w tym przypadku wyniki analizy autorskiej ankiety przeprowadzonej zarówno wĞród osób uczestniczących w zajĊciach, jak i absolwentów
tych kursów. I tu równieĪ wĞród studentów podstawowe oczekiwania wobec
tych zajĊü to zwiĊkszenie róĪnorodnoĞci i umoĪliwienie wyboru formy oraz
moĪliwoĞci ich realizacji w odpowiednich dla uczestników terminach. Ciekawą retrospekcjĊ zajĊü wychowania fizycznego dotyczącą uczelni artystycz-
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nych przedstawiáa w swoim artykule Anna Rychlewska. TematykĊ tĊ poruszają równieĪ Andrzej ĩóátek-Daszykowski w pracach Autorski program wychowania fizycznego w szkoáach wyĪszych i Wybrane problemy akademickiej kultury fizycznej oraz Jan Patok w artykule Wychowanie fizyczne w opinii studentów Uniwersytetu GdaĔskiego.
SkutecznoĞü oddziaáywania trenera z perspektywy studiujących studentów
(nie tylko kierunku Wychowanie fizyczne) prezentują w oryginalnej pracy psychologicznej Relacje trener – sportowiec z perspektywy teorii autodeterminacji
Kinga Tucholska i Marian Fiedor. Ukazują oni, Īe oprócz przekazywania wiedzy, prowadzenia szkolenia, znaczący, a czĊsto nawet decydujący wpáyw, ma
wzmacnianie autonomii swych podopiecznych, którzy dziĊki temu lepiej funkcjonują pod wzglĊdem psychologicznym, a páynące z poczucia samoukierunkowania, panowania nad sytuacją oraz poczucia wiĊzi z innymi „warunkuje
dobre funkcjonowanie, integralnoĞü, zdrowie psychologiczne oraz optymalny
rozwój indywidualny i spoáeczny”.
Jaromir Grymanowski i Agata Rzeszutko, w pracy Opinie studentów Wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o wartoĞciach sportu, podjĊli
istotny spoáeczny problem wartoĞci sportu. MoĪna przyjąü, Īe zgodnie z maksymą „Takie bĊdą Rzeczypospolite, jakie ich máodzieĪy chowanie”, a wiĊc to
dzisiejsi studenci w niedalekiej przyszáoĞci jako nauczyciele bĊdą kreowali
postawy takĪe u swych uczniów na róĪnych szczeblach edukacji.
TematykĊ przygotowania przyszáych nauczycieli do prowadzenia wycieczek szkolnych przedstawili Rafaá Kapica i Katarzyna Szeremeta w artykule pt.
Przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do realizowania wycieczek krajoznawczo-turystycznych. UwaĪają Oni, Īe to wáaĞnie doĞwiadczenie,
zdobyta wiedza w tym zakresie oraz wáasna aktywnoĞü w trakcie studiów wydają siĊ byü gáównymi czynnikami wpáywającymi na poziom przygotowania do
studentów do ich organizacji. Przyczynia siĊ to w konsekwencji do przeáamywaniu obaw związanych z organizowaniem oraz realizowaniem turystyki
w szkole.
Niebagatelny problem aksjologii i hierarchii wartoĞci studentów, w odniesieniu do sfery rekreacji ruchowej podejmują 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, Īe to system
aksjologiczny pracownika tej sfery, bĊdący skáadnikiem jego osobowoĞci, powinien stanowiü wzór do naĞladowania przez máodzieĪ, jak i inne osoby w dobie konsumpcyjnego stylu Īycia.
Dwie kolejne prace dotyczą aspektów prawnych dziaáalnoĞci w obrĊbie kultury fizycznej w tym takĪe studenckiej. Jakub Kosowski w PojĊcie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej. Analiza formalnoprawna, dokonuje retrospekcji historycznej oraz analizy formalnoprawnej wspóáczesnych pojĊü kultury
fizycznej, sportu i rekreacji oraz ich konsekwencji na funkcjonowanie tej sfery
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Īycia spoáecznego w Polsce, takĪe w aspekcie dziaáalnoĞci akademickiej. Tematem dziaáalnoĞci i uwarunkowaĔ prawnych dziaáalnoĞci w obrĊbie szkolnej
i akademickiej kultury prawnej Polsce zajĊli siĊ równieĪ Renata Kopczyk
i Adam Roczek w artykule pt. Wychowanie fizyczne w szkoáach wyĪszych – regulacje w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej (zarys problemu).
DoĞü luĨno związane z tematyką monografii są bardzo ciekawe artykuáy:
Klimat placówki determinantem motywacji zawodowej nauczyciela wychowania
fizycznego Janusza ZieliĔskiego oraz Starzenie siĊ i staroĞü w opinii studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego i sáuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku autorstwa Witolda Póátoraka. Wydaje siĊ jednak, Īe prace te dopeániają tematyki
ksiąĪki poruszając jakĪe istotne tematy dla szeroko pojĊtej kultury fizycznej,
przed lub po okresie ksztaácenia akademickiego.
Redaktorzy monografii Īywią nadziejĊ, Īe zaprezentowane opracowania
odnoszące siĊ to historii, stanu obecnego, perspektyw sportu, wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji staną siĊ sáyszalnym, waĪnym gáosem
w dyskusji nad ksztaátem zmieniającej siĊ kultury fizycznej studentów w polskich szkoáach wyĪszych, a czas przeznaczony na lekturĊ niniejszego opracowania nie bĊdzie przez czytelnika uwaĪany za czas stracony.
Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko
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STANISàAW ZABORNIAK
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

SPORTOWE ORGANIZACJE STUDENCKIE LWOWA I KRAKOWA
DZIAàAJĄCE PRZED REJESTRACJĄ

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W 1909 R.1
Obchody jubileuszu 100-lecia rejestracji w 1909 r. Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie są okazją do przypomnienia wydarzeĔ związanych
z aktywnoĞcią sportową w lwowskim Ğrodowisku akademickim w okresie poprzedzającym ten znamienny i uroczysty fakt2.
Po utracie niepodlegáoĞci w 1772 r. spoáeczeĔstwo polskie zmuszone byáo
Īyü wedáug praw dyktowanych przez trzech zaborców. W tym zakresie w zaborach austriackim i niemieckim obowiązywaáy odpowiednio kodeksy cywilne
austriacki i niemiecki, a na terenach zajĊtych przez Rosjan – carskie ukazy stanu wojennego.
Na omawianym terenie galicyjskim – w pierwszej poáowie XIX wieku warunki do uczestnictwa w kulturze fizycznej, a tym bardziej do tworzenia towarzystw sportowych, byáy niesprzyjające3. Sytuacja ta związana byáa z:
ಥ zbyt maáą ĞwiadomoĞcią i potrzebą studentów dotyczącą uczestnictwa
w aktywnoĞci sportowej,
ಥ brakiem wzorów,
ಥ brakiem kadry i bazy sportowej,
ಥ niechĊci zaborcy do przyzwalania na wszelkie inicjatywy strony polskiej4.
1

PracĊ zrealizowano w ramach dziaáalnoĞci statutowej Wydziaáu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego – projekt URWWF/S/07/001 finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego.
2
M. Z., AZS i jego pierwszy prezes. „Sportowiec” 1955 nr 9, s. 11.
3
D. Dudek, Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeĔ 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 porównujące udziaá i wydatki na
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PowyĪsza sytuacja ulegaáa poprawie wraz ze stopniowym wprowadzeniem
przez wáadze austriacką na terenie Galicji autonomii samorządowej5. Pierwszym osiągniĊciem polskich posáów do wiedeĔskiego sejmu byáo wymuszenie
w 1861 r. na wáadzach austriackich przywrócenia jĊzyka polskiego jako wykáadowego w uczelniach wyĪszych Krakowa (Uniwersytet JagielloĔski) i Lwowa
(Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika). Od tego momentu zauwaĪa siĊ
fakt wzrostu liczby studentów na polskich uczelniach, a takĪe odnotowana zostaáa dziaáalnoĞü organizacji studenckich o charakterze samopomocowym, samoksztaáceniowym, ideowym, naukowym oraz turystyczno-sportowym. Organizacje te dziaáy na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego, tzw. Allgemaines Bürger GezetsBuch (dalej AGBG)6. Począwszy od 1811 r. wprowadzaá on
oĞwiatĊ w 1905 r. na 100 mieszkaĔców. W Warszawie do szkóá uczĊszczaáo 1,5% ogólnej liczby
dzieci, w Krakowie – 11,5%, a w Wielkopolsce – 17,9%. Wydatki wáadz miejskich na oĞwiatĊ
wynosiáy 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 byáy próby utworzenia zakáadów gimnastycznych, czego przykáadem
jest powstanie w 1837 r., w okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej, szkoáy gimnastycznej dra Ludwika
Bierkowskiego. Decyzja o wcieleniu Rzeczypospolitej Krakowskiej do zaboru austriackiego przesądziáa o jej losach. Wáadze zaborcze zakazami i dekretami decydowaáy o moĪliwoĞci rozwoju szkolnictwa,
w tym wychowania fizycznego, towarzystw gimnastycznych i klubów sportowych. Rozwój industrializacji kapitalistycznej w Polsce wywoáaá gáĊbszą i dalej idącą degradacjĊ sprawnoĞci fizycznej ludnoĞci
niĪ w wolnych krajach zachodnich. J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski. Warszawa 1953,
s. 371; Udogodnienia autonomiczne Austriacy rozpoczĊli wprowadzaü od 1848 r. pod wpáywem wypadków związanych z „Wiosną Ludów”, oraz z osáabieniem siĊ Cesarstwa Austriackiego w wyniku
przegranych wojen z Piemontem i Prusami. Wprawdzie Polakom nie udaáo siĊ wprowadziü Galicji do
triumwiratu Austria – WĊgry – Polska, lecz powoáanie ostatecznie w 1867 r. Rady Krajowej z Namiestnictwem Cesarskim we Lwowie spowodowaáo, Īe stworzyáy siĊ szczególne szanse na rozwój
polskiej oĞwiaty, szkolnictwa i nauki. Przyp. aut. Lwów – z áaski Habsburgów w latach zaboru austriackiego byá stolicą Galicji (1772–1918). Z racji swoich administracyjnych funkcji byá w owym
czasie najbardziej otwartym i europejskim ze wszystkich polskich miast. Tu najwczeĞniej docieraáy
nowinki ze Ğwiata; studenci powracający z podróĪy do Londynu, ParyĪa i Wiednia mieli bagaĪe peáne
nie tylko ksiąĪkowych bestsellerów, ale i regulaminów sportowych. Nic wiĊc dziwnego, Īe wkrótce
lwowiacy stali siĊ pionierami nowych dyscyplin.
6
ABGB – Powszechna ksiĊga ustaw cywilnych zostaáa wprowadzona patentem cesarskim z dnia
1 czerwca 1811 r. Por. np. Powszechna ksiĊga ustaw cywilnych wraz z dodatkowymi ustawami,
rozporządzeniami i rozstrzygniĊciami NajwyĪszego Trybunaáu Sądowego, oprac. J. W. Willaume.
Lwów 1912, s. 23; ABGB obowiązywaá równieĪ w latach 1815–1852 oraz póĨniej, ze zmianami po
1852 r. wprowadzającymi niekorzystne przepisy o stowarzyszeniach. Funkcjonowanie stowarzyszeĔ
pod rządami kodeksu trwaáo aĪ do 15 paĨdziernika 1867 r., kiedy to uchwalono nowy kodeks cywilny austriacki (dalej: k.c.a.), wprowadzający dla Galicji faktyczną autonomiĊ. Przepisy k.c.a., z róĪnymi póĨniejszymi zmianami, funkcjonowaáy na terenie Galicji aĪ do 1918 r. Na podstawie k.c.a.
z dnia 26 listopada 1852 r. wprowadzono ograniczenia stowarzyszania siĊ, gromadzenia i prowadzenia dziaáalnoĞci gimnastyczno–sportowej. Przeáom w upowszechnianiu stowarzyszania siĊ nastąpiá
dopiero w autonomicznej Galicji. W celu funkcjonowania stowarzyszenia po 26 listopada 1852 r.,
wymaganym warunkiem byáo otrzymanie koncesji odpowiadającej § 8–13 patentu k.c.a. Wniosek
skáadano do wáadzy politycznej krajowej i po rozpatrzeniu go przez CK Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych dokument ostatecznie zatwierdzaá cesarz. Przepisy represyjne, wynikające z patentu
cesarskiego z dnia 26 listopada 1852 r., znacznie utrudniaáy powstawanie stowarzyszeĔ. Na zie-
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zapisy o moĪliwoĞci zakáadania koalicji. Byá równieĪ stopniowo nowelizowany,
aĪ do listopada 1867 r., kiedy to do ustawy zasadniczej wprowadzono obowiązek rejestracji stowarzyszeĔ. Do tego momentu istniaáa koniecznoĞü przestrzegania obowiązku zgáaszania do najbliĪszego komisariatu policji wszelkich
zgromadzeĔ w tym o charakterze sportowym. W zgáoszeniu obowiązkowo naleĪaáo podaü nazwiska i adresy a takĪe cele, a ponadto zgáaszana organizacja musiaáa siĊ wykazaü dozwolonym charakterem, tzn. nie dziaáaü przeciwko ówczesnej moralnoĞci. Byáy to pierwsze kroki wszelkich polskich organizacji.
Za prekursorskim statusem prawnym ówczesnych organizacji w tym akademickich przemawia fakt ich dziaáalnoĞci jawnej o czym donosiáy ówczesne
Ĩródáa prasowe, a zatem na ich dziaáalnoĞü godziá siĊ system policyjny bardzo
sprawnie dziaáający w monarchii Habsburgów, który czuwaá nad przestrzeganiem wszelkich zapisów cesarskich ustaw.
Galicja byáa terenem, gdzie uksztaátowaáy siĊ pierwsze kierunki rozwoju
kultury fizycznej, w tym rozwój kadry szkoleniowej oraz pojawienie siĊ osób o
cechach charakterystycznych dla dziaáacza spoáecznego7.
SytuacjĊ dotyczącą stanu kultury fizycznej w drugiej poáowie XIX wieku
charakteryzuje wypowiedĨ M. Parucha w „Przeglądzie Gimnastycznym” z 1901
r. (w artykule o gimnastyce ludowej), w którym autor precyzyjnie przedstawiaáa
klasowy podziaá ówczesnego sportu: Tak wiĊc gimnastyka dla ludu jest nie tylko
poĪyteczną, ale równieĪ konieczną. Mają zamoĪniejsi swój sport: jachty i automobile, wyĞcigi i myĞlistwo, ma Ğredni stan swe boiska sokole i sale gimnastyczne – niechĪe wiĊc bĊdą teĪ stosowane üwiczenia dla stanu wieĞniaczego.
miach polskich do 1867 r. zatwierdzone byáy jedynie dwa stowarzyszenia o celach gimnastyczno–
sportowych. Byáy to: zarejestrowane na podstawie CK ustawy z 1852 r., uchwaáą Senatu Rządzącego Wolnego miasta Krakowa z dnia 31 maja 1833 r. – Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie
oraz zarejestrowane 7 lutego 1867 r. przez CK Namiestnikostwo we Lwowie – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” we Lwowie. To drugie zostaáo zarejestrowane na dziewiĊü miesiĊcy przed ukazaniem siĊ CK ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. Bardziej kompleksowe uregulowania prawne zrzeszania siĊ przyniosáa ustawa zaliczana do podstaw ówczesnej konstytucji austriackiej o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. Ustawa ta przewidywaáa tryb zgáoszeniowy
tworzenia stowarzyszenia§ 4 tej ustawy wymagaá od zaáoĪycieli stowarzyszenia zgáoszenie takiego
zamiaru i záoĪenie projektu statutu, § 5 mówiá o jawnoĞci statutu, na podstawie której kaĪdy mógá
mieü wgląd do jego zapisu i otrzymaü jego odpis, § 6 tej ustawy regulowaá podstawy odmowy rejestracji statutu, przedstawiaá wymagania statutowe wobec funkcjonującego prawa oraz groĪące niebezpieczeĔstwa dla paĔstwa, § 9 zezwalaá na prowadzenie dziaáalnoĞci przez stowarzyszenie bez zatwierdzonego statutu, a jedynie na podstawie pisemnego zaĞwiadczenia potwierdzającego jego
záoĪenie. Ustawa z 15 listopada 1867 r., wprowadzając zasadĊ wolnoĞci stowarzyszania siĊ dla
wszystkich stowarzyszeĔ politycznych, gospodarczych, towarzyskich, zabawowych, sportowych,
gimnastycznych, turystycznych itp., pozwalaáa stowarzyszeniom podlegającym tej ustawie na dziaáalnoĞü bez zezwolenia, co wyraĨnie wskazuje na istnienie galicyjskiej autonomii.
7
L. Mroczka, Spoáeczne aspekty rozwoju kultury fizycznej w Galicji, „Wychowanie Fizyczne i
Sport” 1997, nr 3. s. 101–113. W artykule przedstawiono spoáeczne uwarunkowania rozwoju
ruchu sokolego w Galicji na przeáomie XIX i XX wieku na tle dokonujących siĊ przemian gospodarczo-spoáecznych.
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Minąá juĪ czas, Īe gimnastykĊ uwaĪano za próĪniactwo lub zabawkĊ, dziĞ jest
uznany powaĪany czynnik racjonalnego wychowania spoáecznego8.
W warunkach zaboru austriackiego na Uniwersytecie Lwowskim juĪ w
1817 r. wprowadzono zorganizowane üwiczenia fizyczne dla studentów oparte
o naukĊ jazdy konnej, páywania, szermierki i taĔca9. Inicjatywa ta w polskim
akademickim Ğrodowisku byáa jednym z pierwszych zorganizowanych studenckich üwiczeĔ fizycznych10.
Niewątpliwy wpáyw na rozwój sportowej aktywnoĞü studenckiego Ğrodowiska Lwowa i Krakowa mieli m.in. Wenanty Piasecki11 (ojciec), Henryk Jordan12
i Eugeniusz Piasecki13 (syn) i inni14.
Początków zorganizowanej i ciągáej dziaáalnoĞci w rozwoju akademickiej
kultury fizycznej naleĪy poszukiwaü w dziaáalnoĞci Czytelni Akademickiej –
8

E. MiĊsowicz,, Gimnastyka ludowa, „Przegląd Gimnastyczny”, 1901 nr 9–10, s. 191–199.
M. Parachoniak: http://portalwiedzy.onet.pl/62250.
10
J.F. Gaberle w 1858 r. zaáoĪyá we Lwowie SzkoáĊ Fechtowania i Gimnastyki. Zob. R. Wasztyl,
Pierwsze lwowskie placówki wychowania fizycznego, Kraków s. 86. TenĪe, 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 Rządu Narodowego
w powstaniu styczniowym, spoáecznik, jeden z pierwszych teoretyków wychowania fizycznego.
WĞród máodzieĪy cieszyá siĊ olbrzymią popularnoĞcią nie tylko ze wzglĊdu na swą wspaniaáą
przeszáoĞü. Byá znakomitym gimnastykiem (jako pierwszy w historii polskiej nauki otrzymaá na
Uniwersytecie Lwowskim tytuá docenta gimnastyki i wychowania fizycznego) i zdawaá sobie
sprawĊ z tego, Īe ówczesne formy üwiczeĔ, oparte na szwedzkich i niemieckich wzorach, zajĊcia
prowadzone w dusznych salach nie odpowiadają máodzieĪy.
12
Henryk Jordan (1842–1907), lekarz (ginekolog i poáoĪnik), pionier nowoczesnego wychowania
fizycznego w Polsce. Twórca kierunku wychowawczego zwanego ruchem jordanowskim. Profesor medycyny Uniwersytetu JagielloĔskiego, poseá. Popularyzator gier sportowych i sportu wĞród
máodzieĪy. Postulowaá obowiązkowe wprowadzenie gimnastyki do szkóá, w 1888 zacząá organizowaü w Krakowie Park Miejski (obecnie Park Jordana) - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych
w Europie publiczny ogród gier i zabaw dla máodzieĪy (otwarty w 1889). Jego naĞladowcy
w kraju zakáadali „grody jordanowskie”. http://portalwiedzy.onet.pl/62250.
13
„Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: do dzisiaj dr Eugeniusz Piasecki uwaĪany jest za
jednego z najwybitniejszych teoretyków wychowania fizycznego. W latach miĊdzywojennych byá
ekspertem Ligi Narodów, czáonkiem najwyĪszych wáadz sportowych, wspóátwórcą ZHP. Od
1919 r. związany byá aĪ do koĔca Īycia z Uniwersytetem PoznaĔskim, przy którym utworzyá
pierwsze w Polsce Studium WF ksztaácące nauczycieli.
14
„Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: Wymienionym dzielnie pomagali w tym dziennikarze lwowskiego „Sáowa Polskiego” Kazimierz Hemerling i Zygmunt KáoĞnik-Januszowski, uwaĪani za ojców polskiego dziennikarstwa sportowego. Od samego początku redagowany przez nich
dziaá sportowy gazety (powstaáy w 1900 r. jako pierwszy w polskiej prasie) popularyzowaá wĞród
máodzieĪy maáo dotychczas znane sporty. W 1904 r. dziĊki inicjatywie grupy entuzjastów powstaáo Towarzystwo Zabaw Ruchowych, które potem odegraáo znaczącą rolĊ w historii polskiego
sportu. Kazimierz Hemerling tak wspominaá to wydarzenie: „Towarzystwo, którego zaáoĪycielami byli obok dr. Eugeniusza Piaseckiego propagatorzy zabaw na wolnym powietrzu Edmund
Cenar, Edmund Naganowski, Wáadysáaw Hojnacki, dr Karol Hornung i Maria Germanówna,
dokonaáo we Lwowie z miejsca prawdziwego przewrotu. Sporty jak: narciarstwo, saneczkarstwo,
piáka noĪna, koszykówka, palant, lawn-tennis, szermierka, áucznictwo, páywanie byáy wnet owocami dziaáalnoĞci Towarzystwa, a máodzieĪ siĊ do nich z caáym zapaáem garnĊáa”.
9
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studenckiej organizacji o charakterze kulturalno-oĞwiatowym, powoáanej
w 1867 r. przy Uniwersytecie Lwowskim. W tej spoáecznej akademickiej organizacji dziaáaáy róĪnorodne kóáka studenckie umoĪliwiające rozwijanie zainteresowaĔ i inicjatyw, tj. organizowanie odczytów, wykáadów i dyskusji, wydawano skrypty a takĪe gromadzono czasopisma i literaturĊ naukową.
Ze Ğrodowiska máodzieĪy studenckiego, miĊdzy innymi z dziaáającego we
Lwowie Kóáka Szermierzy wywodzili siĊ zaáoĪyciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá” (7.02.1867 r.)15. Kóáko to dziaáaáo okresowo i efemerydalnie
z niewielkim zasiĊgiem począwszy od 1878 r. jako Kóáko Szermierzy przy Czytelni Akademickiej we Lwowie16. TĊ inicjatywĊ organizacyjną zgodną austriackim cywilnym kodeksem praw ABGB § 9 (podobnie jak wiĊkszoĞü stowarzyszeĔ zgáoszonych przed 1914 r.), naleĪy uznaü za historycznie prekursorską
w zorganizowanym rozwoju akademickiej kultury fizycznej17.
PodjĊcie tych na pewno jednych z pierwszych dziaáaĔ na polu organizacji akademickiej kultury fizycznej na ziemiach polskich wspieraá przebywający wówczas
we Lwowie Wáoch Artur Marie najwybitniejszy ówczesny szermierz Europy.
Z powodów finansowych Kóáko to w 1879 r. zaprzestaáo swojej dziaáalnoĞci18.
Zaledwie roczne dziaáanie szermierzy w Ğrodowisku studenckim wywoáaáo wzrost
zainteresowania siĊ studentów w szczególnoĞci szermierką, a sportem w ogóle.
Kolejną organizacją akademików lwowskich byáa Szkoáa Szermierki powoáana w 1880 r. przy Uniwersytecie Lwowskim. Jej dziaáalnoĞü utrzymywano
przez dwa lata z subwencji Rady Miasta Lwowa. Wstrzymanie dotacji miejskich
na dziaáalnoĞü Szkoáy Szermierzy spowodowaáo jej rozwiązanie19. Podobne problemy towarzyszyáy dziaáaniom kolejnych studenckich kóá sportowych. Byáy to
15

„Polityka” 2003 nr 33, (2414); Przyp. aut.: PoáoĪone powyĪej uniwersytetu, a sąsiadujące ze wzgórzem Ğw. Jura XVI-wieczne Ogrody Jezuickie (dzisiejszy Park KoĞciuszki) to jeden z piĊkniejszych
zakątków miasta. To wáaĞnie tu znalazáo swoją siedzibĊ pierwsze na ziemiach polskich gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokóá. 25 lutego 1867 r., za zgodą ck namiestnikostwa, odbyáo siĊ zebranie
zaáoĪycielskie, podczas którego prezesem zostaá wybrany dr Józef Millert, póĨniejszy wiceprezydent
Lwowa. Celem Sokoáa – zgodnie z ideami jego czeskich twórców – byáo podtrzymywanie i rozwijanie
ĞwiadomoĞci narodowej oraz podnoszenie sprawnoĞci fizycznej. O sporcie w wydaniu angielskim
początkowo nikt nie mówiá, niektórzy dziaáacze Sokoáa byli nawet jego przeciwnikami.
16
Zob. A. Durski, Szkoáa szermierki siecznej, Lwów 1879, maszynopis pracy ss. 30, záoĪony
w Bibliotece AWF w Poznaniu w opracowaniu à. Derewecki; R. Wasztyl, Wychowanie fizyczne
i sport…, s. 172–173.
17
S. Zaborniak, Podstawy prawne polskich stowarzyszeĔ sportowych ze szczególnym uwzglĊdnieniem Galicji na przeáomie 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 Wydziaáu Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1894/95.
Lwów 1895, s. 32; K. Wojciechowski, W dwudziestą piątą rocznicĊ zaáoĪenia „Czytelni Akademickiej” we Lwowie 1867–1892. Lwów 1892, s. 17.
19
Temat porusza M. àuczak, Szermierka w Polsce w latach 1945–1989, PoznaĔ 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, Warszawa 1954, s. 7.
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najczĊĞciej maáe liczebnie (liczące czĊsto 5–7 czáonków) grupy, które w latach
80. XIX wieku powoáywano we Lwowie. Do dáuĪej dziaáających organizacji
naleĪy zaliczyü powoáany w 1886 r. w studenckim Ğrodowisku Lwowa – Akademicki Klub Turystyczny (AKT)20. Byáo to jedno z wielu stowarzyszeĔ studenckich dziaáających we Lwowie, które oprócz wycieczek turystycznych, jako pierwsze stowarzyszenie w Galicji, propagowaáo zawody w chodzie sportowym. W tej
konkurencji stowarzyszenie to w 1908 r. zorganizowaáo wewnĊtrzne mistrzostwa
klubu oraz Mistrzostwa Galicji21. Mistrzostwa Galicji byáy jedną z pierwszych
imprez sportowych tej rangi. Poza tym ciekawoĞü mieszkaĔców wzbudziá 70kilometrowy dystans, jaki mieli do pokonania jedni z pierwszych polskich chodziarzy. Organizacja przez lwowski AKT Mistrzostw Galicji wywoáaáa ogromne
zainteresowanie, co miaáo ogromne znaczenie popularyzatorskie w zakresie rozwoju kultury fizycznej. Zawody rozpoczĊáy siĊ w Stryju, 4 czerwca o godz. 6
rano. Chodziarze mieli do pokonania 70-kilometrowy odcinek ze Stryja do Lwowa. Regulamin zezwalaá na dwa dwudziestominutowe odpoczynki. ZwyciĊzca,
oprócz tytuáu mistrza Galicji, otrzymaá takĪe nagrodĊ w postaci záotego medalu
oraz pamiątkową szarfĊ. Nagrody te odebraá zwyciĊzca Tadeusz Kuchar z LKS
„PogoĔ” Lwów, znakomity sportowiec oraz póĨniejszy pierwszy prezes PZLA22.
Kolejnym akademickim stowarzyszeniem, które powstaáo przy Czytelni
Akademickiej we Lwowie byáo Koáo „Polonia” powoáane w 1891 r. przez studentów Uniwersytetu Lwowskiego. Program jego dziaáalnoĞci przewidywaá
m.in. rozwijanie sprawnoĞci fizycznej studentów oraz pielĊgnowanie Īycia towarzyskiego. W ramach dziaáaĔ sportowych tego koáa w 1896 r. pojawili siĊ
akademicy cykliĞci23.
20

W.F., Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie [dziaáalnoĞü], „Ziemia” 1910, nr 23; 1911, nr
27; Ze stowarzyszeĔ, „Ziemia” 1913, nr 29 s. 483; Akademicki Klub Turystyczny [sprawozdanie
z 26-go roku dziaáalnoĞci], „Ruch” 1912, z. 17/18, s. 181–182. Rudolf Wacek w Wspomnieniach
na s. 171 wspomina o zaáoĪeniu AKT w 1905 r. jego dáugoletnim prezesem byá dr Mieczysáaw
Oráowicz. ZaáoĪycielami AKT byli: studenci architektury: Adam KonopczyĔski z Warszawy,
Wacáaw Kowalewski z Kalisza, student filozofii Kazimierz ĝwitalski z Sanoka (póĨniejszy premier), student prawa Wáadysáaw Smolka ze Lwowa, Tadeusz Ostrowski z Warszawy student
chirurgii na Uniwersytecie Lwowskim, znakomity alpinista, Rudolf Wacek,
21
III Sprawozdanie roczne Akademickiego Klubu Turystycznego Związku Sportowego MáodzieĪy Polskiej we Lwowie za rok administracyjny 1907/1908, Lwów 1908, s. 6 i 28.
22
Spraw. Wydz. LKS „PogoĔ” Lwów za 1908 r., Lwów 1909, s. 9; T. Kuchar - lekkoatleta i piákarz
„Lechii” Lwów, a od 1907 r. „Pogoni” Lwów. Pierwszy prezes PZLA. Zob.: T. Jakubowski, Trzy
dwudziestolecia Tadeusza Kuchara w sáuĪbie kultury fizycznej, „Kultura Fizyczna” 1966, nr. 6,
s. 249–252; B. TuszyĔski: 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. Nizioá, S. Zaborniak, Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych
Lwowa i Krakowa w latach 1878–1909, [w:] K. ObodyĔski, S. Zaborniak: Z tradycji kolarstwa na
ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867–2007), Rzeszów 2007, s. 30–36.
23
Sprawozdanie Wydziaáu Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1890/91,
Lwów 1891, s. 25; Sprawozdanie Wydziaáu Czytelni…1894/95…, Lwów 1895, s. 46.
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Obok studenckiego Koáa „Polonia” od wiosny 1891 r. we Lwowie przy
Uniwersytecie rozpoczĊáo dziaáalnoĞü inne stowarzyszenie akademickie
Pierwszy Lwowski „Klub Szermierzy”. Jego zaáoĪycielami byli m.in.: Stanisáaw Hofmokl, Franciszek JasiĔski, Wincenty Krschner, Ernest Mentschel,
Tadeusz MoszyĔski, Józef Prokopowicz, Marian Starzewski i Jan Waygart,
który na pierwszym walnym zebraniu zostaá pierwszym prezesem w historii
tego Klubu24. Klub ten, jak wynika z Ĩródeá, posiadaá zarejestrowany statut25.
DziĊki zaangaĪowaniu znakomitych fechmistrzów przedstawiciele klubu odnosili wiele sukcesów. W 1896 r. duĪym echem rozniosáo siĊ zwyciĊstwo
w amatorskich szermierczych mistrzostwach monarchii austro-wĊgierskiej
w Wiedniu czáonka „Klubu Szermierczego” Kazimierza MoszyĔskiego. Poza
zwyciĊzcą do wybitnych czáonków akademickiego klubu naleĪaá takĪe Wáoch
Orazio Santeli, od 1899 r. pracujący w klubie jako fechmistrz klubowy. Do
czoáówki galicyjskich szermierzy zaliczaá siĊ takĪe inny czáonek „Klubu
Szermierzy” – Stanisáaw Lewakowski. Sáawa szermiercza lwowskich akademików przyciągaáa do miasta takie ówczesne europejskie sáawy szermierczych
planszy jak: Roue Pruchner, Giandomenici, Toricelli, Gennari, Maione. Dziaáacze lwowskiego „Klubu Szermierczego” byli organizatorami we Lwowie
wielu prestiĪowych zawodów szermierczych z udziaáem zawodników zagranicznych. MiĊdzy innymi w 1899 r. urządzili I Krajowy Turniej Szermierczy z
udziaáem czoáowych polskich szermierzy oraz przedstawicieli austriackiego
wojska, którzy odbywali sáuĪbĊ we Lwowie. Czáonkami zwyczajnymi klubu
byli studenci, którzy po ukoĔczeniu studiów przewaĪnie zostawali czáonkami
nadzwyczajnymi, prowadząc w nim swą dziaáalnoĞü sportową nadal. Jak wynika ze sprawozdania klubu z dziaáalnoĞci organizacyjnej, czáonkowie nadzwyczajni (absolwenci) blokowali wstĊpowanie do klubu czáonków zwyczajnych (studentów), co wywoáywaáo zmniejszanie siĊ liczby tych ostatnich. Stąd
w 1901 r. dokonano zmian statutowych, a na roczną kadencjĊ wybrano nowego prezesa klubu w osobie Kazimierza MoszyĔskiego. Po zakoĔczeniu kadencji, w dniu 7 kwietnia 1902 r. nowym prezesem wybrano innego zasáuĪonego
dla klubu szermierza – dra Artura Tilla. Mimo to proces spadku liczby czáonków klubu postĊpowaá nadal i powodowaá zmniejszenie siĊ finansowych zasobów klubowych. Regres organizacyjny w 1903 r. pogáĊbiáo odejĞcie (wyjazd z miasta) z klubu wybitnych trenerów szermierki, co ostatecznie doprowadziáo w tym samym roku do rozwiązania klubu26. Mimo krótkotrwaáego
okresu dziaáalnoĞci, kóáko to naleĪy zaliczyü do jednego z najdáuĪej i najak24
T.Z., Z dziejów szermierki w Polsce, „Stadion” 1927 nr 6, s. 4–5. Jan Waygart po 1919 r. peániá
funkcjĊ Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Zmará w 1924 r.
25
Z dziejów rozwoju szermierki w Polsce, „Stadion” 1927 nr 4, s. 4. „Stadion” w latach 1922–
1929 peániá funkcjĊ oficjalnego organu prasowego m.in. ZPZS.
26
TamĪe, s. 6.
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tywniej dziaáających w Ğrodowisku lwowskich studentów. Wyprzedziáo ono
swoim dziaáaniem i rejestracją statutową wiele innych stowarzyszeĔ studenckich w tym równieĪ krakowskiego jubilata27.
Lwowscy studenci wĞród swoich licznych inicjatyw w zakresie rozwoju
sportu wykazaü siĊ mogą powoáaniem do dziaáalnoĞü w 1897 r. pierwszego
studenckiego stowarzyszenia kolarskiego pod nazwą Akademicki Klub Cyklistów (dalej AKC). Inicjatorem jego zaáoĪenia byá Zdzisáaw Szuszkiewicz, który
wczeĞniej spontanicznie propagowaá jazdĊ na rowerze wĞród studentów lwowskich uczelni Uniwersytetu i Politechniki28. Jazda na rowerze w ramach AKC
znalazáa wielu amatorów wĞród studentów. ĝwiadczy o tym fakt, Īe w 1897 r.
w momencie zebrania zaáoĪycielskiego AKC liczyá 30 czáonków, w 1898 r. po
roku dziaáalnoĞci liczyá 136; a w 1899 r., drugim roku dziaáalnoĞci – 160 czáonków29. MiĊdzy innymi rozwój akademickiego kolarstwa po czterech miesiącach
dziaáania AKC zostaá tak oceniony w 1897 r. w wydawanym we Lwowie czasopiĞmie „Koáo”: Cele jego [AKC – R.W.] są tak jasne i zdrowe i tak szlachetne
korzyĞci na oku mające, Īe nawet trudno wyobraziü sobie, iĪby klub ten nie staá
siĊ z czasem ulubionym towarzystwem akademickim, gdyĪ üwiczenie ciaáa
w sposób nadzwyczaj przyjemny na wolnym powietrzu w towarzystwie kolegów,
musi znaleĨü pokaĨną liczbĊ zwolenników. Rower zaczyna siĊ rozpowszechniaü
z niesáychaną szybkoĞcią miĊdzy akademikami i sáusznie przekonano siĊ juĪ
bowiem o zbawiennym wpáywie, jaki jazda na kole dla zdrowia wywiera. KaĪdy
przyznaü musi, Īe jazda na kole na ĞwieĪym powietrzu, wĞród zieleni gajów
i áąk, sáowem na áonie natury, przyniesie tysiące korzyĞci duchowych i fizycznych, i Īe po ciĊĪkiej nuĪącej pracy, jakiej wymagają studia uniwersyteckie,
rower jest nader wáaĞciwą rozrywką…30
Z kronik Uniwersytetu Lwowskiego dowiadujemy siĊ o sportowo-turystycznej dziaáalnoĞci AKC. Organizowano gáównie turystyczne rowerowe
wycieczki, krótkie od 30 do 150 km, a takĪe dáuĪsze, liczące ponad 300 km.
Rozwijano takĪe dziaáalnoĞü sportową. Urządzano szosowe wyĞcigi kolarskie,
a takĪe dziĊki wybudowaniu toru kolarskiego rozwijano wyĞcigi na torze m.in.
o mistrzostwo AKC. Rywalizacja wĞród studentów odbywaáa siĊ równieĪ
o pierwszeĔstwo w liczbie przejechanych w ciągu roku kilometrów. W sezonie
27

Akademicki Związek Sportowy (AZS) – organizacja polskich studentów zaáoĪona w 1909 r.
w Krakowie. Po 1918 r. dziaáa w Polsce we wszystkich wyĪszych uczelniach. M. in. w 1924 r.
w Warszawie dziaáacze tej organizacji byli inicjatorami i organizatorami miĊdzynarodowych
zawodów dla studentów, które nieoficjalnie uznawano za pierwsze Akademickie Mistrzostwa
ĝwiata. Czáonkami AZS byli m.in.: lekkoatleci H. Konopacka, M. KwaĞniewska, J. Wszoáa,
R. Korzeniowski, narciarz B. Czech, ciĊĪarowiec W. Baszanowski, A. Grubba i inni.
28
„Koáo” Lwów 1897, nr 14, s. 168; 1898 nr 7, s. 77; Kronika Uniwersytetu Lwowskiego
1894/95–1897/98, Lwów 1899, s. 254.
29
„Koáo” Lwów, 1897 nr 23, s. 310; nr 24, s. 298; nr 22, s. 261.
30
„Koáo” Lwów 1897, nr 23, s. 310.
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1898 r. zwyciĊzcą tego konkursu z liczbą przejechanych 2865 km zostaá Wáadysáaw Jarocki31, w 1899 r. zwyciĊzca Bronisáaw Hupert przejechaá juĪ 3843 km32.
Jedną z cenniejszych inicjatyw dziaáaczy AKC we Lwowie byáy dziaáania
skierowane na rozwijanie wszelkich inicjatyw sportowych i turystycznych,
a takĪe uzyskiwanie dla swoich czáonków róĪnych ulg oraz prowadzenie dziaáaĔ
zmierzających do poprawy stanu dróg w mieĞcie. W 1899 r. dziaáacze AKC
czynili wysiáki zmierzające do powoáania na terenie Galicji Związku Towarzystw Cyklistów33.
Wpáyw na powstawanie akademickich organizacji sportowych na terenie
Galicji miaáy artykuáy pojawiające siĊ w czasopismach. Podawano w nich informacje i recenzje, a takĪe zauwaĪono brak akademickich organizacji. MiĊdzy
innymi w nr 3 „Przeglądu Gimnastycznego” z 1900 r. zamieszczono tekst poruszający brak dziaáalnoĞci wĞród studentów klubów sportowych (...) Zwáaszcza
dziwiü siĊ naleĪy, Īe wzorem Francji, Niemiec nie zawiązaáy siĊ u nas Īadne
kluby akademickie. Sokóá nie zmonopolizowaá przecieĪ gimnastyki i sportów,
a choüby byáoby milej i lepiej wszystkich üwiczących i chĊtnych sprowadziü do
tego wspólnego mianownika, jakim są nasze towarzystwa – to przecieĪ, komu
a zwáaszcza interesowanym, moĪe zaleĪeü na tym, aby máodzieĪ üwiczyáa we
wáasnym kóáku, jeĪeli bezwarunkowo na tem, aby rozwiązaü i popchnąü naprzód
sprawĊ fizycznego wychowania spoáeczeĔstwa, to zgodziü by siĊ moĪna chĊtnie
choüby i na odrĊbne akademickie towarzystwa dla piáki noĪnej itp., jak na dotychczasową sytuacjĊ. A przecieĪ moĪe te kóáka, kóáeczka, te towarzystwa obracające siĊ koáo jednej osi – poáączyáyby siĊ kiedyĞ i zjednoczyáy w jeden mechanizm, mający oĪywiü i wzmocniü sáabe tĊtno naszego spoáeczeĔstwa (...)34.
W 1903 r. w lwowskim Ğrodowisku akademickim przy Czytelni Akademickiej pojawiáa siĊ inicjatywa zaáoĪenia Koáa propagującego sport kolarski. Brak
zgody na jego powoáanie spowodowaá Īe podczas IV Zlotu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá” we Lwowie w 1903 r. Grono Nauczycielskie tej organizacji pojĊáo decyzjĊ o przyjĊciu niechcianych studentów-cyklistów do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”. Do „Sokoáa” przystąpiáo wówczas okoáo osiemdziesiĊciu studentów35.
Na efemerydalny okres dziaáania organizacji studenckich wpáywaáy sáabo
wyksztaácone ramy akademickich organizacji sportowych, brak funduszy oraz
fachowej opieki. Takim przykáadem jest przypadek powoáania w 1905 r. przy
Czytelni Akademickiej studenckiego koáa o nazwie Akademickie Koáo Sportowe, które dziaáaáo zaledwie póá roku. WĞród nazw lwowskich akademickich
31

„Koáo” Lwów 1898, nr 24, s. 298.
„Koáo” Lwów 1899, nr 22, s. 261.
33
„Koáo” Lwów 1899, nr 13, s. 162; nr 14, s. 167.
34
„Przegląd Gimnastyczny” 1900, nr 3, s. 60–61.
35
Temat ten porusza R. Wryk, Początki sportu akademickiego, „Wychowanie Fizyczne i Sport”
1982, nr 2, s. 81–96.
32
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organizacji sportowych dziaáających okresowo na przeáomie XIX i XX wieku
wymieniü jeszcze moĪna: Ogólnoakademickie Towarzystwo Zabaw Ruchowych, Akademickie Koáo Szermiersko-Sportowe oraz Akademickie Koáo Kolarzy przy Bratniej Pomocy studentów Politechniki. Organizacje te z racji fluktuacji studenckiej dziaáaáy wraz okresowymi zainteresowaniami swoich czáonków
w latach 1905–190636.
Ciekawym przypadkiem jest inicjatywa dziaáaczy studenckich dziaáających
w Czytelni Akademickiej, która pojawiáa siĊ w 1903 r. miaáa na celu powoáanie
„specjalnego akademickiego gniazda” i zmierzaáa do zjednoczenia dziaáających
wówczas róĪnych lwowskich akademickich kóá sportowych, która zrealizowana
zostaáa dopiero w dniu 26 listopada 1906 r. (data rejestracji w Namiestnictwie
Cesarskim we Lwowie). Wówczas to m.in. z inicjatywy Bolesáawa Lutyka pochodzącego z Kowna, dziaáacza Akademickiego Koáa Cyklistów dziaáającego
przy Bratniej Pomocy Studentów Politechniki oraz innych dziaáaczy studenckich organizacji z lwowskich uczelni: Uniwersytetu i Politechniki zaáoĪono
Akademicki Związek Sportowy, póĨniej MáodzieĪy Polskiej (dalej AZSMP).
Jego zaáoĪycielami byli przedstawiciele takich lwowskich akademickich organizacji jak: Akademicki Klub Turystyczny, któremu przewodniczyá Mieczysáaw
Oráowicz; Kóáko Szachistów Czytelni Akademickiej na czele z Tadeuszem
Tenczarowskim póĨniejszym nauczycielem Gimnazjum w Jarosáawiu; Technickie Koáo Szermierzy z prezesem Stanisáawem Biernacki. W wydarzeniu tym
uczestniczyli takĪe inni ówczeĞni miáoĞnicy akademickiego sportu37. Pierwszy
zarząd utworzyli wówczas Bolesáaw Lutyk – prezes oraz Rudolf Wacek i JarmiĔski (póĨniejszy dyrektor teatru w Krakowie)38. W programie AZSMP najwiĊkszą popularnoĞcią cieszyáo siĊ kolarstwo, szermierka, tenis i turystyka.
Organizacja ta w latach 1906–1908 dla spoáeczeĔstwa Lwowa przeprowadzaáa
m.in. wiele festynów kulturalno-sportowych. Od 1908 r. po powoáaniu AZS
w Krakowie obie akademickie organizacje wspóápracowaáy spotykając siĊ podczas wypraw turystycznych w Tatry. DziaáalnoĞü AZSMP zostaáa przerwana
w 1909 r. wskutek rozáamu politycznego wĞród lwowskich sportowych dziaáaczy akademickich39.
Z braku sportowych organizacji studenckiej we Lwowie, máodzieĪ akademicka po 1909 r. wstĊpowaáa do lwowskich klubów sportowych, najczĊ36

I Sprawozdanie roczne Akademickiego Związku Sportowego MáodzieĪy Polskiej we Lwowie
za rok administracyjny 1906/1907, Lwów 1907, s. 4.
37
TamĪe, s. 3–5.
38
R. Wacek, Wspomnienia…, s. 188–189; J. Pawáowski, ZaáoĪyciele AZS Kraków przekazali nam
w testamencie datĊ 15 maja 1909 roku…, „Akademicki Przegląd Sportowy” nr 271, 03.2009,
s. 22; TenĪe, Nasze jubileusze i co po nich zostaáo, „Akademicki Przegląd Sportowy” nr 272,
04.2009, s. 5.
39
IV Sprawozdanie roczne z Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie za rok 1909,
Lwów 1910, s. 10.
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Ğciej do Towarzystwa Zabaw Ruchowych oraz do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”40.
Powstawanie we Lwowie w Ğrodowisku warunkach zaboru austriackiego
w latach 60. XIX w. studenckich kóá sportowych wiąĪe siĊ máodzieĔczym zapotrzebowaniem na ruch. Inicjatywom tym towarzyszyáa koniecznoĞü pokonania
braków finansowych, doĞwiadczenia organizacyjnego, a takĪe wewnĊtrzne tarcia polityczne. W początkowym okresie sport akademicki miaá charakter rozrywkowo-rekreacyjny i ograniczaá siĊ do rozwijania szermierki i kolarstwa.
Stowarzyszenia akademickie dziaáaáy w wielu przypadkach okresowo, ich dziaáalnoĞü zanikaáa a w ich miejsce pojawiaáy siĊ nowe organizacje akademickie.
Na podstawie zebranych informacji przytoczonych powyĪej, naleĪy uznaü,
Īe akademicki ruch w zakresie rozwoju kultury fizycznej pojawiá siĊ jeszcze
przed rejestracją 15 maja 1909 r. Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie. Tym samym lwowskiemu Ğrodowisku akademickiemu naleĪy przypisaü
początkową cezurĊ czasową w rozwoju kultury fizycznej, która pojawia siĊ
najpierw w 1867 r., kiedy to grupa siedmiu studentów czynnie uczestniczyáa
w powoáaniu we Lwowie pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokóá”, a nastĊpnie nie naleĪy zapominaü o udokumentowanym charakterze
akademickim dziaáalnoĞci sportowej powoáanego w 1878 r. „Kóáka Szermierzy”
przy Czytelni Akademickiej we Lwowie.
Pomysá utworzenia Akademickiego Związku Sportowego powstaá na przeáomie 1908/1909 r. w grupie studentów zgromadzonych wokóá idei turystycznych wypraw41. Jednym z wielu wáóczĊgów jak popularnie nazywano ówczesnych piechurów byá student medycyny Wacáaw Majewski. NaleĪaá do grupy
fascynującej siĊ urokami tatrzaĔskich krajobrazów. Grupa áazików znacznie
inaczej spĊdzaáa czas niĪ wyróĪniający siĊ zarostem i pelerynami inni krakowscy studenci, którzy spĊdzali czas w zadymionych pomieszczeniach knajp lub
wáócząc siĊ uliczkami starego Krakowa. Nieodáącznym towarzyszem W. Majewskiego byá Kuryluk, razem zdarzyáo im siĊ zdobyü podczas ulewnego deszczu szczyt àomnicy. Byá to ich pierwszy wspólny wyczyn sportowy. Wkrótce
do ich wypraw doáączyli: Walery Goetel, Wacáaw Pawlica i kilku innych.
W ciągu roku wspólnie odbyli kilka wypraw związanych ze wspinaczką na
tatrzaĔskie szczyty.
Wspólne wyprawy wytworzyáy szczególne klimaty przyjaĨni. W tej niewielkiej rozumiejącej siĊ w sprawach tatrzaĔskich grupie pojawiáa siĊ idea powoáania przy uniwersytecie krakowskim – koáa sportowego. OczywiĞcie byáy to
czasy, w których w Krakowie nie byáo specjalnych wzorów organizacyjnych.
Skorzystali ze statutu dziaáających okresowo we Lwowie innych podobnych
40

Temat porusza: „Gazeta Sportowa” 1909, nr 4, s. 4; „Sport Powszechny” 1911, nr 9, s. 2; „WĊdrowiec” 1912, nr 18, s. 383.
41
Akademicki Związek Sportowy zarejestrowano w Krakowie 19 czerwca 1909 r.
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stowarzyszeĔ, a takĪe z statutu angielskiej akademickiej organizacji sportowej.
Opierając siĊ na tych dwóch dokumentach w 1909 r. sprecyzowali statut akademickiej organizacji przyjmując dla niej nazwĊ Akademicki Związek Sportowy (AZS). W dniu 15 maja 1909 r. w jednej z niewielkich salek Collegium
Novum odbyáo siĊ pierwsze historyczne zebranie. Pierwszym prezesem w dziaáalnoĞci krakowskiego AZS wybrano wáaĞnie Wacáawa Majewskiego.

Pamiątkowe zdjĊcie pierwszego prezesa Akademickiego Związku Sportowego
W. Majewskiego (po lewej) oraz Zdzisáaw Straszak prezes AZS w 1955 r. (obok po prawej)

Początkowo dziaáalnoĞü AZS prowadzona byáa w oparciu o organizowanie
wycieczek turystycznych w Beskidy, Pieniny i w Tatry. Stopniowo powstawaáy
inne akademickie sportowe sekcje, tj.: sportów zimowych (narciarska i saneczkarska), szermiercza, wioĞlarska, tenisowa, piáki noĪnej, lekkoatletyki, bokserska i gier ruchowych. W dziaáalnoĞci sportowej pod wzglĊdem finansowym
akademicy radzili sobie sami. JuĪ u zarania akademickiej organizacji sportowej
dziaáalnoĞü odbywaáa siĊ tylko dziĊki zapaáowi organizacyjnemu i finansowemu
studentów. Byli to pionierzy sportu akademickiego w Polsce.

Stanisáaw Zaborniak – Sportowe organizacje studenckie Lwowa i Krakowa…
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STRESZCZENIE
Galicja byáa terenem, gdzie uksztaátowaáy siĊ pierwsze kierunki rozwoju
kultury fizycznej, w tym rozwój kadry szkoleniowej oraz pojawienie siĊ osób
o cechach charakterystycznych dla dziaáacza spoáecznego.
W warunkach zaboru austriackiego na Uniwersytecie Lwowskim juĪ
w 1817 r. wprowadzono zorganizowane üwiczenia fizyczne dla studentów oparte o naukĊ jazdy konnej, páywania, szermierki i taĔca. Inicjatywa ta w polskim
akademickim Ğrodowisku byáa jednym z pierwszych zorganizowanych studenckich üwiczeĔ fizycznych.
Obok studenckiego Koáa „Polonia” od wiosny 1891 r. we Lwowie przy
Uniwersytecie rozpoczĊáo dziaáalnoĞü inne stowarzyszenie akademickie Pierwszy Lwowski „Klub Szermierzy”.
Lwowscy studenci wĞród swoich licznych inicjatyw w zakresie rozwoju
sportu wykazaü siĊ mogą powoáaniem do dziaáalnoĞü w 1897 r. pierwszego
studenckiego stowarzyszenia kolarskiego pod nazwą Akademicki Klub Cyklistów.
Kilka lat póĨniej w 1906 roku czáonkowie Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Lwowskiej zaáoĪyli Akademicki Związek Sportowy MáodzieĪy Polskiej (AZSMP). Organizacja AZSMP posiadaáa sekcje: kolarską, szermierczą,
tenisową i turystyczną.
Sáowa kluczowe: Polska, historia kultury fizycznej, kultura fizyczna studentów,
sport, Lwów, Kraków
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà II

HALINA HANUSZ
Akademicki Związek Sportowy, Zarząd Gáówny
POCZĄTKI MIĉDZYNARODOWEGO
AKADEMICKIEGO RUCHU SPORTOWEGO
NA PRZEàOMIE XIX I XX WIEKU

Na przeáomie XIX i XX wieku coraz wiĊcej narodowoĞci, krajów i caáych
kontynentów áączyáa idea zjednoczeniowa w wielu dziedzinach Īycia spoáeczeĔstw. W tym okresie powstaáy liczne organizacje o charakterze miĊdzynarodowym: MiĊdzynarodowy Czerwony KrzyĪ (1863), I i II MiĊdzynarodówka
(1864 i 1889), MiĊdzyparlamentarna Unia (1887), MiĊdzynarodowe Biuro Pokoju (1891), MiĊdzynarodowy Komitet Olimpijski (1894) oraz miĊdzynarodowe federacji sportowe. W wyniku zakoĔczenia dziaáaĔ wielkiej wojny (19141918), uksztaátowaá siĊ nowy obraz Europy miĊdzywojennej (1919–1939)1.
Wojna i rewolucje spowodowaáy rozpad mocarstw i dziaáających przed wojną
organizacji. Po tym okresie nastąpiá czas ogólnej demokratyzacji stosunków na
Starym Kontynencie, odbudowy wielu paĔstw i ksztaátowania siĊ nowych ruchów, organizacji politycznych i spoáecznych.
W pierwszych latach powojennych dominująca w europejskich Ğrodowiskach inteligenckich atmosfera braterstwa narodów, silnie przeniknĊáa do Ğrodowisk uniwersyteckich. W tym okresie powstaáy organizacje miĊdzynarodowe,
z których powaĪną pozycjĊ i rolĊ posiadaáo siedem organizacji2. Weszáy one
1

A. CzubiĔski, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, PoznaĔ 2000, s. 11–81.
1. Fédération Universelle des Associations Chrétiens utworzona w 1895 r.; 2. Confédération Internationale 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 Universitaire Internationale pour la Société des Nations utworzona w 1924 r. Por.: R. àąkowski, Z dziejów
miĊdzynarodowego ruchu studenckiego w latach miĊdzywojennych, „Pokolenia”, 1969, nr 1/25, s. 8.
2
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w skáad komitetu utworzonego przy dziaáającej od 1922 roku pod auspicjami
Ligi Narodów, MiĊdzynarodowej Komisji Wspóápracy (CICI). Najbardziej
wpáywową i najsilniejszą wĞród nich byáa MiĊdzynarodowa Konfederacja Studentów – Confédération Internationale des Étudiants (CIÉ).
CIÉ zostaáa utworzona z inicjatywy Francuzów, na pierwszym powojennym Kongresie Narodowego Związku Studentów Francji, w Strasburgu w listopadzie w 1919 roku. W Kongresie wziĊli udziaá zaproszeni reprezentanci
związków akademickich siedmiu narodów3. Konfederacja powstaáa pod hasáem
dąĪeĔ pokojowych, a cele Konfederacji precyzowaá statut4. Organami wykonawczymi CIÉ byáa Rada oraz Komitet Wykonawczy. NajwyĪszą wáadzą zostaá
Kongres organizacji, a siedzibą – Bruksela. W Strasburgu, w wyniku przeprowadzonych wyborów, pierwszym przewodniczącym CIÉ zostaá Francuz – Jean
Gérard5, wiceprzewodniczącymi: Van Laer (Belgia), Jan BaliĔski-Jundziáá (Polska), Georgesco (Rumunia) i Beaufort (Czechosáowacja), a funkcje sekretarzy
i skarbnika przypadáy w udziale Francuzom.
Zgodnie z uchwalonym statutem, narodowe organizacje, które braáy udziaá
w Kongresie zaáoĪycielskim, podzielono na dwie grupy. Peánoprawnymi czáonkami CIÉ z tytuáem czáonków zaáoĪycieli zostaáy paĔstwa reprezentowane przez
związki narodowe – Francji, Belgii, Hiszpanii, Polski, Luksemburga, Rumunii
i Czechosáowacji. Pozostaáe kraje – Anglia, Dania, USA, Grecja, Holandia,
Wáochy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria – otrzymaáy status czáonków wolnych,
do czasu powoáania akademickich związków narodowych6. Ten status okreĞlaá
3

Zgodnie z imperialistycznym charakterem traktatu pokojowego, kierownicy Francuskiego
Związku Akademickiego zaprosili wyáącznie przedstawicieli paĔstw zwyciĊskich, poniewaĪ –
przedstawiciele paĔstw pokonanych niechĊtnie zasiedliby do wspólnych obrad. OkolicznoĞci
towarzyszące stworzeniu MiĊdzynarodowego Związku Studentów wykazaáy, Īe Francja, która po
I wojnie Ğwiatowej braáa udziaá we wszystkich miĊdzynarodowych akcjach politycznych, a nawet
czĊsto wystĊpowaáa w charakterze inicjatora staraáa siĊ miĊdzynarodową organizacjĊ studencką
oprzeü na bazie Ententy. W pierwszym okresie dziaáalnoĞci – w interesie zapewnienia wáasnej
hegemonii – nawet Anglii nie wciągniĊto do wspóápracy. Przyczyną tego byáy konflikty angielsko-francuskie, a nawet i ten fakt, Īe Anglia posiadaáa zdecydowanie bardziej rozwiniĊty sport
akademicki, aniĪeli Francja. L. Kutassi, DąĪenie do stworzenia miĊdzynarodowej platformy dla
sportu uniwersyteckiego [w:] Studia nad dziejami kultury fizycznej XIX i XX wieku. PoznaĔ 1973,
s. 82–83.
4
1. Tworzyü wiĊzi wzajemnego szacunku i porozumienia miĊdzy studentami i inteligencją krajów czáonkowskich. 2. Utrzymywaü Ğcisáe związki miĊdzy organizacjami studenckimi róĪnych
krajów. 3. Koordynowaü ich dziaáalnoĞü intelektualną. 4. Zajmowaü siĊ problemami stosunków
miĊdzynarodowych i nauki w szkoáach wyĪszych oraz Īyciem moralnym i materialnym studentów. Por. R. àąkowski, Z dziejów..., s. 9.
5
Kongres warszawski w 1924 r. nadaá mu zaszczytny tytuá „Prezesa ZaáoĪyciela CIÉ”. Zob.
„Akademik”, 1925, nr 2, s. 22.
6
Narodowe związki studenckie w Anglii, Jugosáawii, Finlandii, Danii, Szkocji, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii powstaáy w latach 1919–1921. Formalny ich akces do CIÉ zostaá zatwierdzony na
Kongresie Konfederacji, który odbyá siĊ w Pradze w 1921 r. Zob. R. àąkowski, Z dziejów...,
s. 11.
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paragraf drugi CIÉ, który zawieraá najbardziej polityczne sformuáowania, ustalające jednoczeĞnie, Īe: kwestia przyjĊcia studentów paĔstw centralnych i ich
sojuszników do CIÉ nie moĪe byü postawiona, dopóki te kraje nie bĊdą przyjĊte
do Ligi Narodów7. O ile na początku w dziaáalnoĞci CIÉ najwaĪniejszymi kwestiami byáy zadania intelektualne, o tyle w latach póĨniejszych znalazáy siĊ
równieĪ sprawy materialne studentów8, a od 1922 roku równieĪ stosunki miĊdzynarodowe w dziedzinie sportu akademickiego.
NaleĪy nadmieniü, Īe z formalnego punktu widzenia, udziaá polskiej reprezentacji na zaáoĪycielskim zjeĨdzie MiĊdzynarodowej Konfederacji Studenckiej
byá nieprawomocny. W tym czasie jeszcze w Polsce nie ukonstytuowaáa siĊ
ogólnokrajowa organizacja studencka9. Dopiero od 1921 r. reprezentowaü PolskĊ na forum miĊdzynarodowym, jak i utrzymywaü stosunki z innymi narodowymi związkami studenckimi mógá przedstawiciel Naczelnego Komitetu Akademickiego (NKA). Komitet równieĪ zatwierdzaá wszelkiego rodzaju studenckie wyjazdy zagraniczne, w celach nie tylko reprezentacyjnych, ale naukowych,
turystycznych oraz zabiegaá o Ğrodki na pokrycie tych wyjazdów.
Pierwszym momentem w dąĪeniu do stworzenia miĊdzynarodowej platformy dla sportu uniwersyteckiego byáo uczestnictwo studentów w Igrzyskach
Olimpijskich w Atenach w 1896 roku. Idea olimpijskiego wspóázawodnictwa,
7

TamĪe: s. 9.
We wszystkich krajach tak europejskich, jak i pozaeuropejskich w okresie miĊdzywojennym –
poza ZSRR – dostĊp do studiów byá ograniczony z powodu wysokich opáat za naukĊ, tzw. czesne.
Zdecydowaną wiĊkszoĞü studentów w poszczególnych krajach pochodziáo z warstw zamoĪnych.
TamĪe: s. 9.
9
W Polsce ruch studencki ksztaátowaá siĊ na początku lat 20. XX wieku. Początkowo naczelną
wáadzą spoáecznoĞci studenckiej byáy Ogólnopolskie Zjazdy Polskiej MáodzieĪy Akademickiej,
które obejmowaáy poszczególne páaszczyzny Īycia studenckiego. W 1921 r. powstaá Ogólnopolski Związek Bratnich Pomocy MáodzieĪy Akademickiej i Związek Polskich Korporacji Akademickich. W 1922 r. powstaá Związek Kóá Naukowych Polskiej MáodzieĪy Akademickiej, a w
1923 – CentralĊ Polskich Akademickich Związków Sportowych (CPAZS) i Ogólnopolski Związek Akademickich Kóá Prowincjonalnych. RównoczeĞnie podjĊto dziaáania o powoáaniu reprezentacji ogólnoakademickiej. Na II ZjeĨdzie (17-20 grudnia 1921 r.) w Wilnie uchwalono powoáanie Związku Narodowego Polskiej MáodzieĪy Akademickiej (ZNPMA), której organem wykonawczym byá Naczelny Komitet Akademicki (NKA). Skáadaá siĊ on z oĞmiu wybranych na zjeĨdzie czáonków, i przedstawicieli – Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy, Związku Polskich Korporacji Akademickich, Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kóá Naukowych,
Centrali Polskich Akademickich Związków Sportowych i Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kóá Prowincjonalnych. Od 1922 r. w ZNPMA opanowaáy studenckie orgnizacje nacjonalistyczne, kierowane przez endecjĊ. Organizacje związane z obozem piásudczyków, demokratyczne
i socjalistyczne powoáaáy Związek Polskiej MáodzieĪy Akademickiej (ZPMA), który rozpadá siĊ
w 1925 r. na skutek sporów pomiĊzy poszczególnymi wchodzącymi w jego skáad organizacjami.
PolskĊ reprezentowaáa w CIÉ Komisja Zagraniczna NKA, a od 1926 aĪ do 1934 r. reakcyjna grupa
máodzieĪy akademickiej związana z narodową demokracją (póĨniej ze Stronnictwem Narodowym).
Zob. szerzej: R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy 1908–1939, PoznaĔ 1990, s. 125–130;
R. àąkowski, Z dziejów..., s. 11.
8
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rywalizacja jednostek i zespoáów sportowych, a nie reprezentacji paĔstw,
wzbudziáa w nich zainteresowanie w kierunku wspóázawodnictwa sportowego
wĞród studentów. Stali siĊ oni zapalonymi rzecznikami systematycznych kontaktów i spotkaĔ studentów na arenie ogólnoĞwiatowego wspóázawodnictwa
sportowego10.
Jednak sport akademicki w ujĊciu miĊdzynarodowym rozwijaá siĊ w wolnym tempie. Przed I wojną Ğwiatową sporadycznie dochodziáo do sportowych
spotkaĔ wyĪszych uczelni w poszczególnych krajach. W zakresie uniwersyteckiego ruchu sportowego przodowaáy uniwersytety angielskie i amerykaĔskie,
organizując czĊsto zawody sportowe, zwáaszcza lekkoatletyczne i wioĞlarskie.
Przeprowadzano takĪe spotkania sportowe miĊdzy druĪynami akademickimi.
Z czasem wspóázawodnictwo sportowe przejĊáy uniwersytety Francji i Belgii.
Z kolei studenci wáoscy organizowali tzw. olimpiady akademickie, zapraszając
równieĪ na nie studentów z innych paĔstw. Powoli rozwijający siĊ sport akademicki potrzebowaá ram organizacyjnych, by wejĞü na arenĊ miĊdzynarodowej
rywalizacji w sporcie studenckim. Tym bardziej Īe ugruntowana byáa juĪ ideologia sportu, a co najistotniejsze – jednolitoĞü regulaminów, przepisów sportowych oraz organizacja zawodów sportowych. Istniaáy juĪ Ğwiatowe sportowe
struktury organizacyjne, i co równie waĪne, miĊdzynarodowa arena sportu,
której czĊstymi uczestnikami byli sportowcy ze statusem studenckim, wystĊpujący w barwach pozauczelnianych klubów sportowych.
Coraz systematyczniej odbywaáy siĊ spotkania w poszczególnych dyscyplinach sportu, ale gáównie w ukáadzie kontaktów miĊdzyklubowych. To wáaĞnie
te spotkania daáy początek umiĊdzynarodowienia sportu studenckiego. Dopiero
po I wojnie Ğwiatowej, w latach 1918–1924, zorganizowano miĊdzynarodowe
imprezy sportowe, w których uczestniczyáy akademickie reprezentacje paĔstwowe. NaleĪy zauwaĪyü, Īe powstaáe przed I wojną Ğwiatową narodowe
związki akademickie dąĪyáy do stworzenia miĊdzynarodowej organizacji jednoczącej studentów róĪnej narodowoĞci. Taki cel wyznaczaáy sobie teĪ dziaáające
w niektórych paĔstwach akademickie związki sportowe. Z kolei inne narodowe
akademickie związki sportowe popieraáy myĞl zorganizowania miĊdzynarodowego związku, który przy pomocy specjalnego organu koordynowaáby organizacjĊ sportu uniwersyteckiego na platformie miĊdzynarodowej.
W styczniu 1922 roku w Hadze, na zjeĨdzie Rady Administracyjnej CIÉ,
z inicjatywy prezesa Jeana Gerarda, stworzona zostaáa osobna, staáa Komisja
Sportowa (tzw. Komisja Szósta)11. Jej przewodniczącym zostaá Francuz Jean
Petitjean. W dniach 2–6 maja 1923 roku, pod przewodnictwem ówczesnego
10

L. Kutassi, DąĪenia..., s. 79–85.
„W skáad Komisji weszáo po 1 delegacie wszystkich narodów reprezentowanych w CIÉ. Delegaci wysáuchali raportu J. Patitjeana, komisarza sportowego Związku Narodowego Studentów
Francuskich”. Zob.: „Akademik” 1923, nr 13, s. 160; „Akademik” 1925, nr 2, s. 22.
11
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podsekretarza stanu w Ministerstwie OĞwiaty – Gastona Vidal, i dziĊki staraniom Petitjaena, zwoáany zostaá w ParyĪu I MiĊdzynarodowy Uniwersytecki
Kongres Sportowy. W Kongresie uczestniczyli delegaci z dziesiĊciu narodów
(Anglia, Belgia, Czechosáowacja, Estonia, Francja, Holandia, àotwa, Polska,
Stany Zjednoczone i Wáochy). Celem spotkania byáa dyskusja nad aktualnymi
zagadnieniami sportu uniwersyteckiego, skoordynowanie wysiáków poszczególnych paĔstw, stworzenie jednolitej organizacji miĊdzynarodowej, umoĪliwiającej jak najszerszą wspóápracĊ w rozwoju Īycia sportowego máodzieĪy
akademickiej oraz ustalenie zasad koordynacji CIÉ w wymiarze miĊdzynarodowym12.
NaleĪy podkreĞliü, Īe przebieg Kongresu byá dowodem znaczenia Centrali Polskich AZS na miĊdzynarodowym forum akademickiego ruchu sportowego. DuĪą aktywnoĞcią w czasie obrad Kongresu wykazaá przedstawiciel
Polski – Zygmunt Glinka13, który w imieniu Centrali Polskich Akademickich
Związków Sportowych zgáosiá wiele znaczących wniosków organizacyjnych
i programowych. NajwaĪniejszy z nich dotyczyá organizacji miĊdzynarodowych akademickich zawodów sportowych. Projekt strony polskiej byá analogiczny z prezentowanym przez stronĊ wáoską. Po dyskusji Kongres
uchwaliá, Īe:
ಥ co cztery lata, w roku poprzedzającym igrzyska olimpijskie, organizowane
bĊdą olimpiady akademickie, na których program sportowy uzupeániony bĊdzie konkursami naukowymi i artystycznymi,
ಥ w latach miĊdzy olimpiadami bĊdą odbywaü siĊ w poszczególnych krajach
narodowe mistrzostwa studenckie w obsadzie miĊdzynarodowej,
ಥ w programie sportowym olimpiad obejmowaá bĊdzie takie dyscypliny, jak:
lekkoatletyka, páywanie, wioĞlarstwo, piáka noĪna, szermierka, tenis i sporty
zimowe,
ಥ zawody narodowe bĊdą rozgrywane przede wszystkim w: lekkoatletyce i
sportach wodnych,
ಥ pierwsza „Olimpiada Akademicka” odbĊdzie siĊ w Rzymie w 1927 roku,
ಥ za zasadne delegaci wszystkich paĔstw biorących udziaá w obradach, uznali
utworzenie MiĊdzynarodowego Akademickiego Komisariatu Sportowego,
którego posiedzenia odbywaáy by siĊ w czasie trwania Kongresów CIÉ,
12

Póá wieku Akademickiego Związku Sportowego 1908-1958, Warszawa 1962, s. 43.
Na posiedzeniu komisji administracyjnej zabraá gáos m. in. delegat Polski kol. Zygmunt Glinka
i odczytaá sprawozdanie z obecnego stanu rozwoju sportu akademickiego w Polsce. W sprawozdaniu tym skreĞliá po krótce historiĊ organizacji akademickiego Īycia sportowego. Kol. Glinka
w imieniu CP AZS zgáosiá 10 wniosków, dotyczących miĊdzynarodowej organizacji i propagandy
sportów akademickich. Z wniosków tych najwaĪniejsze dotyczyáy utworzenia Komitetu Wykonawczego Zjazdu, który miaá skáadaü siĊ co rok z przedstawicieli jednego z krajów skonfederowanych w CIÉ i w tymĪe kraju organizowaü kongres oraz zawody miĊdzynarodowe w roku nastĊpnym, „Akademik” 1923, nr 13, s. 160.
13
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ಥ z racji II Posiedzenia Kongresu CIÉ w Warszawie w 1924 roku, Polsce powierza siĊ organizacjĊ miĊdzynarodowych zawodów sportowych14.
NaleĪy równieĪ dodaü, Īe na Kongresie pracowaáa równieĪ komisja sportów ĪeĔskich i komisja lekarska.
Równolegle z paryskimi obradami, które toczyáy siĊ w godzinach rannych,
w godzinach popoáudniowych odbywaáy siĊ zawody lekkoatletyczne. Wystartowaáy w nich studenckie reprezentacje dziewiĊciu paĔstw. Inicjator zawodów – Jean
Petitjean – chciaá, by byáy one uznane juĪ za pierwsze akademickie mistrzostwa
Ğwiata15. Komisja Sportowa CIÉ jednak nie nadaáa im statusu Mistrzostw, a zgodziáa siĊ jedynie na charakter i nazwĊ „miĊdzynarodowej imprezy sportowej”16.
Dominującą rolĊ na forum komisji sportowej CIÉ odegrali Polacy równieĪ
rok póĨniej Zgodnie z przyjĊtymi ustaleniami w ParyĪu organizatorem II Kongresu CIÉ byáa Polska. Na obrady do Warszawy, w dniach 18ಥ19 wrzeĞnia
1924 roku, przybyli przedstawiciele piĊtnastu paĔstw17. Kongres po dyskusji –
jednogáoĞnie i bez zmian ಥ uchwaliá przedstawione polskie projekty dotyczące:
14

Uchwalono nadto szereg innych wniosków polskich, w sprawie stworzenia Centrali w kaĪdym
kraju, wysáania ankiety do rektorów uniwersytetów w kwestii popierania sportu akademickiego,
dopuszczenia máodzieĪy szkóá Ğrednich i oldboyów do udziaáu w AZS-ach (bez prawa uczestnictwa w Olimpiadach akademickich, wydawania i przesyáania do siebie bezpáatnie przez CentralĊ
pism sportowych itd. Uchwalono teĪ wysáaü do Stanów Zjednoczonych misjĊ z przedstawicieli
wszystkich narodów skonfederowanych w celu zwiedzenia tamtejszych urządzeĔ sportowych na
uniwersytetach. Komisja sportów ĪeĔskich zajmowaáa siĊ opracowywaniem programu zawodów
ĪeĔskich, wreszcie na komisji lekarskiej omawiano sprawĊ organizacji nadzoru lekarskiego nad
máodzieĪą uprawiającą sport. Zob. szerzej: R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy 1908-1939...,
s. 338; „Akademik” 1923, nr 13, s. 160.
15
W rozegranych zawodach lekkoatletycznych w ParyĪu, na stadionie Paris Universite Club (Uniwersytet Paryski posiadaá wáasne boisko, z 500-metrową bieĪnia, z trybunami dla widzów, tereny do piáki
noĪnej, hokeja, rugby, place tenisowe, páywalniĊ, sale gimnastyczne), wziĊli udziaá reprezentanci 9
narodów. OsiągniĊte wyniki byáy na wysokim poziomie, m.in. zostaá wyrównany rekord Ğwiata na 100
m przez Paddocka. Tytuáy mistrzowskie przypadáy (oprócz Belgom): Francuzom – 5 tytuáów (1500,
400 ppá., 4x400, skok wzwyĪ i w dal z rozbiegiem), Holendrom – 3 (400, 110 ppá., 4x100), USA – 2
(200, 400), Wáochom – 2 (rzut, piĊciobój), Czechosáowacji – 2 (dysk, kula), Anglikom – 1 (50 m),
Szwajcarom – 1 (800), DuĔczykom -1 (tyczka). W klasyfikacji koĔcowej zwyciĊĪyáa Francja – 127
pkt, 2. Wáochy – 80, 3. Czechosáowacja – 70,] „Akademik” 1923, nr 13, s. 160.
16
Piotr Rostini komentowaá póĨniej w 1947 roku caáą inicjatywĊ w ten sposób, Īe „impreza zakoĔczyáa siĊ wielkim sukcesem dziĊki wybitnej indywidualnoĞci Jean Petitjaen i jego umiejĊtnoĞci pokonania wszelkich trudnoĞci organizacyjnych, oraz dziĊki skandalowi, który groziá ze strony MiĊdzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej w związku ze startem lekkoatlety amerykaĔskiego Paddock’a, to jednak z powodu maáej iloĞci uczestników impreza ta miaáa tylko charakter
„próby generalnej” przed mistrzostwami Ğwiata. Faktem jest, Īe próba ta siĊ doskonale udaáa.
L. Kutassi, DąĪenia..., s. 84.
17
Komisji Sportowej II Kongresu CIÉ w Warszawie przewodniczyá delegat Francji, wiceprezes
CIÉ dr Mothe. Obecni byli przedstawiciele: Anglii, Ameryki, Francji, Wáoch, Szkocji, Czechosáowacji, Szwajcarii, Turcji, Finlandii, Danii, Estanii, WĊgier, Buágarii, Polski (Stefan Michlewski i Zygmunt Glinka) i Rosji emigracyjnej. Delegat Rumunii, który nie mógá stawiü siĊ na posiedzeniu, upowaĪniá pisemnie delegatów polskich do gáosowania wedáug wáasnego uznania
w imieniu Rumunii. Zob.: „Przegląd Sportowy” 1924, nr 38, s. 16; „Stadion” 1924, nr 42, s. 21.
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ಥ struktury organizacyjnej MiĊdzynarodowego Komisariatu Sportowego CIÉ,
ಥ statuty akademickich związków sportowych i ich narodowych centrali18.
Na wniosek Polski, komisarzem sportowym CIÉ zostaá mianowany Francuz, Jean Petitjean. Z kolei na jego wniosek, Polsce, a z upowaĪnienia Naczelnego Komitetu Akademickiego – Centrali Polskich Akademickich Związków
Sportowych – powierzono utworzenie na rok akademicki 1924/1925 Komitetu
Wykonawczego MiĊdzynarodowego Akademickiego Komisariatu Sportowego
CIÉ z siedzibą w Warszawie.
Dowodem uznania ze strony delegatów innych narodowoĞci uczestniczących w obradach Komisji Sportowej CIÉ byá fakt powierzenia Polakom wysokich stanowisk w ukonstytuowanym Komisariacie. Pierwszym prezesem zostaá
Stefan Michlewski, wiceprezesami – Stefan Grodzki i Zygmunt Glinka, sekretrzem i skarbnikiem – Michaá Skrzywan, przewodniczącym komisji sportowej –
Wáadysáaw K. Nadratowski, przewodniczącym komisji propagandowej – Stanisáaw Szeller, przewodniczącym komisji statystycznej – Bogdan LubiĔski,
czáonkami: Lucjan Kulej, Józef Podoski, Józef Cháopicki19.
Komisariat miaá za zadanie prowadzenie w roku akademickim 1924/1925
wszystkich spraw związanych z miĊdzynarodowym studenckim ruchem sportowym, a przyjĊte ustalenia podczas obrada Akademickiego Komisariatu Sportowego
na II Kongresie CIÉ w Warszawie okazaáy siĊ fundamentalnymi w rozwoju akademickiego miĊdzynarodowego ruchu sportowego. Od tego Kongresu we wszystkich paĔstwach naleĪących do CIÉ obowiązywaá jednolity statut studenckich organizacji sportowych. NaleĪeü do nich mieli prawo studenci, ale równieĪ jeden z paragrafów dopuszczaá przynaleĪnoĞü uczniów szkóá Ğrednich i absolwentów uczelni
wyĪszych. Natomiast prawo startu w zawodach akademickich przysáugiwaáo wyáącznie sportowcom mającym status studenta oraz absolwenta danej uczelni
w okresie dwóch lat od momentu ukoĔczenia studiów20.

Pierwsze miĊdzynarodowe zawody akademickie
Prawie piĊü lat minĊáo od momentu powstania MiĊdzynarodowego Związku
Studentów do zorganizowania pierwszych akademickich mistrzostw Ğwiata w 1924
roku. Akademicki Komisariat Sportowy nie opracowaá specjalnego regulaminu
18

Przedstawione projekty zostaáy przygotowane przez KomisjĊ Kongresową, którą z upowaĪnienia Naczelnego Komitetu Akademickiego samodzielnie stanowili przedstawiciele Centrali Polskich AZS w osobach: Zygmunt Glinka – przewodniczący, RóĪa Drojecka – sekretarz, czáonkowie: Bogdan LubiĔski, Stefan Michlewski, Witold CzerwiĔski, „Stadion” 1924, nr 37, s. 22.
19
Komunikat nr 10 Centrali Polskich Akademickich Związków Sportowych, „Stadion” 1924, nr
42, s. 21,
20
Po próbach analizowania wydarzeĔ dotyczących sportu akademickiego moĪna przyznaü sáusznoĞü konstatacji L. Kutassiego pisząc, Īe „umiĊdzynarodowienie sportu akademickiego zasadniczo datuje siĊ od okresu 1918–1924”.
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mistrzostw, ale byáa decyzja co do terminu, rozgrywanych dyscyplin sportowych,
i uczestniczących paĔstw. Tym samym sport akademicki wyszedá z narodowych
ram i rozpocząá etap miĊdzynarodowego ruchu sportowego, a tym samym okres
rozwoju ogólnoĞwiatowego wspóázawodnictwa sportowego studentów.
Pierwsze miĊdzynarodowe zawody akademickie odbyáy siĊ w Warszawie
w dniach 17ಥ20 wrzeĞnia 1924 roku. Dziaáacze Centrali Polskich AZS nadali
im odpowiednią oprawĊ propagandową i organizacyjną21. Ceremonia otwarcia
Mistrzostw odbyáa siĊ w Parku Sobieskiego (17 wrzeĞnia 1924 r., godzina
16.00), a w loĪy honorowej obecni byli przedstawiciele wáadz Rzeczypospolitej
Polskiej z premierem Wáadysáawem Grabskim i ministrem WyznaĔ Religijnych
i OĞwiecenia Publicznego Bolesáawem Miklaszewskim na czele oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych Francji i Anglii22. Zawody otworzyá minister Miklaszewski, a wszystkim serdecznie powitaá komisarz sportowy II Kongresu CIÉ Wáadysáaw K. Nadratowski. NastĊpnie przy dĨwiĊkach muzyki wojskowej odbyáa siĊ defilada uczestniczących w zawodach reprezentacji: Anglii,
Estonii, Francji, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, i Wáoch23.
Z grup narodowych wyróĪniaáa siĊ polska reprezentacja, zarówno z uwagi na
liczebnoĞü (okoáo 60 osób), jak i jednolitemu i estetycznemu ubiorowi. Obecnych ministrów Grabskiego i Miklaszewskiego witano zniĪeniem sztandarów
i tzw. salut olimpique24. Program Mistrzostw w Warszawie obejmowaá piĊü
dyscyplin: lekkoatletykĊ, tenis, szermierkĊ, wioĞlarstwo i piákĊ noĪną25.
Polska reprezentacja akademicka liczyáo okoáo 60. studentów, i oparta byáa
przede wszystkim na zawodnikach AZS, w wiĊkszoĞci z AZS Warszawa. Kilku
z nich to olimpijczycy z VII Igrzysk z ParyĪa (1924): lekkoatleci – Stefan Kostrzewski (AZS Warszawa), Zygmunt Weiss (AZS Warszawa), Józef Jaworski
(AZS Warszawa), szermierze – Adam Papée, Jerzy Zabielski, Alfred Ader (wszyscy AZS Kraków), i wioĞlarz – Wáadysáaw K. Nadratowski (AZS Warszawa).
21

Przy Biurze II Kongresu CIÉ zorganizowano Komisariat Sportowy,w skáad którego weszáy
nastĊpujące organy: Komitet organizacyjny zawodów, który tworzyli przedstawiciele AZS Warszawa: przewodniczący – Wáadysáaw K. Nadratowski, wiceprzewodniczący – Zygmunt Glinka,
sekretarz – Piotr Kurnicki, skarbnik – Michaá Skrzywan, czáonkowie – Stefan Michlewski, Lucjan
Kulej, Stanisáaw Szeller, Bogdan LubiĔski, „Stadion” 1924, nr 37, s. 22.
22
„Przegląd Sportowy” 1924, nr 38, s. 8.
23
Przed Mistrzostwami doszáy do organizatorów informacje o rezygnacji z przyjazdu do Warszawy (mimo zgáoszeĔ wstĊpnych). Podawane byáy powody rezygnacji. We Wáoszech w tym
samym czasie rozgrywane byáy lekkoatletyczne mistrzostwa Wáoch, stąd reprezentacja byáa niekompletna. Czechy, Dania i Rumunia wycofaáy siĊ w ostatniej chwili z powodów finansowych.
Te same wzglĊdy spowodowaáy nieobecnoĞü Holendrów, Belgów i Turków, „Stadion” 1924, nr
41, s. 35.
24
MiĊdzynarodowe Zawody Akademickich Związków Sportowych, „Stadion” 1924, nr 39, s. 11.
25
Prócz komitetu organizacyjnego mistrzostw pracowaáy komisje: prasowa – przewodniczący
Jerzy Bistram, lekkoatletyczna – Stefan Grodzki, wioĞlarska – Stanisáaw Szeller, piáki noĪnej –
Witold Hulanicki, szermiercza – Aleksander Ossowski i tenisowa – Bohdan LubiĔski, „Stadion”1924, nr 37, s. 22.
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NajwiĊkszym zainteresowaniem Mistrzostw cieszyáa siĊ lekkoatletyka,
w programie której rozegrano 20 konkurencji26. Zawody w tej dyscyplinie sportu
bezsprzecznie byáy najbardziej udane w stosunku do pozostaáych rozgrywanych
w ramach Mistrzostw. Trzeba jednak nadmieniü, Īe odbyáy siĊ one w skromnej
miĊdzynarodowej obsadzie, ale wĞród startujących nie brakowaáo wysokiej klasy
zawodników. Do Warszawy przyjechali zawodnicy, którzy miesiąc wczeĞniej
startowali w Igrzyskach Olimpijskich w ParyĪu, m.in. sprinterzy: Porritt (Nowa
Zelandia), czy sáawni wówczas Francuzi – Sempé i Jackson. Byáy teĪ znane nazwiska sportowców europejskich, ale równieĪ i amatorów, którzy uczestnicząc
w Kongresie doĞü przypadkowo wziĊli udziaá w programie sportowym.
Pierwszą rozegraną konkurencją lekkoatletyczną, która odbyáa siĊ tuĪ po uroczystoĞci otwarcia Mistrzostw, byáy biegi eliminacyjne na 100 m mĊĪczyzn.
Atrakcją tej konkurencji, i polskich zawodów byá Nowozelandczyk Porritt. Ten
sympatyczny máody zawodnik, brązowy medalista IO z ParyĪa, równieĪ w Warszawie nie zawiódá. Miaá swoich sympatyków w tzw. polskiej elicie spoáecznej
i sportowej, która oglądaáa studenckie zawody. W eliminacjach przebiegá 100 m
bez oznak wysiáku w 11.0 s. Sáynąá z bardzo dáugich kroków (okoáo 2.25-2.55 m),
które sprawiaáy wraĪenie wolnego biegu. Mimo to biegaá elastycznie, z doĞü wyraĨnym pochyleniem i z bardzo áadną pracą rąk. Na 70. metrze wyprzedzaá
wspóábiegnących zawodników, wpadając na metĊ z kilku metrowym przewagą.
Finaá przebiegá w 10.9 s, ustanawiając rekord warszawskich bieĪni. Za nim
ukoĔczyli bieg Weiss i Francuz Parrain, a ostatni sáynny Jackson. Podobnie byáo
w biegu na 200 m, w którym swoją klasĊ potwierdziá Porritt (22.2 s), a za nim –
tak samo jak w biegu na 100 m – Weiss i Parrain. Nowozelanczyk byá bezkonkurencyjny. Biegaá teĪ – poza konkursem – 110 m ppá. (16.2 s), lecz przegraá
z Sampé (15.7 s). PublicznoĞü warszawska byáa peána podziwu dla jednoosobowej reprezentacji Nowej Zelandii, którą stanowiá jeden zawodnik.
W jednej konkurencji orzeczenie sĊdziów okazaáo siĊ krzywdzące dla Polaka Józefa Jaworskiego. W biegu na 1500 m, na 200 m przed metą prowadziá
Jaworski. Ostre tempo, jakie narzuciá, spowodowaáo osáabienie i upadek. Minąá
go EstoĔczyk Tüsfeldt. Jaworski zerwaá siĊ i na sáaniających siĊ nogach wpadá
na EstoĔczyka, który trącony, upadá na bieĪniĊ. Jaworski przeskoczyá go
i wbiegá na metĊ. Tüsfeldt podniósá siĊ momentalnie i resztkami siá takĪe przekroczyá liniĊ mety. Wyniki: 1. Tüsfeldt (brak czasu). Czas Jaworskiego – 4:16
min. (o 0.9 s lepszy od rekordu Polski). Uzasadnienie sĊdziów brzmiaáo: popchniĊcie zawodnika. Jaworski zdyskwalifikowany.

26

W programie zawodów lekkoatletycznych rozegrano nastĊpujące konkurencje mĊĪczyzn: biegi
– 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 110 ppá., 400 ppá., 100/200/400/800, 4x100, 4x400 m,
skoki – wzwyĪ, w dal, trójskok, tyczka, rzuty – kula, oszczep, dysk, i piĊciobój, „Stadion” 1924,
nr 37, s. 23.
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Tabela 1
Polscy medaliĞci I MiĊdzynarodowych Mistrzostw Akademickich, Warszawa 1924 rok
Medal
ImiĊ i nazwisko
Klub
Dyscyplina
Konkurencja
Wynik
1
2
3
4
5
6
I MiĊdzynarodowe Mistrzostwa Akademickie, Warszawa, 17ಥ20 wrzeĞnia 1924
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa lekkoatletyka
400 m ppá.
1:02
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa lekkoatletyka
800 m
2:00.4
záoty
Józef Jaworski
AZS Warszawa lekkoatletyka
3000 m
9:32.5
Stefan Piątkowski
AZS Warszawa lekkoatletyka
piĊciobój
2896.71
Stefan Szydáowski
AZS Warszawa lekkoatletyka
oszczep
54.45
Stefan Szydáowski
AZS Warszawa lekkoatletyka
dysk
37.87
Zygmunt Weiss
AZS Warszawa lekkoatletyka
4 x 100 m
45.8
Stefan Piątkowski
AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa
Zygmunt Dąbrowski
AZS Warszawa
Zygmunt Weiss
AZS Warszawa lekkoatletyka
4 x 400 m
3.32
Edward Sztrumf
AZS Warszawa
Józef Jaworski
AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa
Józef Jaworski
AZS Warszawa lekkoatletyka
3000 m druĪ.
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa lekkoatletyka
3000 m druĪ.
Alfons Foerster
AZS PoznaĔ
tenis
gra poj.
Wanda Czarnocka
AZS Warszawa wioĞlarstwo
jedynka
czwórka
Lucjan Kulej
AZS Warszawa wioĞlarstwo
ze sternikiem
Henryk Niezabitowski
AZS Warszawa
Piotr Kurnicki
AZS Warszawa
Otto Gordziaákowski
AZS Warszawa
Wáadysáaw K. NadraAZS Warszawa
towski
Zygmunt Weiss
AZS Warszawa lekkoatletyka
100 m
11.0
AZS Warszawa lekkoatletyka
200 m
22.8
srebrny Zygmunt Weiss
Julian Grüner
AZS Warszawa lekkoatletyka
skok wzwyĪ
1.70
Antoni Rzepka
AZS Lwów
lekkoatletyka
tyczka
3.20
Julian Grüner
AZS Warszawa lekkoatletyka
oszczep
51.69
Zygmunt Weiss
AZS Warszawa lekkoatletyka 100/200/400/800 3:38.8
Zygmunt Dąbrowski
AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa
Zdzisáaw Karczewski
AZS Warszawa
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa lekkoatletyka
3000 m
Wáodzimierz DáugoszewAZS Kraków
wioĞlarstwo
jedynka
ski
Irena Popielówna
AZS Kraków
wioĞlarstwo
jedynka
Adam Papée
AZS Kraków
szermierka
szabla
druĪyna
Jerzy Zabielski
AZS Kraków
Alfred Ader
AZS Kraków
Kazimierz Laskowski
AZS Kraków
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1

2
3
4
5
6
Alfred Ader
AZS Kraków
szermierka
floret
druĪyna
Adam Papée
AZS Kraków
Jerzy Zabielski
AZS Kraków
Jerzy Pochwalski
AZS Kraków
Kazimierz Starkowski
AZS PoznaĔ
tenis
gra podwójna
Stanisáaw CzetwertyĔski
WLTK
Stefan Kostrzewski
AZS Warszawa lekkoatletyka
1500 m
AZS Lwów
lekkoatletyka
5000m
brązowy Wáadysáaw Boski
Ludwik Cheámecki
AZS Warszawa lekkoatletyka
oszczep
42.41
Erazm Pawski
AZS Warszawa lekkoatletyka
skok wzwyĪ
1.64
ħródáo: R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy 1908–1939, PoznaĔ 1990, s. 354, 355, 356.
Tabela 2
Wyniki I MiĊdzynarodowych 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 ppá.
1. Sempé (FRA) 15.7
2. Neuman (EST)
3. Luciani (FRA)

4 x 100 m
1. Polska 45:8 RP
(Weiss, Piątkowski, Kostrzewski I, Dąbrowski)
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 wzwyĪ
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 ppá.
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, Dąbrowski, Kostrzewski, Karczewski)
3. Estonia
(Ever, Neumann, Jaanvaldt, Tiisfeldt)

kula
1. Sempé (FRA) 11.595
2. Simon (FRA) 11.535
3. Neumann (EST) 10.935
oszczep
1. Szydáowski (POL) 54.45 RP
2. Grüner (POL) 51.69
3. Cheámicki (POL) 42.41
dysk
1. Szydáowski (POL) 37.87 R WOZLA
2. Sempé (FRA) 34.60
3. Paul (FRA) 31.19

piĊciobój
1.Piątkowski (POL) 2896.71 RP
2. Ever (EST) 2892.72
3. Sempé (FRA)
Punktacja druĪynowa w LA
1. Polska 68
2. Francja 44
3. Estonia 37
SZERMIERKA
Szabla druĪyna
Wáochy/Polska 13:3
(Papée, Zabielski, Ader, Laskowski)
Floret druĪyna
Wáochy/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/CzetwertyĔski
(POL) 6:3,6:3, 6:2
WIOĝLARSTWO
Skiff m
1. Castoldi A. (ITA)
2. Dáugoszewski W. (POL)
3. Russel Hubbard (USA)
PIàKA NOĩNA
Anglia : Polska 3:0
ħródáo: „Przegląd Sportowy”, 1924, nr 38, s. 8–12, 16; „Stadion”, 1924, nr 39, s. 12–16
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WystĊp polskich lekkoatletów naleĪy uznaü za udany. Ustanowili oni
w tych zawodach dziewiĊü rekordów: siedem nowych rekordów Polski w nastĊpujących konkurencjach: 800 m – Stefan Kostrzewski – 2.00.4 min, 400 m ppá.
– 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. Jaworski, S. Kostrzewski, 3.32 min, sztafeta olimpijska – Z. Weiss, Zygmunt Dąbrowski, S. Kostrzewski, Zdzisáaw Karczewski, 3.38.8 min, piĊciobój – Stefan
Piątkowski, 2896.71 pkt, rzut oszczepem – Sáawosz Szydáowski, 54.45 m; jeden
wyrównany (wáasny): 400 m – Z. Weiss, 51.8 s; i jeden rekord WOZLA: rzut
dyskiem – Sáawosz Szydáowski, 37.87 m. Polscy akademicy wygrali klasyfikacjĊ druĪynową, gromadząc 66 punktów, przed Francją – 44, i Estonią – 37.
Lekkoatleci zdobyli 21 medali (10 srebrnych, 7 srebrnych i 4 brązowe).
Najbardziej wszechstronnym lekkoatletą, multimedalistą zostaá Stefan Kostrzewski, wówczas student Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej
(5 záotych medali – 400 m ppá., 800 m, sztafety: 4x100 m i 4x400 m, 3000 m
druĪynowo, 2 srebrne – 3000 m i 100/200/400/800 m oraz 1 brązowy – 1500
m). Byá to pierwszy miĊdzynarodowy sukces áodzianina, który przeniósá siĊ do
Warszawy, by rozpocząü treningi, a z czasem zapisywaü swoje wyniki w historii polskiej lekkoatletyki27. Drugim multimedalistą zawodów byá Zygmunt Weiss, (3 záote medale– 400 m, 4x100 m, 4x400 m, 3 srebrne – 100 m, 200 m
i 100/200/400/800 m). Obaj do koĔca swoich karier sportowych byli czáonkami
AZS Warszawa, wielokrotnymi mistrzami Polski w latach 1922–1935 oraz
olimpijczykami z 1924 i 1928 roku28.
W zawodach tenisowych wziĊli udziaá z zagranicznych przedstawicieli tylko dwaj EstoĔczycy: Rubli i Luck. Przeciwko nim na kort wyszli Polacy, m. in.
ówczeny mistrz kraju Alfons Foerster29, zawodnik AZS PoznaĔ, który w finaáowym meczu gry pojedynczej pokonaá Rubliego (w setach: 6:2, 6:4, 6:0).
W grze podwójnej do ciekawych spotkaĔ naleĪaáy gry A. Foerster/Witold Potuczek (AZS Kraków) kontra Stanisáaw CzetwertyĔski (WLTK)/Kazimierz Starkowski (AZS PoznaĔ). Ta druga polska para ulega w spotkaniu finaáowym EstoĔczykom:Rubli/Luck (6:3, 6:3, 6:2).
O ile w zawodach lekkoatletycznych i w tenisie udaáo siĊ Polakom wywalczyü juĪ pierwsze tytuáy akademickich mistrzów Ğwata, to w szermierce: zarówno
27

„W roku 1923 zdobyáem mistrzostwo Polski w biegu na 5 km bijąc wszystkich dáugodystansowców w tym czasie w Polsce najlepszych. Po przeniesieniu siĊ na staáe do Warszawy, po
zapisaniu siĊ do AZS Warszawa, mam juĪ warunki do uprawiania sportu. Wspóázawodnictwo
z kolegami, z którymi niemal na kaĪdym treningu moĪna byáo pobiegaü. Wreszcie opieka trenerska. Zacząá siĊ okres Īmudnej pracy na bieĪni. Marzenia siĊ ziszczają!” S. Kostrzewski, Z moich
wspomnieĔ, „Stadion Máodych”. 1935, nr 1, s. 1.
28
Póá wieku AZS 1908–1958. Warszawa 1962, s. 224–229.
29
Alfons Foerster, byá pierwszym tenisistą AZS PoznaĔ, który wywalczyá tytuá mistrza Polski
w grze pojedynczej w 1924 r. S. Warsicki, DziaáalnoĞü AZS w Poznaniu 1919–1969, PoznaĔ
1969, s. 39; Tenis Polski ma 100 lat, Warszawa 1997, s. 88.

42

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

w szabli jak i we florecie lepsi okazali siĊ goĞcie. Tylko Wáosi byli rywalami
Polaków. Dwumecz rozegrano w Szkole PodchorąĪych. W zespoáach nie brakowaáo Ğwietnych zawodników – olimpijczyków. WĞród Wáochów – Chiavacci
i Volponi, a po stronie polskiej – Adam Papée, Alfred Ader i Jerzy Zabielski.
Skáad druĪyny wáoskiej uzupeánili Rutti i Mose, a polskiej – w szabli Kazimierz
Laskowski i Jerzy Pochwalski (obaj AZS Kraków) we florecie. Wáosi tryumfowali w obu broniach: w szabli wygrali z Polakami 13:3, a we florecie 15:130. Jedyną
walkĊ we florecie wygraá Adam Papée z Morem. Najlepszym z Wáochów we
florecie okazaá siĊ Chiavacci, najsáabszym More, który zbytnio dbając o wytwornoĞü ruchów, nie potrafiá wydobyü maksimum temperamentu. Pierwsze walki
rozstrzygali na swoją korzyĞü goĞcie najprostszymi atakami, których szybkoĞci
Polacy nie umieli siĊ przeciwstawiü. Po walkach druĪynowych, w pierwszy dzieĔ
zakoĔczyáy zawody indywidualne w szpadzie, w których walczyáo 4 Wáochów
i Laskowski. Pierwsze miejsce zająá Chiavacci, drugie Piutti, trzecie Velponi. Nie
mniej naleĪy podkreĞliü wartoĞü wáosko-polskiego meczu. Walki byáy áadne,
akcje pomysáowe, wiele nowych technicznych, indywidualnych elementów walk,
a Polska szermierka miaáa lekcje Ğwiatowej szermierki.
Dnia 20 wrzeĞnia 1924 roku odbyáy siĊ regaty wioĞlarskie. Zawody rozegrano na WiĞle w krótkim czasie: bieg jedynek paĔ, bieg jedynek panów
i czwórek panów. WĞród paĔ zwyciĊĪyáa Wanda Czarnocka z AZS Warszawa,
przed Ireną Popielówną z AZS Kraków. Przegrana Popielówny byáa spowodowana nieznajomoĞcią wody warszawskiej Wisáy, peánej wirów i zmiennych
prądów. Obie wykazaáy siĊ doskonaáą formą i opanowaniem áodzi, co przy áodziach bezsterownych nie byáo rzeczą áatwą. W biegach czwórek panów wycofaáa siĊ zaáoga Wielkiej Brytanii. Stąd kolejny wyĞcig dwóch osad AZS z: Warszawy i Poznania. ZwyciĊĪyli warszawiacy, ówczeĞni mistrzowie Polski
w skáadzie: Lucjan Kulej, Henryk Niezabitowski, Piotr Kurnicki Otto Gordziaákowski i sternik Wáadysáaw K. Nadratowski. NajwiĊcej jednak emocji dostarczyá bieg skiffistów. ZwyciĊĪyá Achille Castoldi, student z Turynu, mistrz
Wáoch z 1924 roku, który pokazaá klasĊ nieznaną dotąd w polskim wioĞlarstwie. Wykazaá prawdziwą miĊkkoĞü ruchów, zharmonizowanie wszystkich faz
dojazdów, dysponując piĊknym dáugim pociągniĊciem, pokonując WisáĊ z zachowaniem linii toru. PiĊü áodzi za nim metĊ przepáynąá Wáodzimierz Dáugoszewski. Za krakowskim skiffistą przypáynąá jeszcze trzeci startujący, jak siĊ
okazaáo, Amerykanin Hubbard Russel, lekkoatleta (uczestnik biegu na 800 m),
ale amator w wioĞlarstwie. Na tych zawodach, z powodu braku poáączenia
(start-meta), nie mierzono czasów biegów wioĞlarskich.
Podobnie jak w przypadku tenisa i szermierki, w piáce noĪnej Polacy mieli
za przeciwników studentów z jednego paĔstwa. Z nutą cynizmu prasa doniosáa,
30

Zawody szermiercze Polska-Wáochy, „Stadion” 1924, nr 39, s. 14. Zawody szermiercze DruĪyna wáoska bije polską 15:1 we florecie, 13:3 w szabli, „Przegląd Sportowy” 1924, nr 39, s. 7–8.
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Īe wreszcie Warszawa zanotowaáa swój rekord publicznoĞci na meczu trzecioklasowym, jakim byá pojedynek studentów Oxfordu i Cambridge z naszymi
akademikami. NaleĪy sądziü, Īe albo organizatorzy nie uzyskali pozwolenia
związków na wysáanie piákarzy na Kongres, co jest prawdopodobne, albo Anglicy sądzili, Īe zasáuĪeni w korporacjach studenckich delegaci uszczĊĞliwią
organizatorów swoimi wystĊpami na boiskach31. Nie tracąc jednak humoru,
rozegrano spotkanie, które zakoĔczyáo siĊ wygraną Anglików 3:0.
W dniu 21 wrzeĞnia 1924 roku ostatnie nagrody rozdano szermierzom
w Szkole PodchorąĪych w obecnoĞci prezesa Rady Ministrów. Nagrodami byáy
wartoĞciowe przedmioty ofiarowane przez czáonków Rządu, rektorów uczelni,
warszawskie firmy i osoby prywatne, a wrĊczaá je znany protektor sport akademickiego, minister Bolesáaw Miklaszewski (MWRiOP)32. Wieczorem w Dolinie
Szwajcarskiej odbyá sie uroczysty bankiet, w trakcie którego Jean Petitjean, dziĊkując Polsce ಥ wygáosiá dáuĪsze 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 wioĞlarstwie, i po 2 – w tenisie i szermierce. Byá to najwiĊkszy dorobek medalowy w historii startów w akademickich mistrzostwach Ğwiata w latach 1924–
1939.
Tabela 3
Liczba zdobytych medali przez reprezentacjĊ Polski w I MiĊdzynarodowych Mistrzostwach
Akademickich w Warszawie 1924 w ukáadzie dyscyplin sportowych
Medale
Lp.
Dyscyplina
Razem
záote
srebrne
brązowe
1.
Lekkoatletyka
10
7
4
21
2.
WioĞlarstwo
2
1
3
3.
Tenis
1
1
2
4.
Szermierka
2
2
13
11
4
28
Opracowano na podstawie informacji prasowych [w:] „Przegląd Sportowy”, 1924, nr 38, s. 8–12,
16; „Stadion” 1924, nr 39, s. 12–16.

I MiĊdzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Warszawie zapoczątkowaáy dáugoletnią tradycjĊ studenckich, sportowych spotkaĔ, i choü nie byáy perfek31

Anglicy poinformowali pisemnie stronĊ polską, iĪ ustalą reprezentancjĊ na Kongres w ten
sposób, by móc spoĞród niej wystawiü team piáki noĪnej. MoĪe Anglicy nie docenili stanu sportu
piákarskiego w Polsce, ale na pewno z uznaniem naleĪy podkreĞliü stanowisko Anglików, którym
mniej chodzi w sporcie o zwyciĊstwo i rekordy, a wiĊcej o koleĪeĔstwo, dĪentelmeĔskie dotrzymanie sáowa i okazanie gotowoĞci sportowej, „Stadion”, 1924, nr 41, s. 35–36.
32
Miklaszewski Bolesáaw (1871–1941), chemik i ekonomista; w máodoĞci dziaáacz lewicowy;
wspóáorganizator WSH w Warszawie (wielokrotnie jej rektor) i prof. Politechniki Warszawskiej
(1918–1919), minister wyznaĔ religijnych i oĞwiecenia publicznego (1923–1924) [w:] Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1985, t. 3, s. 103.
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cyjne, to narodziáy siĊ wáaĞnie w Polsce. NaleĪy podkreĞliü, Īe Centrala Polskich AZS dziaáaáa dopiero rok. Mistrzostwa byáy duĪym wyzwaniem dla Polski i dziaáaczy AZS. Za stronĊ organizacyjno-techniczną tych Mistrzostw odpowiadaá AZS Warszawa33. Na wrzeĞniowym Kongresie CIÉ w Warszawie
w 1924 roku ustalono, Īe pierwsza „olimpiada akademicka” odbĊdzie siĊ w
Rzymie w 1927 roku. Obejmie ona sport, naukĊ i sztukĊ. Do programu sportowego, poza lekkoatletyką, piáką noĪną, wioĞlarstwem, szermierką, tenisem,
doáączono dwie nowe dyscypliny sportowe ಥ páywanie i kolarstwo34.
O ile I MiĊdzynarodowe Mistrzostwa Akademickie w Warszawie wzbudziáy ogólną sympatiĊ i niepodwaĪalny wkáad do rozwoju miĊdzynarodowego
sportu akademickiego, o tyle teĪ wywoáaáy dyskusjĊ, i znalazáy przeciwników
studenckiego ruchu sportowego. Nieprzychylnie do sprawy w Polsce ustosunkowaá siĊ Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawski OkrĊgowy Związek
Lekkiej Atletyki, a w konsekwencji MiĊdzynarodowy Komitet Olimpijski,
ĝwiatowa Federacja Lekkiej Atletyki (IAAF) i inne Ğwiatowe i narodowe
związki sportowe35. Uruchomiona zostaáa procedura wyjaĞniająca, bardzo liczna
korespondencja miĊdzy wszystkimi moĪliwymi instutycjami i związkami, a na
áamach prasy toczyáa siĊ dyskusja i polemika pod hasáem: akademicy kontra
olimpizmowi, którą nawet okreĞlano mianem „wojny” sportu akademickiego ze
Ğwiatem sportowym. Generalnie potĊpiano studentów za ich dąĪenie do wyodrĊbnienia siĊ sportowego, a w Polsce – za I MiĊdzynarodowe Mistrzostwa Akademickie w Warszawie i II OlimpiadĊ Akademicką PaĔstw Baátyckich w Rydze36 ಥ Polski Związek Lekkiej Atletyki ukaraá AZS w Warszawie i jej czáon33

M. WodziaĔski, Z dziaáalnoĞci Centrali AZS-ów, „Akademicki Przegląd Sportowy” 1933, nr 3, s. 1.
Na wniosek J. Petitjeana przyjĊto nastĊpujący program sportowy (zwany Reglamentacją zawodów sportowych na Olimpiadzie): lekkoatletyka (100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110 i 400 ppá.,
skok w dal, wzwyĪ, tyczka, sztafety; 4x100, 4x400, 800/400/200/100, piĊciobój, piáka noĪna,
wioĞlarstwo (skiff, dwójki, czwórki klepkowe), páywanie (100,1000, 4x100, 1500, nurkowanie),
szermierka (szabla, floret, szpada indywidualnie i druĪynowo), tenis (gra pojedyncza, podwójna),
i kolarstwo (bieg spinterski, 100 km droga indywidualnie i druĪyna – 3 zawodników), „Akademik” 1925, nr 2, s. 23.
35
Faktem jest, Īe czĊsto akademickim organizatorom imprez miĊdzynarodowych czĊsto samowolnie ustalaü terminy i regulaminy poszczególnych zawodów, które zwykle róĪniáy siĊ miĊdzy
sobą, i nie stosowaáy siĊ do juĪ ustalonych i przyjĊtych praw, przepisów, reguá federacji sportowych. Zob. szerzej: O przyszáoĞü sportu akademickiego, „Przegląd Sportowy” 1924, nr 39, s. 4–
6; Olimpizm contra akademikom, „Stadion” 1924, nr 40, s. 2; Przegląd 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 (dokoĔczenie), „Stadion” 1924, nr 45, s. 8;
Bilans po sezonie lekko-atletycznym, „Stadion” 1924, nr 48, s. 3; Bilans po sezonie lekkoatletycznym (dokoĔczenie), „Stadion” 1924, nr 49, s. 4.
36
AZS uczestniczyá we wrzeĞniu 1924 r. w II Olimpiadzie Akademickiej PaĔstw Baátyckich,
które odbyáy siĊ w Rydze. Rok wczeĞniej, w 1923 r. w I Olimpiadzie Akademickiej w Tartu,
„Stadion” 1924, nr 41, s. 10.
34

Halina Hanusz – Początki miĊdzynarodowego akademickiego ruchu sportowego…

45

ków37. W konsekwencji najwyĪsze forum miĊdzynarodowe (MKOL) sprzeciwiáo siĊ uĪywania nazwy „olimpiada” w stosunku do miĊdzynarodowych zawodów akademickich, a CIÉ zobowiązano do dopeánienia wszystkich spraw formalnych z federacjami miĊdzynarodowymi poszczególnych dyscyplin sportowych i do uregulowania stosunku klubów akademickich z narodowymi związkami sportowym.

Podsumowanie
NaleĪy podkreĞliü, Īe Polska miaáa znaczący wkáad w miĊdzynarodowym
akademickim ruchu sportowym. Jej niepodwaĪalny wkáad wpisany jest w pionierskim pomyĞle, ale i w realizacji tego przedsiĊwziĊcia, jakim byáa organizacja i przeprowadzenie pierwszych miĊdzynarodowych mistrzostw akademickich
w Warszawie.
Zawody w Warszawie zapoczątkowaáy Ğwiatowe wspóázawodnictwo studentów-sportowców. Byáy one protoplastą miĊdzynarodowego ruchu uniwersjadowego, trwającego i pomyĞlnie rozwijającego siĊ do dnia dzisiejszego,
w którym uczestniczą reprezentacje narodowe wszystkich kontynentów.
STRESZCZENIE
Na przeáomie XIX I XX wieku wszystkie narody, kraje i kontynenty áączyáa
idea zjednoczeniowa w wielu dziedzinach Īycia spoáeczeĔstw. Atmosfera braterstwa narodów silnie przeniknĊáa do Ğrodowisk inteligenckich, z czasem równieĪ do Ğrodowisk studenckich. W 1919 roku na Kongresie Narodowego
Związku Studentów Francji w Strasburgu powstaáa MiĊdzynarodowa Konfederacja Studentów (CIÉ).
W dziaáalnoĞci tej miĊdzynarodowej organizacji od początku najwaĪniejsze
byáy zadania intelektualne, w latach nastĊpnych doszáy sprawy materialne stu37

[cyt.] Zarząd PZLA na posiedzeniu w dniu 3 X 1924 r. rozpatrywaá wnioski Komisji Dyscyplinarnej w sprawie 1-go wziĊcia udziaáu przez AZS Warszawa w miĊdzynarodowych zawodach
LUABS w Rydze i 2-go, miĊdzynarodowych zawodów Akademickich Związków Sportowych
w Warszawie. 1. PZLA postanowiá: ukaraü Akademicki Związek Sportowy w Warszawie dyskwalifikacją na dzisiĊü miesiĊcy. 2. ZwaĪywszy, Īe p. Jan WiĞniewski, kierownik sekcji lekkoatletycznej i kierownik wyprawy AZS Warszawa do Rygi, jako czáonke WOZLA Ğwiadomie i rozmyĞlnie
dopuĞciá siĊ przekroczenia statutów PZLA i IAAF, przez co naruszyá autorytet polskich organizacji sportowych, a zamiast sáuĪyü przykáadem, poderwaá elementarne zasady karnoĞci sportowej,
postanowiá: ukaraü p. Jana WiĞniewskiego pozbawieniem prawa piastowania jakichkolwiek
godnoĞci w organizacjach naleĪących do PZLA w przeciągu jednego roku. 3. ZwaĪywszy, Īe
p. Antoni Rzepka, jako czáonek AZS Lwów i jako sĊdzia lekkoatletyczny, samowolnie, bez Īadnego
zezwolenia braá udziaá w miĊdzynarodowych zawodach LUBASB w Rydze, postanowiá: ukaraü
p. Antoniego RzepkĊ dyskwalifikacją na cztery miesiące i zawieszeniem w prawach sĊdziowskich
na oĞmiem miesiĊcy. Komunikat nr 21 PZLA, „Stadion”1924, nr 42, s. 20.
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dentów, a od 1922 roku równieĪ próby nawiązywania kontaktów miĊdzynarodowych w dziedzinie sportu uniwersyteckiego. W 1924 roku odbyáy siĊ pierwsze miĊdzynarodowe mistrzostwa akademickie, a miejscem zawodów byáa
Warszawa.
Jak one przebiegaáy? Jaki byá wymiar ówczesnych osiągniĊü i wyników
sportowych? W niniejszej pracy szczegóáowo zostaá przedstawiony udziaá polskich studentów-sportowców na tle uczestników z: Anglii, Estonii, Francji,
Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Wáoch. Zawody byáy duĪym wydarzeniem w II Rzeczypospolitej. Zapoczątkowaáy one ogólnoĞwiatowe wspóázawodnictwa sportowe w okresie dwudziestolecia miĊdzywojennego, a po drugiej
wojnie Ğwiatowej, uniwersjadowego ruchu sportowego.
Sáowa kluczowe: ruch studencki, miĊdzynarodowy studencki ruch sportowy,
akademickie mistrzostwa Ğwiata
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà III

RAFAà KOàODZIEJ, IWONA TABACZEK-BEJSTER
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

DZIAàALNOĝû SEKCJI NARCIARSKIEJ
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
W KRAKOWIE W LATACH 1909–19231
Ostatnie lata przed I wojną Ğwiatową stanowiáy okres intensywnego rozwoju narciarstwa na ziemiach polskich. Powstające wówczas pierwsze stowarzyszenia narciarskie wniosáy znaczący wkáad w popularyzacjĊ tego sportu. Po
odzyskaniu w 1919 roku przez PolskĊ niepodlegáoĞci ruch narciarski zacząá
odĪywaü na nowo, a organizacje sportowe reaktywowaáy swą dziaáalnoĞü.
Pomimo szeregu opublikowanych prac związanych z dziaáalnoĞcią pierwszych polskich stowarzyszeĔ narciarskich, temat ten nie doczekaá siĊ dotychczas
w historiografii kultury fizycznej peánego opracowania. WciąĪ niewiele jest
prac poĞwiĊconych stowarzyszeniom narciarskim dziaáającym w Ğrodowisku
akademickim. Jednym z nich byáa Sekcja Narciarska Akademickiego Związku
Sportowego w Krakowie. W pierwszych piĊtnastu latach swej dziaáalnoĞci poáoĪyáa ona duĪe zasáugi w rozwoju i popularyzacji narciarstwa. Niniejsze opracowanie powstaáo przede wszystkim w oparciu o materiaáy Ĩródáowe w postaci
sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie
z lat 1909–19232.
W dniu 27 stycznia 1907 roku, podczas zebrania zaáoĪycielskiego we
lwowskiej kawiarni Schneidra, powoáano do Īycia pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie narciarskie pod nazwą Karpackie Towarzystwo Narciarzy
1

Cezura początkowa stanowi rok powoáania Sekcji Narciarskiej AZS w Krakowie. Cezura koĔcowa zamyka pierwsze piĊciolecie dziaáalnoĞci Sekcji po ustaniu dziaáaĔ wojennych i odzyskaniu
przez PolskĊ niepodlegáoĞci. Byá to okres odbudowy struktur organizacyjnych Sekcji oraz jej
dalszego rozwoju w kierunku sportowym, turystycznym i szkoleniowym.
2
Sprawozdania te znajdują siĊ w zbiorach biblioteki warszawskiej AWF.
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(KTN). JuĪ w drugim sezonie swego istnienia (1908/09) towarzystwo zaczĊáo
tworzyü swoje oddziaáy poza Lwowem. SpoĞród nich szczególnie prĊĪną dziaáalnoĞü przejawiaáo Krakowskie Koáo Karpackiego Towarzystwa Narciarzy,
powoáane w dniu 4 grudnia 1908 roku3.
Wkrótce jednak doszáo w jego áonie do swego rodzaju rozáamu. Grupa osób
hoádujących wyáącznie kierunkowi turystycznemu, nie mogąc znaleĨü zrozumienia wĞród pozostaáych czáonków towarzystwa, podjĊáa inicjatywĊ powoáania
odrĊbnej organizacji. W ten sposób 17 listopada 1909 roku w strukturach krakowskiego Akademickiego Związku Sportowego rozpoczĊáa dziaáalnoĞü Sekcja
Sportów Zimowych pod kierownictwem Wáadysáawa Pawlicy. W pierwszym
sezonie jej istnienia sport narciarski, w przeciwieĔstwie do saneczkarstwa
i áyĪwiarstwa, rozwijaá siĊ niezwykle intensywne. W związku z powyĪszym juĪ
w kolejnym sezonie decyzją walnego zgromadzenia nazwĊ sekcji zmieniono.
Od tej pory dziaáaáa ona jako Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie (zwana dalej: SN AZS)4. W latach 1909–1923 Sekcja prowadziáa oĪywioną dziaáalnoĞü na niwie turystycznej, szkoleniowej, popularyzatorskiej oraz sportowej.
W omawianym okresie do najaktywniejszych czáonków SN AZS, obok
wspomnianego juĪ Wáadysáawa Pawlicy, naleĪeli: Wáadysáaw Dutkiewicz, Stanisáaw Fächer, Adam Ferens, Jan Gadomski (przewodniczący sekcji w latach
1916–1922), Walery Goetel, Józef Grabowski, Adam Jakubowski, Jerzy Jaworski, M. Kozáowski, Józef àukaszewicz, Wacáaw Majewski, Kazimierz Piotrkowski, Leopold Rudke, M. Smoluchowski, Stanisáaw Stączek, Mieczysáaw
ĝwierz5.
W 1919 roku SN AZS, obok czterech innych polskich towarzystw narciarskich6, weszáa w struktury nowo powoáanego Polskiego Związku Narciarskiego.
W skáadzie komitetu organizacyjnego PZN znalazá siĊ wówczas jeden z czoáowych dziaáaczy 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 Związku Sportowego w Krakowie za rok 1910/11. Kraków
1912, s. 21; V Sprawozdanie Akademickiego Związku 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
Byáy to: Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego w Zakopanem, TatrzaĔskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie, Wintersportclub des Beskidenvereins w Bielsku.
7
G. Máodzikowski, Rozwój narciarstwa polskiego [w:] G. Máodzikowski, J.A. Ziemilski, Narciarstwo…, 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. Woltmann (red.), Zarys historii sportu w Polsce (1867–1966), Gorzów Wielkopolski. 1999, s. 136.
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Fot. 1. Dziaáacze SN AZS w Krakowie – od lewej: Stanisáaw Fächer,
Walery Goetel, Mieczysáaw ĝwierz8

Wáadze Sekcji wychodząc z zaáoĪenia, Īe Kraków, z powodu braku warunków Ğniegowych i terenowych, nie stwarzaá warunków dla rozwoju narciarstwa
sportowego, poáoĪyáy gáówny nacisk na rozwój turystyki narciarskiej. W szeregu wycieczek urządzonych staraniem Sekcji, jak równieĪ w tych podjĊtych
z prywatnej inicjatywy jej czáonków zwiedzono najwyĪsze dostĊpne na nartach
szczyty tatrzaĔskie9. Tylko w pierwszym sezonie dziaáalnoĞci zorganizowano
jedenaĞcie zbiorowych wycieczek. W kolejnych latach ich liczba systematycznie rosáa. W sezonie 1913/1914 czáonkowie SN AZS odbyli w sumie trzydzieĞci
wycieczek narciarskich. Stopniowo rozszerzano takĪe obszar dziaáalnoĞci turystycznej, obejmując jego zasiĊgiem m.in.: Beskid Zachodni, ĝląsk, Beskidy
Wschodnie, Gorce, okolice Pienin i Krynicy10. W sezonie 1912/1913 SN AZS,
wspólnie z Sekcją Krajoznawczo-Turystyczną AZS, dokonaáa doniosáego dla
turystyki narciarskiej dzieáa w postaci wyznaczenia szlaków narciarskich
w Gorcach – dotychczas caákiem pod tym wzglĊdem zaniedbanej czĊĞci Beskidów Zachodnich11.
Podczas wojny aktywnoĞü SN AZS na polu turystyki narciarskiej dosyü
powaĪnie zmalaáa. Jej przejaw stanowiáy jedynie prywatne wycieczki czáonków
sekcji, urządzane przewaĪnie w okolicach Krakowa (PanieĔskie Skaáy, Bielany). W sezonie 1917/1918 na skutek poboru do wojska dziaáalnoĞü turystyczna
osáabáa jeszcze bardziej.
W latach 1918ಥ1920 czáonkowie SN AZS skierowali swe dziaáania gáównie
w kierunku stworzenia Kompanii Wysokogórskiej. Wysiáki te zahamowaáy
8

„Narciarstwo Polskie” t. I...
II Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…, s. 21.
10
V Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…, s. 69–70.
11
IV Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie za rok 1912/13. Kraków
1913, s. XXVIII.
9
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nieco rozwój zorganizowanej dziaáalnoĞci turystycznej. Jedyny akcent w tym
wzglĊdzie stanowiáy prywatne wycieczki czáonków sekcji12.
Odrodzenie dziaáalnoĞci turystycznej nastąpiáo dopiero począwszy od sezonu 1920/1921, kiedy to zorganizowano szereg wycieczek prywatnych i zbiorowych w Tatry i Gorce. Pewien czynnik hamujący rozwój turystyki grupowej
stanowiáy trudnoĞci komunikacyjne, wysokie taryfy kolejowe oraz brak wáasnego schroniska. Mimo to w sezonach 1921/22/23 zorganizowano áącznie 14 wycieczek zbiorowych z udziaáem 130 osób13.
Istotny przejaw aktywnoĞci SN AZS stanowiáa dziaáalnoĞü szkoleniowa.
JuĪ w sezonie 1909/10 urządzono dwa kursy narciarskie, pierwszy – wspólnie
z Krakowskim Koáem KTN, drugi juĪ samodzielnie14. Od tej pory szkolenie
w jeĨdzie na nartach organizowano corocznie, gáównie w Zakopanem i okolicach (przy sprzyjających warunkach odbywaáo siĊ ono takĪe w Krakowie).
W latach 1909ಥ1913 urządzono w sumie dziesiĊü kursów jazdy na nartach.
Udziaá w nich wziĊáo blisko dwieĞcie osób. Szkolenie prowadzili: Aleksander
Bobkowski, Henryk Bobkowski, Wacáaw Majewski, Wáadysáaw Pawlica, Mieczysáaw ĝwierz oraz Mariusz Zaruski15.

Fot. 2. Uczestnicy kursu narciarskiego SN AZS podczas wycieczki ( rok 1921)16
12

V Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…, s. 72–73.
TamĪe, s. 74–77.
14
TamĪe, s. 69.
15
Na podst.: Sprawozdania AZS w Krakowie z lat 1912–23; R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy 1908–1939, PoznaĔ 1990, s. 81.
16
V Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…
13
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W sezonie 1916/1917 wznowiono dziaáalnoĞü szkoleniową. Pierwszy kurs
narciarski odbyá w Zakopanem pod kierunkiem Wáadysáawa Pawlicy. Udziaá
w nim wziĊáo 17 osób. Rok póĨniej po raz pierwszy zorganizowano kurs narciarski wedáug nowoczesnej szkoáy armii austriackiej. Kierownictwo kursu
sprawowaá Wáadysáaw Dutkiewicz. Rekordowy pod wzglĊdem liczebnoĞci byá
kurs zorganizowany w sezonie 1921/1922, liczący 103 uczestników. Ostatni
w omawianym okresie doroczny kurs narciarski w Zakopanem (sezon 1922/1923)
liczyá 86 uczestników17.
Tab. I. Wykaz kursów narciarskich SN AZS w latach 1910–1922
z uwzglĊdnieniem prowadzących oraz liczby uczestników
Termin
26–28 XII 1910
9–11 II 1911
12–14 III 1911
21–24 XII 1911
27–30 XII 1911
20–22 I 1912
2–4 II 1912
1916/1917
1917/1918

Miejsce
Zakopane; Kalatówki, Suchy ĩleb
Kraków;
Skaáki PanieĔskie
Zakopane; Gubaáówka, Hala Kondratowa,
Kalatówki, Suchy ĩleb,
Zakopane;
Gubaáówka, Kalatówki
Zakopane; Gubaáówka
Kraków; Krzeszowice
Zakopane; Hala Goryczkowa, Kalatówki
Zakopane
Zakopane
Zakopane

1921/1922

Kraków
Tatry Zachodnie

Prowadzący
A. Bobkowski
W. Pawlica
W. Majewski,
M. ĝwierz

Uczestnicy18
13
14

W. Majewski

8

W. Pawlica

7

W. Pawlica
W. Majewski
W. Majewski
W. Pawlica
W. Dutkiewicz
W. Dutkiewicz,
S. Fächer,
B. MacudziĔski
—
W. Dutkiewicz,
E. KaliciĔski

25
15
17
17
—
103
25
12

ħródáo: Sprawozdania Akademickiego Związku Sportowego Krakowie z lat 1911ಥ23

Pomimo szczególnie silnego nastawienia na rozwój narciarstwa turystycznego, wáadze Sekcji Narciarskiej AZS wykazywaáy takĪe inicjatywĊ w kierunku
sportowym. Pierwszy jej przejaw stanowiá udziaá (wspólnie z TatrzaĔskim Towarzystwem Narciarzy19, KTN i Sekcją Narciarską Towarzystwa TatrzaĔskiego20) w organizacji miĊdzyklubowych zawodów narciarskich w Zakopanem
17

TamĪe, s. 72–75.
Liczby uwzglĊdniają jedynie czáonków SN AZS.
19
W 1910 roku Koáo Karpackiego Towarzystwa Narciarzy usamodzielniáo siĊ przybierając nazwĊ
TatrzaĔskiego Towarzystwa Narciarzy w Krakowie (A. Bobkowski, TatrzaĔskie Towarzystwo
Narciarzy w Krakowie [w:] TTN: O narciarstwie, Kraków 1912, s. 30).
20
W dniu 5 kwietnia 1907 roku z inicjatywy Stanisáawa Barabasza, Mieczysáawa Karáowicza
i Mariusza Zaruskiego powoáano ZakopiaĔskie Towarzystwo àyĪwistów. Wkrótce nazwĊ zmie-

18
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w dniu 5 lutego 1911 roku. W kolejnych latach sekcja nie tylko organizowaáa
zawody narciarskie o charakterze wewnĊtrznym, lecz takĪe aktywnie wáączaáa
siĊ we wspóázawodnictwo miĊdzyklubowe. W I Związkowych Zawodach PZN
o Mistrzostwo Polski rozegranych w dniach 21ಥ22 lutego 1920 roku w Zakopanem wziĊáo udziaá szeĞciu narciarzy reprezentujących SN AZS w Krakowie.
WĞród nich najlepiej spisaáa siĊ Zofia Hoáubianka zajmując pierwszą lokatĊ
w biegu paĔ21. Rok póĨniej sekcja wystĊpowaáa w roli wspóáorganizatora II
Związkowych 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 nakáadem SN AZS zbudowano w Krakowie
skoczniĊ narciarską. UmoĪliwiáo to nie tylko odbywanie regularnych treningów,
lecz takĪe organizacjĊ zawodów sportowych. W tym samym sezonie zawodnicy
Sekcji startowali po raz pierwszy poza granicami kraju (zawody w czechosáowackim Westerowie)23. Podczas I Narciarskich Zawodów o Mistrzostwo Tatr
zorganizowanych w 1922 roku w Zakopanem, jeden z czoáowych zawodników

niono na ZakopiaĔski Oddziaá Narciarzy (grudzieĔ 1907), a w czwartym roku swego istnienia
(1911), liczący juĪ wówczas 120 czáonków oddziaá, przeksztaáciá siĊ w SekcjĊ Narciarską Towarzystwa TatrzaĔskiego (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 Związku Sportowego…, s. 74.
22
TamĪe.
23
TamĪe, s. 75.
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SN AZS – Eugeniusz KaliciĔski wywalczyá trzecie miejsce24. Rok póĨniej
w drugiej edycji zawodów trzecie miejsce w biegu paĔ przypadáo M. Borkowskiej25.
W sezonie 1922/1923 wznowiono organizacjĊ zawodów o NagrodĊ WĊdrowną Senatu Uniwersytetu JagielloĔskiego. Rozegrano je 19 lutego w Zakopanem (bieg na dystansie 6 km). Kontynuowano takĪe starty zagraniczne.
W 1923 roku Eugeniusz KaliciĔski reprezentowaá polskie barwy podczas miĊdzynarodowych mistrzostw Szwajcarii w Grindelwalden oraz w zawodach
o Puchar Francji w Luchon26. W Szwajcarii w biegu na dystansie 12 km uplasowaá siĊ na miejscu 34. – zajmując najwyĪszą lokatĊ wĞród zawodników polskich. We Francji byá siódmy w konkursie skoków oraz 10. w biegu na 48 km27.

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

Do wyróĪniających siĊ zawodników SN AZS w omawianym okresie naleĪeli: M. Borkowska, Wáadysáaw Dutkiewicz, J. Gebethner, Antoni Glazer, Zofia
Hoáubianka, Adam Jakubowski, Jerzy Jaworski, Eugeniusz KaliciĔski, Krzeptowski, Strassburger, ĝwiszczowski.

24

S. Fächer, WaĪniejsze zawody narciarskie w latach 1920–1924 [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I,
Kraków 1925, s. 102–103.
25
S. Fächer, WaĪniejsze zawody…, s. 108–112; „Przegląd Sportowy”, Kraków 1923, nr 8, s. 8–10.
26
V Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…, s. 76.
27
H. Szatkowski, Nasze stosunki miĊdzynarodowe [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I..., s. 158–159.
28
V Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego…
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Tab. II. NajwyĪsze lokaty zawodników SN AZS w związkowych zawodach o mistrzostwo
Polski w latach 1920–1923
Rok
1920
1921
1922
1923

Zawodnik
Z. Hoáubianka
E. KaliciĔski
Z. Hoáubianka
E. KaliciĔski
E. KaliciĔski
ĝwiszczowski

Konkurencja
Bieg paĔ
Bieg gáówny na dystansie 18 km
Bieg paĔ
Skoki
Bieg sztucznej jazdy (slalom)
Skoki (seniorzy II kl.)

Lokata
1
3
2
3
2
2

ħródáo: S. Fächer, WaĪniejsze zawody narciarskie w latach 1920–1924 [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925, s. 96–114.

DziaáalnoĞü SN AZS w dziedzinie popularyzacji narciarstwa skupiaáa
siĊ gáównie na organizacji odczytów i wieczorów projekcyjnych. W latach
1910–1913 zorganizowano w sumie cztery tego typu imprezy, podczas których
swe referaty wygáosili: Mieczysáaw ĝwierz („O narciarstwie turystycznym
i sportowym”), Mariusz Zaruski („Zima w Tatrach”), Jan Maáachowski
(„WĞród Ğniegów i lodów”). Pierwszy wieczór projekcyjny w okresie powojennym odbyá siĊ 6 grudnia 1922 roku29.
Tab. III. Statystyka SN AZS w latach 1910–1923
(cyfry w nawiasach oznaczają liczbĊ uczestników)
Sezon
Czáonkowie
Wycieczki
zbiorowe
Wycieczki
indywidualne
Kursy
Odczyty

10/11
36
16
(111)

11/12
65
22
(164)

12/13
64
21
(113)

16/17
—

20/21
180

21/22
—

—

—

—

21

14

21

(60)

—

—

3
(35)
1

4
(64)
1

1
(36)
2 (200)

1
(17)
—

5
(55)
—

3 (140)
—

22/23
263
14
(130)30
—
1
(86)
1

ħródáo: Sprawozdania AZS w Krakowie z lat 1912–1923; R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy
1908–1939, PoznaĔ 1990.

Podsumowanie
Wszechstronna i oĪywiona dziaáalnoĞü Sekcji Narciarskiej AZS w Krakowie wywaráa znaczący wpáyw na rozwój narciarstwa na ziemiach polskich
w latach przed pierwszą wojną Ğwiatową. Wkrótce po ustaniu dziaáaĔ wojennych krakowskie towarzystwo reaktywowaáo swą dziaáalnoĞü i znalazáo siĊ
wĞród piĊciu stowarzyszeĔ – zaáoĪycieli Polskiego Związku Narciarskiego.
Z szeregów SN AZS w Krakowie wywodziáa siĊ znaczna czĊĞü najaktywniej29
30

TamĪe, s. 75.
àącznie w sezonach 1921/22/23.
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szych dziaáaczy przyszáego PZN (Stanisáaw Fächer, Walery Goetel, Mieczysáaw
ĝwierz i inni).

Aneks
Tab. IV. Zestawienie wyników uzyskanych przez zawodników SN AZS
w waĪniejszych zawodach narciarskich w latach 1908–1914
Termin

Organizator
TTN, SN AZS,
KTN, SNTT

2 II 1911

Miejsce
Zakopane

18 II 1912

TTN

Zakopane

23-25 III 1913

TTN

Zakopane

31 XIII 1913-1 I.
914

SN AZS

Zakopane

31 I -2 II 1914

TTN

Zakopane

Wyniki zawodników
Bieg juniorów:
Strassburger – II m.
Bieg juniorów:
J. Gadomski – I.
J. Jaworski – III m.
Bieg juniorów:
W. Dutkiewicz – III m.
Bieg rozstawny:
druĪyna w skáadzie
W. Dutkiewicz,
A. Jakubowski,
J. Jaworski – III m.
Bieg studentów:
Mysáowski – I m.
A. Glazer – II m.
Bieg juniorów:
J. Gebethner – II m.
Skoki juniorów:
J. Jaworski – III m.
Slalom:
J. Jaworski – I m.
A. Jakubowski – III m.

ħródáo: A. Fredro-Boniecki, Historia narciarstwa polskiego 1907-1914 [w:] „Narciarstwo Polskie” t. I, Kraków 1925, s. 58-62.

Tab. V. Szczegóáowy wykaz wycieczek zbiorowych SN AZS
zorganizowanych w latach 1910–1913
Termin

Miejsce

Uczestnicy

Prowadzący

1910/11
1
26 XII 1910
29-30 XII
1910
2 I 1911
28-29 I 1911
29 I 1911

2
PrzeáĊcz Goryczkowa

3
4

W. Pawlica

4

Tatry Zachodnie

6

J. Grabowski

Giewont (1900 m.)
Babia Góra (1725 m.)
Pilsko (1557 m.)

9
3
6

4 II 1911

PrzeáĊcz Goryczkowa

5

12 II 1911

Okolice Krzeszowic

12

W. Pawlica
W. Majewski
W. Pawlica, M. ĝwierz
A. Bobkowski,
J. Grabowski
W. Pawlica
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2
26 II 1911 Pilsko
4-5 III 1911 ĩóáta Turnia (2088 m.)
5 III 1911
PrzeáĊcz Goryczkowa

3
8
9
—

12 III 1911

Pilsko

4

14 III 1911
19 III 1911
25-26 III
1911
31 III. – 1
IV 1911
18-21 IV
1911

PrzeáĊcz Goryczkowa
Beskid ĝląski

9
8

4
W. Pawlica
W. Pawlica
W. Antosiewicz
A. Bobkowski,
W. Pawlica
W. Majewski
W. Majewski

Czerwone Wierchy, Ornat

9

W. Pawlica

Beskid Zachodni

5

W. Majewski

Tatry

6

W. Pawlica

8

M. ĝwierz

15

L. Rudke, J. Oppenheim

5

J. Jaworski

7
15
6
7
5

W. Majewski
W. Majewski
Piotrowski
W. Majewski
J. Grabowski

10

J. Gadomski

6
6
15
10
9
8

J. Gadomski
E. PiestrzyĔski
W. Majewski
J. Grabowski
J. Jaworski
J. Jaworski

6

J. Grabowski

6
5

W. Majewski
W. Majewski

6

M. ĝwierz

6

J. Grabowski

6

J. Jaworski

3

W. Majewski

3
4
3
8
5

W. Pawlica
W. Majewski
T. PraĪmowski
J. Grabowski
K. Piotrowski

1911/1912
27-30 XII
Tatry Zachodnie
1911
30 XII 1911 Giewont
PrzeáĊcz Goryczkowa, Kasprowy
31 XII 1911
Wierch (1989 m.)
13-14 I 1912 Skrzyczne (1250 m.)
21 I 1912
Czerna
21 I 1912
Pilsko
28 I 1912
Barania Góra (1214 m.)
27-28 I 1912 Babia Góra
PrzeáĊcz pod Kopą Kondracką
2 II 1912
(1860 m.)
3 II 1912
Wrótka (1475 m.)
4 II 1912
Kasprowy Wierch
4 II 1912
PrzeáĊcz Goryczkowa
2-4 II 1912 Zawrat, Gáadki Wierch
15 II 1912 PrzeáĊcz Goryczkowa
17 II 1912 PrzeáĊcz Goryczkowa
Cichy Wierch, Wielka Kopa Ko3-4 III 1912
prowa
8 III.1912
PrzeáĊcz Goryczkowa
17 III.1912 Babia Góra
23-25
Szeroka JaworzyĔska
III.1912
Tomanowa PrzeáĊcz
14 IV.1912
(1689 m.)
14 IV.1912 Babia Góra
19-25
Tatry
IV.1912
1912/13
1.X.1912
Kopa Kondracka
10 XI.1912 Kasprowy Wierch
24 XI 1912 Kasprowy Wierch
9 XII 1912 Kopa Kondracka
19 XII 1912 Kasprowy Wierch
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25 XII 1912
30 XII 1912
31 XII 1912
2 I 1913
19 I 1913
25-28 I 1913
2-4 II 1913
2 II 1913
16 II 1913
23 II 1913
22-23 II
1913
16-17 III
1913
24 III 1913
30 III 1913
7-14 V 1913

2
PrzeáĊcz Goryczkowa
PrzeáĊcz Goryczkowa
PrzeáĊcz Goryczkowa
Kopa Kondracka
Klimczok
Karpaty Wschodnie
Pieniny, Beskid Sądecki
Magórka
Pilsko
ĩóáta Turnia, Kasprowy Wierch

3
5
11
7
7
6
4
6
4
14
5

J. Jaworski
W. Pawlica
J. Jaworski
W. Pawlica
J. Jaworski
—
J. Gadomski
W. Pawlica
W. Pawlica
W. Pawlica

Babia Góra

4

W. Majewski

Babia Góra

11

W. Majewski

PoĞredni Goryczkowy Wierch
Kasprowy Wierch
Tatry

4
3
3

W. Pawlica
W. Pawlica
W. Majewski
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ħródáo: Sprawozdania Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie z lat 1911–1913
Tab. VI. Wykaz prywatnych wycieczek czáonków SN AZS w sezonie 1910/1911
Nazwisko
1

Trasy wycieczek
2
Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Goryczkowa PrzeáĊcz; Kopa KondracAntosiewicz Wacáaw ka; Czarny Staw; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Skaáa – Tiulów
Wierch – Barania Góra
Sáawkowski Szczyt; KrywaĔ; PrzeáĊcz PyszniaĔska; KrzyĪne – Kosista –
Borkowski Józef
Woáoszyn; Skrajna Turnia
Hala Gąsienicowa; Giewont; PrzeáĊcz Goryczkowa; Wrótka; PrzeáĊcz
ĝwiĔska Goryczkowa – PoĞredni Goryczkowy – Kasprowy; ĩóáta Turnia;
Gadomski Jan
Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak; Báyszcz –
Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ; Hlina – Kamienista
Klosteralpe – Mückenkogel – Hinteralpe; Paulmauer – Grabenalpe; Páaj –
Goetel Walery
Temnatik – Woskresat Wierch; Paulmauer – Stadlmauer
PrzeáĊcz Goryczkowa (trzykrotnie); PyszniaĔska PrzeáĊcz; Wrótka; Rudawa – Czerna – Krzeszowice; àopata – PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska –
PoĞredni Goryczkowy – Kasprowy; ĩóáta Turnia; Klimczok – Magóra;
Grabowski Józef
Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak; Baszta Skrajna; Osterwa; Woáowiec MiĊguszowiecki; Koprowa PrzeáĊcz –
Zawory – Liliowe; Czarny Staw
Rudawa – Czerna – Krzeszowice; PrzeáĊcz Goryczkowa; Klimczok –
Jakubowski Adam
Magóra; PrzeáĊcz PyszniaĔska – Báyszcz – Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ; Hlina – Kamienista
Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Pilsko; PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska
– PoĞredni Goryczkowy – Kasprowy; ĩóáta Turnia; Klimczok – Magóra;
Jaworski Jerzy
Kopa Kondracka – Maáóáączniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak; PrzeáĊcz PyszniaĔska – Báyszcz – Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ; Hlina –
Kamienista
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1

2
Hala Gąsienicowa; Giewont; PrzeáĊcz Goryczkowa; Wrótka; Rudawa –
Czerna – Krzeszowice; Pilsko; PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska – PoĞredni
Jentys Stanisáaw
Goryczkowy – Kasprowy; ĩóáta Turnia; Klimczok – Magóra; Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak; Ornak
PrzeáĊcz Goryczkowa; Hala Pyszna; Klimczok – Skrzyczne – MalinowKiltynowicz Witold
ska Skaáa – Tiunów Wierch – Barania Góra
àopata; Hala Pyszna; PrzeáĊcz Goryczkowa; Baszta Skrajna; Osterwa;
KulczyĔski Wáadyĩabie Stawy MiĊguszowieckie; PrzeáĊcz Koprowa – Zawory – Liliowe;
sáaw
Czarny Staw
PrzeáĊcz Goryczkowa; Kopa Kondracka; Czarny Staw; Klimczok – MaLambert Kazimierz
góra
Babia góra; Wrótka (dwukrotnie); Rudawa – Czerna – Krzeszowice;
Pilsko; PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska – PoĞredni Goryczkowy – KaMajewski Wacáaw
sprowy Wierch; ĩóáta Turnia; PrzeáĊcz Goryczkowa; Klimczok – Magóra; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Skaáa – Tiulów Wierch – Barania Góra
PrzeáĊcz pod Kopą Kondracką; Kasprowy; PoĞredni Goryczkowy; Kopa
Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak (dwukrotnie); Ornak; PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska – PoĞredni Goryczkowy – KasproOppenheim Józef
wy; ĩóáta Turnia; Kasprowy – Maáy KoĞciele; Kasprowy – Czarny Staw;
PyszniaĔska PrzeáĊcz – Báyszcz – Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ; Hlina
– Kamienista
PrzeáĊcz Goryczkowa; Giewont; Pilsko; Wrótka; Przeáecz Goryczkowa
ĝwiĔska – PoĞredni Goryczkowy – Kasprowy; ĩóáta Turnia; Pilsko –
Pawlica Wáadysáaw
Buczynka; Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak;
Ornak; PrzeáĊcz PyszniaĔska – Báyszcz – Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ; Hlina – Kamienista
Kasprowy; Goryczkowa; Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica
– Ciemniak; Ornak; Klimczok – Magóra; Baszta Skrajna; Osterwa; KoPiotrowski Kazimierz
áowiec MiĊguszowiecki; PrzeáĊcz Koprowa – Zawory – Liliowe; Czarny
Staw
Rudawa – Czerna – Krzeszowice; PrzeáĊcz pod Kopą Kondracką; Hala
Raynel Emilia
Pyszna; Czarny Staw
Giewont; Pilsko; Rudawa – Czerna – Krzeszowice; Hala Gąsienicowa;
PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska – PoĞredni Goryczkowy – Kasprowy;
Rudke Leopold
ĩóáta Turnia; Kopa Kondracka – Maáoáączniak – Krzesanica – Ciemniak;
Ornak; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Skaáa – Tiunów Wierch –
Barania Góra
Babia Góra; Klimczok – Skrzyczne – Malinowska Skaáa – Tiulów
Skibniewski Tadeusz
Wierch – Barania Góra
PrzeáĊcz Goryczkowa; àopata; PyszniaĔska PrzeáĊcz; Giewont; Pilsko;
ĝwierz Mieczysáaw
Wrótka; Kasprowy; Buczynka
Stanilewicz Seweryn Goryczkowa PrzeáĊcz; Kopa Kondracka; Czarny Staw
Hala Gąsienicowa; Giewont; Báyszcz – Bystra – Szeroki Upáaz; KrywaĔ;
WilczyĔski Juliusz
Hlina – Kamienista
ħródáo: II Sprawozdanie Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie za rok 1910/1911,
Kraków 1912, s. 25–26.
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Tab. VII. Wykaz prywatnych wycieczek czáonków SN AZS w sezonach 1911/12/13
Termin
1
1 I 1912

Uczestnicy
2
Bednarski Henryk, Borkowski Józef,
Michalski Stanisáaw
Gródecki, Radziszewski, Zawadzki

1-2 I 1912

CzapliĔski Emil, Wanicki W.

22-28 I 1912

Kowalski Ludwik

II 1912
18 II 1912
19 II 1912

Komornicki Stefan, Piotrkowski Kazimierz, Trzebicky Hugo
Leszko Ludwik
Ferens Adam, Grodecki Roman
GiĪycki J., Grodecki Roman, Oppenheim Józef

21 II 1912

Leszko Ludwik

3 III 1912

Komornicki Stefan, ĝwierz Witold

III 1912

Cybulski Wáadysáaw

26 III 1912

Dutkiewicz Wáadysáaw

19-21 IV 1912

Borkowski Józef, Zaruski Mariusz

5 X 1912

Borkowski Józef

5-7 XII 1912

Goetel Walery

10 XII 1912

Brochocki S., KobylaĔski W., SieraczyĔski K.
Ferens Adam, Majewski Wacáaw
Ferens Adam

25 XII 1912
28 XII 1912
28 XII 1912 – 2 I.
Kowalski L.
1913
29 XII 1912
Bojarski W., Gródecki R.
30 XII 1912
Leszko Ludwik, Remer W.
Jaworski Jerzy
2 I 1913
Majewski Wacáaw
6 I 913

àukaszewicz Józef

Trasa
3
Morskie Oko – ĝwistówka – Zawrat
– Zakopane
Czarny Staw pod KoĞcielcem
Biaáy Dunajec – Bukowina – Brzegi
– Morskie Oko
Babia Góra – Maáa Babia Góra –
Sokolica – Polica
Kopa Kondracka
Magórka – Kiczera
Liliowe – Beskid
Kasprowy Wierch
Bystra – Magóra – Zamczysko –
àysa w Beskidach Wschodnich
PoĞredni Goryczkowy Wierch –
PrzeáĊcz Goryczkowa Wschodnia
Hala Gąsienicowa – PrzeáĊcz Sucha
– Beskid
Hala Gąsienicowa – Dolina PaĔszczycy – Sucha PrzeáĊcz – Kasprowy
Wierch
Dolina StarorobociaĔska – Dáugi
Upáaz – RakoĔ – Woáowiec – Kulawiec – TrzydniowiaĔski Wierch –
KoĔczysta – StarorobociaĔski
Wierch – Ornak – Siwa PrzeáĊcz –
Hala Pyszna
Czerwone Wierchy – PrzeáĊcz
Omanowa – Hala Tomanowa
Hoher Sonnblick (3106 m.) – Kitzlochklamm – Standsscharte
Goryczkowa PrzeáĊcz Wschodnia
Hala Gąsienicowa – KrzyĪne
Kasprowy Wierch
Markowe Szczawiany – Babia Góra
(dwukrotnie)
Kasprowy Wierch
Maáy KoĞcielec
PrzeáĊcz Goryczkowa ĝwiĔska
Kopa Kondracka
Liliowe – Skrajna Turnia – PoĞrednia Turnia – ĝwinica – Liliowe –
Kasprowy Wierch – Dolina Goryczkowa
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1
7 I 913
10 I 913
12-13 I 1913
20 I 1913
18-19 II 1913
23 II 1913
9 III 1913
20-21 III 1913
22 III 1913
28 III 1913

2

3
Alpl w grupie Schneebergu
Kopieniec
RakoĔ
TrzydniowiaĔski Wierch – Dáugi
Kunicki W.
Upáaz – Iwanicka PrzeáĊcz
Borowski A., KapuĞciĔski S.
PrzeáĊcz Goryczkowa
Kasprowy Wierch – Hala GąsieniPiotrkowski Kazimierz, Trzebicky Hugo cowa – Zawrat – Zawratowa Turnia
– ĩóáta Turnia
àukaszewicz Józef
Pilsko
Suchy Kondracki Wierch – Kopa
Majewski Wacáaw
Kondracka
Borkowski Józef
HawraĔ – Rohatka – RóĪanka
Jaworski Jerzy
Kasprowy Wierch
Kowalski L., ĝwierz Mieczysáaw
PrzeáĊcz PyszniaĔska
Goetel Walery
Komornicki S.
Gebethner W.

ħródáo: Sprawozdania Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie z lat 1912–1913

STRESZCZENIE
Ostatnie lata przed I wojną Ğwiatową stanowiáy okres intensywnego rozwoju narciarstwa na ziemiach polskich. Powstające wówczas pierwsze stowarzyszenia narciarskie wniosáy znaczący wkáad w popularyzacjĊ tego sportu. Po
odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci ruch narciarski zacząá odĪywaü na nowo a organizacje sportowe reaktywowaáy swą dziaáalnoĞü. Jedną z nich byáa
Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie. W pierwszych piĊtnastu latach swej dziaáalnoĞci poáoĪyáa ona duĪe zasáugi w rozwoju
i popularyzacji narciarstwa.
Sáowa kluczowe: narciarstwo, turystyka narciarska, stowarzyszenia narciarskie
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ದ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà IV

IWONA TABACZEK-BEJSTER, RAFAà KOàODZIEJ
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

POWSTANIE I POCZĄTKI DZIAàALNOĝCI SEKCJI PàYWACKIEJ
AZS KRAKÓW (1909ದ1939)

Od najdawniejszych czasów páywanie – jako przyjemnoĞü i jako umiejĊtnoĞü uĪytkowa – znane byáo czáowiekowi. Leon Wernic w ksiąĪce z 1902 roku
pt. Jak ratowaü tonących pisaá, Īe woda w postaci najrozmaitszej zewsząd otacza czáowieka. Nad brzegami rzek i jezior powstaáy pierwotne siedziby ludzkie.
Tysiącletnie zrĊby dĊbów w gáĊbinach wód Szwajcarii Ğwiadczą, Īe ongi czáowiek zamieszkiwaá przestrzenie wodne, gdzie znajdowaá bezpieczne schronisko
przed zwierzĊtami drapieĪnymi. Czáowiek pierwotny byá dzielnym páywakiem.
Kolumb podziwiaá czerwonoskórych, którzy kilkumilowe przestrzenie wpáaw
przebywali. Grecy i greczynki w staroĪytnoĞci uczyli siĊ páywaü juĪ od lat dziecinnych. Bogini piĊknoĞci Afrodyte urodziáa siĊ, wedáug podaĔ greckich, z piany
morskiej. Rzymianie wysoko cenili sztukĊ páywania. Jako dowód nieokrzesania
mówili o kimĞ, Īe „nie umie ani czytaü, ani páywaü”1.
Na rozwój nowoĪytnego páywania znaczący wpáyw miaáo odrodzenie, rozwijające idee humanizmu, który czerpaá z ideaáów staroĪytnej Grecji. HumaniĞci
wykazywali duĪą troskĊ o wychowanie fizyczne. MoĪna tu wspomnieü o Īyjącym
na przeáomie XIV i XV wieku Vittorino da Feltre, który prowadziá w Mantui
szkoáĊ „Casa giocosa”(dom zabawy). W programie tej szkoáy znalazáy siĊ zajĊcia,
które dzisiaj nazywamy rekreacją, a wĞród nich znalazáo siĊ równieĪ páywanie2.
Znaczące osiągniĊcia w rozwoju nauki páywania przypadają jednak dopiero
na koniec XVIII w. kiedy to w niektórych miastach europejskich zaczĊáy po1

L. Sernic, Jak ratowaü tonących?, Zarząd Gáówny 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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wstawaü pierwsze szkoáy nauki páywania. Powstawaáy one przy zakáadach kąpielowych w 1976 r. w ParyĪu, w 1777 r. na Renie koáo Wannheimu, w 1781 r.
w Wiedniu na Dunaju, w 1793 r. powstaáa áaĨnia we Wrocáawiu. Powstaáy równieĪ kąpieliska morskie i tak np. w 1821 r. – kąpielisko w Sopocie3.
Za moment powstania sportu páywackiego przyjĊto 1869 r. w którym zaáoĪono w Anglii pierwszy związek páywacki – Amateur Swimming Association
oraz rozegrano pierwsze oficjalne mistrzostwa na dystansie 1 mili angielskiej4.
W 1896 r. páywanie znalazáo siĊ w programie pierwszych nowoĪytnych
igrzysk olimpijskich, a w 1908 r. zostaáa powoáana Federation International de Natation Amateure – FINA (MiĊdzynarodowy Związek Páywania Amatorskiego)5.
Na ziemiach polskich pod koniec XVIII w. páywanie znalazáo siĊ w programie wychowania w szkole rycerskiej ksiĊcia Czartoryskiego, póĨniej w warszawskiej szkole podchorąĪych. Pod koniec XIX w. zaczĊto interesowaü siĊ
pozytywnym wpáywem páywania na zdrowie. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” jako pierwsze wprowadziáo páywanie obok innych dyscyplin do zawodów
sportowych (coroczne zawody koĞciuszkowskie)6.
Na terenie ziem polskich dziaáaáy teĪ towarzystwa wioĞlarskie, które zajmowaáy siĊ miĊdzy innymi propagowaniem nauki páywania, np.: Warszawskie
Towarzystwo WioĞlarskie, Kaliskie Towarzystwo WioĞlarskie, Páockie Towarzystwo WioĞlarskie.
Warszawskie Towarzystwo WioĞlarskie zachĊcaáo swych czáonków do
podwyĪszania swych umiejĊtnoĞci poprzez udziaá w wyĞcigach i konkursach
páywackich, nowoĞcią byáo wprowadzenie w 1910 r. próby skáadającej siĊ
z kilku czĊĞci: páywania w ubraniu przez 5 minut (dáugie spodnie, kamizelka,
marynarka, buty), rozebrania siĊ w wodzie, wyrzucenia ubrania na pomost,
páywania na grzbiecie przez 1 minutĊ oraz páywania w pozycji pionowej bez
pomocy ramion7. Do zadaĔ Kaliskiego Towarzystwa WioĞlarskiego naleĪaá
rozwój sportu wioĞlarskiego, nauczanie páywania oraz niesienie pomocy tonącym8. Towarzystwa wioĞlarskie organizowaáy imprezy páywackie na rzekach,
byáy to jednak wysiáki nieskoordynowane i nie wpáynĊáy znacząco na rozwój
páywania na ziemiach polskich.

3

D. Bogajeski, R. Raszko, M. Witkowski, W. Wróbel, Páywanie, AWF, Warszawa 1975, s. 7.
„Przegląd Sportowy”, 1922 nr 32; T. Semadeni , A. Zaleski, Páywanie…, s. 3.
5
D. Bogajewski, R. Raszko, M. Witkowski, W. Wróbel, Páywanie…,s. 8.
6
A. Michale, Páywanie, Gáówna KsiĊgarnia Wojskowa, Warszawa 1938 s. 26.
7
R. Kobendza, Warszawskie Towarzystwo WioĞlarskie 1878–1939, Wyd. „OSGRAF”. Gorzów
Wlkp. 2003, s. 131.
8
W. Nowak, Historia Kaliskiego OkrĊgu Rosyjskiego Towarzystwa Ratowania Tonących. MiĊdzynarodowa Konferencja naukowa „WOPR w jednoczącej siĊ europie”, Sandomierz 2004,
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Celem opracowania jest przedstawienie powstania i początków dziaáalnoĞci
sekcji páywackich AZS, gdyĪ stworzyáy one podwaliny pod rozwój wspóáczesnego sportu páywackiego w Polsce.
Na podstawie ustaw uniwersyteckich studenci mieli prawo stowarzyszania
siĊ w róĪnych akademickich organizacjach. Na początku XIX w. w Uniwersytecie JagielloĔskim dziaáaáo 17 stowarzyszeĔ akademickich (naukowych, o charakterze samopomocy, ideowych i kulturalno-naukowych). Znaczący rozwój
studenckiego Īycia organizacyjnego nastąpiá po 1905 r. wiązaáo siĊ to z masowym napáywem máodzieĪy na studia. Uniwersytet JagielloĔski przeĪywaá wtedy
okres najwiĊkszej aktywnoĞci stowarzyszeĔ akademickich9. H. Barycz tak opisywaá ten okres: Mniej wiĊcej od 1909 r. pod wpáywem nadciągającej burzy
dziejowej zaznacza siĊ skupienie prawie wszystkich elementów ideowych wĞród
máodzieĪy pod hasáem pracy na rzecz niepodlegáoĞci i gorączkowych przygotowaĔ do walki zbrojnej. Pustoszeją lektoria i sale wykáadowe, máodzieĪ oddaje
siĊ Īyciu organizacyjnemu, urządza burzliwe wiece, a przede wszystkim prowadzi gorączkowe üwiczenia wojskowe w powstających organizacjach militarnych
i paramilitarnych10.
Idea powoáania do Īycia AZS powstaáa wĞród grupy studentów Wszechnicy
JagielloĔskiej, byli to studenci uprawiający biegi terenowe, narciarstwo, taternictwo, turystykĊ i krajoznawstwo. Na wspólnych wyprawach powstaáa myĞl
powoáania uniwersyteckiej organizacji o charakterze sportowo-turystycznym.
Inicjatorami zaáoĪenia AZS byli: J. Radomski, W. Goetel, J. Grabowski,
L. Janczarski, W. Kuryluk, W. Majewski, W. Pawica, J. Sarnecki. Grupa ta
zdawaáa sobie sprawĊ z niezadowalającego stanu fizycznego máodzieĪy akademickiej, niehigienicznego trybu Īycia przez nią prowadzonego oraz zaniedbania
wychowania fizycznego i sportu na uczelni (na początku XX w. w uniwersytetach zachodnioeuropejskich i amerykaĔskich wychowanie fizyczne i sport stanowiáy juĪ nieodáączny element procesu dydaktyczno-wychowawczego). Konserwatywni profesorowie Wszechnicy JagielloĔskiej oraz wiĊkszoĞü studentów
nie dostrzegaáo potrzeby równomiernego ksztaácenia umysáowego i fizycznego.
Studenci nie rozumieli roli ruchu na ĞwieĪym powietrzu dla prawidáowego rozwoju, wiĊkszoĞü z nich sport traktowaáa jako rodzaj rozrywki warstw uprzywilejowanych (dominowaá typ studenta „peleryniarza”, gardzili oni wychowaniem
fizycznym i sportem, palili ogromne iloĞci papierosów i przesiadywali w kawiarniach, jedynym uznawanym „sportem” byáa okazjonalna gra w bilard).
W grudniu 1908 roku powoáano tymczasowy komitet organizacyjny i przyjĊto
projekt statutu. Po kilkakrotnym odrzuceniu projektu statutu AZS przez c.k.
Namiestnictwo zostaá on wreszcie zatwierdzony. Krakowska policja informo9

R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy 1908-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaĔ
1990, s. 50–51.
10
H. Barycz, Uniwersytet JagielloĔski w Īyciu narodu polskiego, Wrocáaw, Warszawa, Kraków
1964, s. 112.
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waáa, Īe c.k. Namiestnictwo we Lwowie reskryptem z dnia 19 czerwca 1909 r.
XIII/53/1 nie zakazuje utworzenia stowarzyszenia Akademicki Związek Sportowy w Krakowie wedáug zaáączonego statutu.
W pierwszych miesiącach dziaáalnoĞci AZS skoncentrowana byáa wyáącznie na dziaáalnoĞci turystycznej (nieomal wszyscy zaáoĪyciele wywodzili siĊ ze
Ğrodowiska turystyczno-taternickiego i narciarskiego) CaáoĞcią spraw związanych ze Związkiem zajmowaá siĊ w tym czasie jego prezes Wacáaw Majewski.
W dniu 15 listopada 1909 r. odbyáo siĊ pierwsze walne zgromadzenie AZS.
Jako pierwsza utworzona zostaáa (w listopadzie 1909 r.) sekcja sportów zimowych (póĨniej przemianowana na narciarską) nastĊpnie sekcje: szermiercza,
tenisowa, piáki noĪnej, kolarską, wioĞlarską, fotograficzną, krajoznawczo-turystyczną, strzelecką i áyĪwiarską.
W sekcji wioĞlarskiej AZS od samego początku istniaáy tradycje páywackie.
WioĞlarstwo i páywactwo tworzyáy caáoĞü, równoczeĞnie z wiosáowaniem kultywowano páywanie. WioĞlarze na wycieczkach wykorzystywali kaĪdą okazjĊ,
by nauczyü siĊ páywaü, páywano teĪ na dáugich dystansach. NaleĪaáo jednak te
czĊsto spontaniczne próby „ująü w karby sportowej dyscypliny”11.
Jesienią 1911 r. AZS przystąpiá do budowy wáasnej przystani wioĞlarskiej,
spoáecznymi siáami wybudowano hangar (ul. Tyniecka) na 10 áodzi, szatniĊ dla
dwudziestu wioĞlarzy oraz páywający most. 15 maja 1912 r. odbyáo siĊ uroczyste otwarcie przystani poáączone z pierwszą w historii AZS oficjalną inauguracją sezonu wioĞlarskiego. PrzystaĔ ta miaáa jednak nie najlepsze poáoĪenie,
zostaáa, wiĊc przeniesiona. Otworzono ją w lipcu 1918 r., mieĞciáa siĊ miĊdzy
mostem Zwierzynieckim, a Wawelem12.
Wypadki polityczne i wybuch I wojny Ğwiatowej wpáynĊáy na to, iĪ Kraków staá siĊ waĪnym oĞrodkiem na zapleczu armii austriackiej. Propagatorem
páywania w Krakowie, a przede wszystkim páywania sportowego, skoków do
wody i water polo byá Stanisáaw Rudy jeden z najaktywniejszych pionierów
wioĞlarstwa i páywactwa w krakowskim AZS, sternik – instruktor wioĞlarstwa.
Zostaá on przydzielony na czas wojny jako komendant Páywalni w Parku Krakowskim, bĊdącej wáasnoĞcią wojska (powstaáa ona w 1885 r. i byáa pierwszym
tego typu obiektem na ziemiach polskich). S. Rudy staraá siĊ oĪywiü ruch sportowy i w duĪej mierze mu siĊ to udaáo. Znajdowaá poparcie w sferach sportowców austriackich i czeskich przebywających podczas wojny sáuĪbowo (jako
wojskowi) w Krakowie oraz dziaáając w sekcji wioĞlarskiej AZS potrafiá zainteresowaü páywaniem licznie tam skupioną máodzieĪ. Treningi w páywaniu i skokach do wody, rozgrywki w piákĊ wodną gromadziáy w Parku Krakowskim
regularnie po kilkudziesiĊciu uczestników. Páywano równieĪ w WiĞle, gdyĪ
zgodnie z wymogami regulaminowymi kaĪdy kandydat na wioĞlarza musiaá
11
12

„ Przegląd Sportowy”, 1922, nr 29.
R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy…, s. 52–64, 74–75.
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wykazaü siĊ umiejĊtnoĞcią páywania. W tym celu organizowano kursy nauki
páywania oraz zawody kontrolne13.
W 1915 r. grono uczniów III-go gimnazjum w Krakowie, zachĊcone przez
S. Rudego rozpoczĊáo systematyczną naukĊ páywania pod okiem dra Mehla,
profesora gimnazjum w Klosterneuburgu pod Wiedniem, peániącego sáuĪbĊ
wojskową w Krakowie. W krótkim czasie zebrano i przeszkolono tylu chĊtnych,
Īe równieĪ z inicjatywy S. Rudego zorganizowano w sierpniu 1915 r. pierwsze
zawody páywackie14. W programie zawodów znalazáy siĊ wyĞcigi mĊĪczyzn na
dystansie 100 m (wygraá E. Baschkopf z czasem 2 min. 4 sek.) wyĞcig kobiet
na dystansie 66 m (wygraáa J. LubaĔska z czasem 2 min. 28 sek.), wyĞcig sztafetowy 3x30 m oraz skoki do wody, nurkowanie na czas i mecz piáki wodnej.
Uczniowie biorący udziaá w tych zawodach, z czasem kontynuowali swą dziaáalnoĞü w barwach AZS.
Sekcja wioĞlarska AZS urządziáa w 1916 r. na páywalni w Parku Krakowskim pierwsze na ziemiach polskich miĊdzynarodowe zawody páywackie,
w których startowali zawodnicy z Budapesztu, Lwowa, Pragi i Wiednia stacjonujący w jednostkach wojskowych w Krakowie. DuĪą niespodzianką byá szereg
zwyciĊstw odniesionych przez czáonków AZS (E. Baszkoffa, S. àosia, I. Popielównej, S. Rudego) Rozegrano cztery wyĞcigi, z czego tylko jeden zakoĔczyá
siĊ zwyciĊstwem zawodnika z Wiednia; pozostaáe konkurencje oraz sztafetĊ
wygrali reprezentanci Krakowa.
Sekcja WioĞlarska AZS wychodząc z zaáoĪenia, Īe miernikiem pracy w towarzystwie sportowym jest „praca u podstaw” i „szkolenie mas w páywaniu”,
zorganizowaáa dwa elementarne kursy nauki páywania (dla uczniów szkóá Ğrednich i dla czáonków AZS), cieszyáy siĊ one duĪą frekwencją.
Z inicjatywy AZS wysáano do Wiednia przedstawicieli tej organizacji
(E. Baszkoffa, W. Ceperskiego, S. Rudego), na zawody páywackie o mistrzostwa
wojenne na rok 1916 oraz w celu nawiązania kontaktów z Austriackim Związkiem Páywackim. Delegacja zwiedziáa páywalniĊ zimową oraz zapoznaáa siĊ
z metodami treningowymi15. Jesienią 1917 r. AZS zorganizowaá pierwsze
w Krakowie zawody w páywaniu na dáugim dystansie – „Wpáaw przez Kraków”.
Zawody te odbyáy siĊ na WiĞle, byá to wyĞcig na dystansie 3,5 km, wĞród mĊĪczyzn wygraá S. Ferens, a wĞród kobiet J. LubaĔska. WyĞcig ten staá siĊ imprezą
cykliczną i bardzo dobrze przysáuĪyá siĊ propagowaniu sportu páywackiego16.
Jednym z czoáowych páywaków AZS w tym okresie byá Stanisáaw àoĞ,
Ğwietny páywak, wioĞlarz, áyĪwiarz i lekkoatleta mimo máodego wieku (zginąá
13

„Sport Wodny”, 1926, nr 6, s. 75; „Sport Wodny”, 1927, nr 6, s. 97.
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 29.
15
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w 1919 r. w wieku 17 lat) miaá na swym koncie kilka dobrych wyników sportowych. Najlepszymi páywakami AZS w omawianym okresie byli: E. Baszkoff,
S. Ferens, J. LubaĔska, I. Popielówna, S. Rudy17. Páywano poprawnie stylem
klasycznym i trudgenem, nie znano jeszcze crawla.
AZS Kraków, pomimo Īe nie posiadaá odrĊbnej sekcji páywackiej, to naleĪaá do prekursorów sportu páywackiego w Polsce. Jednak o wáaĞciwym rozwoju
sportu páywackiego moĪna mówiü od momentu powoáania Polskiego Związku
Páywackiego. ZaczĊto propagowaü páywanie podkreĞlając jego walory utylitarne, zaczĊto organizowaü mistrzostwa Polski, ujednolicono regulaminy zawodów, na áamach prasy zaczĊáy pojawiaü siĊ publikacje dotyczące techniki páywania (gáównie autorstwa E. Baszkoffa), zaczĊto sprowadzaü za granicznych
szkoleniowców, organizowano szkolenia dla instruktorów.
W dniach 29-30 kwietnia 1921 r. z inicjatywy Polskiego Komitetu
Igrzysk Olimpijskich odbyá siĊ w Warszawie zjazd delegatów związków sportowych. Na wniosek T. Kuchara (prezesa Polskiego Związku LA) podjĊto
uchwaáĊ o koniecznoĞci zorganizowania tych dyscyplin sportowych, które są
uprawiane, a nie posiadają struktur organizacyjnych. W styczniu 1922 r. PKIO
uznaá za takie dyscypliny páywanie, boks, szermierkĊ oraz ciĊĪką atletykĊ.
Rozesáano do wszystkich towarzystw zrzeszonych w Polskim Związku Towarzystw WioĞlarskich i PZLA kwestionariusze z pytaniem czy posiadają one
sekcjĊ páywacką oraz czy widzą potrzebĊ utworzenia związku páywackiego.
Wstąpienie do związku páywackiego zadeklarowaáo osiem towarzystw:
Lwowski Klub Sportowy PogoĔ, AZS i Oddziaá WioĞlarski Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokóá” z Krakowa, AZS i Klub WioĞlarski z Poznania, AZS
i Warszawski Klub WioĞlarzy z Warszawy oraz Klub WioĞlarzy z Nowego
Sącza. W związku z tym powstaáy w 1922 r. Związek Polskich Związków Sportowych, postanowiá powoáaü Polski Związek Páywacki. W skáad wáadz PZP
weszli równieĪ przedstawiciele krakowskiego AZS18.
Jednymi z pierwszych sekcji páywackich, w których zaczĊto uprawiaü páywanie po odzyskaniu niepodlegáoĞci byáy sekcje AZS Kraków i AZS Warszawa
(obie sekcje páywackie początkowo organizacyjnie mieĞciáy siĊ w strukturach
sekcji wioĞlarskich)19. NastĊpnie powstaáy sekcje AZS Wilno (1922 r.), AZS
Lwów (1923 r.), AZS PoznaĔ20.
RównieĪ w 1922 r. AZS przystąpiá do organizowania osobnej Sekcji Páywackiej, rządzącej siĊ wáasnym statutem. Sekcja ta powstaáa w czerwcu 1922 r.
Na walnym zebraniu AZS wybrano zarząd: prezes – Frischer, wiceprezes – W.
Ceperski, sekretarz – M. Meyerówna, wydziaáowi – E. Baszkoff, S. Facher, S.
Jentys, L. Kowalski, Weiss.
17
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„Przegląd Sportowy”, 1921 nr 25; „Przegląd Sportowy”, 1922, nr 3.
19
R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy…, s. 77–84.
20
„Przegląd Sportowy”, 1928, nr 29.
18

Iwona Tabaczek-Bejster, Rafaá Koáodziej – Powstanie i początki dziaáalnoĞci sekcji…

67

Sekcja Páywacka AZS zgodnie z zaleceniami PZP miaáa za zadanie organizowaü zawody o mistrzostwo okrĊgu. RozpoczĊáa teĪ organizacje kursów elementarnej nauki páywania, kursów páywania dla instruktorów (w programie
kursu znajdowaáa siĊ nauka styli páywackich i skoków zasadniczych i kurs ratownictwa). Oprócz organizacji zawodów páywackich i kursów sekcja miaáa za
zadanie propagowanie sportu páywackiego i przeprowadzanie nauki páywania
w szkoáach ludowych i Ğrednich. Czáonkiem sekcji páywackiej mógá zostaü kaĪdy czáonek AZS po uiszczeniu rocznej skáadki21.
Na terenie Krakowa zaczĊáy powstawaü kolejne sekcje páywackie. Oprócz
sekcji AZS dziaáaáy sekcje Jutrzenki, Makkabi, YMCA. 11 lipca 1922 r. ĩTS
Jutrzenka na terenie Parku Krakowskiego zorganizowaáo zawody na rozpoczĊcie sezonu swej sekcji páywackiej. W zawodach tych wystartowali zawodnicy
wyĪej wymienionych sekcji (wszystkie pierwsze miejsca zajĊli zawodnicy AZS,
oprócz meczu piáki wodnej – wygraáa Jutrzenka)22.
W dniach 22–23 lipca sekcja AZS w porozumieniu z PZP zorganizowaáa
(w Parku Krakowskim) pierwsze mistrzostwa okrĊgowe w páywaniu i skokach
w Polsce – Mistrzostwa OkrĊgu Krakowskiego. Program zawodów obejmowaá:
a) wyĞcigi
– 100 m stylem dowolnym dla panów o mistrzostwo,
– 400 m stylem dowolnym dla panów o mistrzostwo,
– 100 m stylem dowolnym dla paĔ 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 wyĞcig rozstawny – styl dowolny (dopuszczalne byáy druĪyny mieszane),
– 100 m stylem grzbietowym dla paĔ.
Kobiety mogáy startowaü w mĊskich konkurencjach.
b) skoki
Dla panów i dla juniorów: z miejsca na nogi z wyrzuceniem rąk do góry
i záoĪeniem, jaskóáka zwykáa z rozbiegu, áamany z miejsca, w tyá z miejsca
z rozrzuceniem rąk.
Dla seniorów: jaskóáka z rozbiegu i z doáoĪeniem rąk do boków, delfin, salto w tyá, póá Ğruby w przód z rozbiegu (wszystkie skoki wykonywano z trampolin 1 i 3 metrowej. Seniorzy wykonywali z wieĪy 5 m szczupaka w ramach
konkursu i poza konkursem szczupaka z wieĪy 10m).
Dla paĔ: jaskóáka zwykáa z rozbiegu, trupek w przód z miejsca, skok dowolny (z dowolnej wysokoĞci).

21
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 11; „Przegląd Sportowy”, 1922, nr 26; „Przegląd Sportowy”,
1922, nr 27.
22
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 29; „Przegląd Sportowy”, 1922, nr 52.
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Regulamin biegów páywackich i skoków wyznaczony byá wedáug regulaminów VII Olimpiady23.
Na starcie pojawili siĊ gáównie zawodnicy AZS i oni teĪ wygrali wiĊkszoĞü
konkurencji (przegrali sztafetĊ z ĩKS Makkabi i mecz piáki wodnej z Jutrzenką)24.
Pod koniec lipca odbyá siĊ tradycyjny juĪ wyĞcig „Wpáaw przez Kraków”
organizowany przez AZS przy pomocy sekcji wioĞlarskiej i páywackiej. Byáo to
wydarzenie, które gromadziáo, co roku coraz wiĊkszą liczbĊ uczestników oraz
„kilkudziesiĊciotysiĊczne táumy publicznoĞci zalewające bulwary i wszystkie
trzy mosty”25. WyĞcig ten odbyá siĊ na WiĞle na dystansie 3600 metrów. Na
starcie stawiáo siĊ 38 zawodników i zawodniczek w otoczeniu kilkunastu áodzi
wioĞlarskich i motorowych. WĞród zawodniczek na starcie moĪna byáo zobaczyü tylko przedstawicielki AZS, zawodnicy reprezentowali zaĞ wszystkie krakowskie kluby (AZS, Makkabi, Jutrzenka, Sokoáa i szereg nie stowarzyszonych). WĞród paĔ pierwsze trzy miejsca zajĊáy zawodniczki AZS (J. Meyrówna
– 34 min. 52 sek, I. Popielówna – 35 min. 12 sek., S. Estreichówna), wĞród
mĊĪczyzn zwyciĊĪyli: S. Ferens z AZS – 34 min.17 sek., E. Kovacs z Jutrzenki
– 34 min. 35 sek. oraz S. DaszyĔski z AZS.
Zawodnicy páywali gáównie stylem klasycznym, rzadko zmieniając go na
styl boczny czy grzbietowy. Nikt nie páynąá „crawlem” (poza granicami Polski
páywano juĪ tym stylem jako stylem „wyĞcigowym”)26.
I Mistrzostwa Polski w Páywaniu odbyáy siĊ we wrzeĞniu 1922 r. Organizatorem mistrzostw byá Wojskowy Klub WioĞlarski, a odbyáy siĊ one na przystani Warszawskiego Towarzystwa WioĞlarskiego. Zawody odbyáy siĊ na wodzie bieĪącej,
a dystanse przeliczano na „wodĊ stojącą”. Dystanse przeliczano w nastĊpujący
sposób: 100 m = 170 m, 200 m = 340 m, 400 m = 736 m, 1500 m = 2940 m, w ten
sposób ustalono pierwsze rekordy Polski (tytuá mistrzowski miaáa daü kombinacja
najlepszych wyników w trzech konkurencjach)27. Nie byáy to udane zawody i jeszcze dáugo po nich na áamach prasy sportowej toczyáy siĊ spory, co do celowoĞci
organizowania mistrzostw na wodzie bieĪącej (nie moĪna byáo porównaü wyników
tych nietypowych dystansów z wynikami páywaków z innych paĔstw). Na zawodach tych zabrakáo reprezentantów Lwowa i Krakowa28 (z Krakowa w zawodach
braá udziaá S. Rudy, zająá on 2. miejsce w skokach do wody29).
W latach 1923–1924 mistrzostwa Polski odbyáy siĊ dwukrotnie w Krakowie. II Mistrzostwa Polski w Páywaniu (a pierwsze posiadające prawdziwie
23

„ Przegląd Sportowy”, 1922 nr 28.
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 28, 29, 30.
25
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 31.
26
TamĪe.
27
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 37; „ WiadomoĞci sportowe”, 1922, nr 28; „Raz, dwa, trzy”,
1931, nr 16.
28
„Przegląd Sportowy”, 1922, nr 37, „Raz, dwa, trzy”, 1931, nr 16.
29
Konferencja naukowo-metodyczna z okazji…, s. 33.
24
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sportowy charakter) odbyáy siĊ we wrzeĞniu 1923 r. WyĞcigi odbyáy siĊ na dystansach porównywalnych z dystansami na których, páywano w innych europejskich krajach i byáy zgodne z przepisami FINA. Zawody te odbyáy siĊ na páywalni w Parku Krakowskim, organizatorem byáa sekcja páywacka AZS Kraków.
Na owe czasy byáy to zawody doskonaáe (páywalnia z wytyczonymi torami,
tablice torowe, dekoracja páywalni, muzyka, sprawnie dziaáający organizatorzy), a najlepsze uzyskane wyniki uznano za rekordy Polski. Mistrzostwa zakoĔczyáy siĊ sukcesem klubów krakowskich (7 tytuáów mistrzowskich – Kraków, 2 – Warszawa, 1 – Lwów)30. NastĊpne mistrzostwa Polski nie byáy juĪ tak
udane dla zawodników AZS Kraków31.

K. Nowakówna (AZS Kraków) – rekordzistka Polski (1926 r.)

30

„Przegląd Sportowy”, 1923, nr 34; „Przegląd Sportowy”, 1923 nr 36; „Raz, dwa, trzy”, 1931, nr
16; „Sport Wodny”, 1927, nr 6.
31
T. Semadeni, A. Zaleski, Páywanie, Wydawnictwo Zakáadu Narodowego im. OssoliĔskich, Lwów,
Warszawa, Kraków 1928, s. 457–465.

70

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

W „Przeglądzie Sportowym” nr 13 z 1923 r. zamieszczone zostaáo ogáoszenie o naborze czáonków do sekcji páywackiej AZS Kraków na rok 1923. Czáonkowie sekcji po opáaceniu skáadki rocznej mogli korzystaü z zniĪek opáaty
wstĊpu na páywalnie, zniĪek opáat biletów na zawody páywackie, z wolnego
wstĊpu na páywalnie dla zawodników trenujących oraz czáonków druĪyn piáki
wodnej, z bezpáatnych kursów páywania sportowego, skoków i gry w piákĊ
wodną, zniĪki na przybory páywackie oraz zniĪki biletów podczas wyjazdów na
zawody páywackie poza Kraków. Ponadto czáonkowie AZS mogli liczyü na
„osobnego, staáego” nauczyciela páywania32.
W pierwszej poáowie lat 20. XX w. sekcja páywacka AZS Kraków dziaáaáa
bardzo prĊĪnie. Organizowano akcjĊ szkoleniową, propagowano páywanie
(z inicjatywy AZS zorganizowano np. pierwsze na szeroką skalĊ zawody,
w których mogli startowaü początkujący páywacy, bez róĪnicy wieku33) organizowano naukĊ páywania dla máodzieĪy. AZS organizowaá teĪ wiele imprez
o zasiĊgu lokalnym (cykliczne„Wpáaw przez Kraków”, mistrzostwa okrĊgu),
ogólnopolskim (mistrzostwa Polski) i miĊdzynarodowym, zawody páywackie
w 1916 i 192634). W tym czasie do czoáowych páywaków sekcji naleĪeli:
E. Estreicherówna, M. Dawidowska, A. Królówna, M. Królówna, M. LubieĔska, J. Meyerówna, M. Meyerówna, K. Nowakówna, I. Ostrowska, I. Popielówna, L. Witkowska oraz E. Baszkoff, S. DaszyĔski, S. Ferens. W 1923 roku AZS
Kraków w punktacji klubowej zająá 1. miejsce w Polsce, a rok póĨniej miejsce
4. Od poáowy lat 20. w sporcie páywackim zaczĊli królowaü zawodnicy AZS
Warszawa (od 1925 roku, aĪ do wybuchu wojny wiedli oni prym w róĪnych
klasyfikacjach prowadzonych przez PZP)35.
Reasumując naleĪy stwierdziü, Īe sekcja páywacka AZS Kraków odegraáa
bardzo duĪą rolĊ nie tylko propagując naukĊ páywania i sport páywacki wĞród
máodzieĪy gimnazjalnej i akademickiej Krakowa, ale odegraáa teĪ waĪną rolĊ
w rozwoju sportu páywackiego na terenie ziem polskich.
STRESZCZENIE
Od najdawniejszych czasów páywanie – jako przyjemnoĞü i jako umiejĊtnoĞü uĪytkowa – znane byáo czáowiekowi. Na rozwój nowoĪytnego páywania
znaczący wpáyw miaáo Odrodzenie, rozwijające idee humanizmu, który czerpaá
z ideaáów staroĪytnej Grecji. HumaniĞci wykazywali duĪą troskĊ o wychowanie
fizyczne. Znaczące osiągniĊcia w rozwoju nauki páywania przypadają jednak
32

„Przegląd Sportowy”, 1923, nr 13.
„Przewodnik Gimnastyczny Sokóá”, 1932, nr 12, s. 264.
34
„Sport Wodny”, 1926, nr 11.
35
T. Semadeni , A. Zaleski, Páywanie…, s. 458–467; R. Wryk, Akademicki Związek Sportowy…,
s. 259.
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dopiero na koniec XVIII w. kiedy to w niektórych miastach europejskich zaczĊáy powstawaü pierwsze szkoáy nauki páywania. Za datĊ powstania sportu páywackiego przyjĊto 1869 r. w którym, zaáoĪono w Anglii pierwszy związek páywacki – Amateur Swimming Association.
W 1909 powstaá w Krakowie Akademicki Związek Sportowy oraz poszczególne jego sekcje. W sekcji wioĞlarskiej AZS od samego początku istniaáy
tradycje páywackie. WioĞlarstwo i páywactwo tworzyáy caáoĞü, równoczeĞnie
z wiosáowaniem kultywowano páywanie. Propagatorem páywania, skoków do
wody i water polo byá Stanisáaw Rudy jeden z najaktywniejszych pionierów
wioĞlarstwa i páywactwa w krakowskim AZS.
W 1922 r. powstaá Polski Związek Páywacki. RównieĪ w 1922 r. AZS przystąpiá do organizowania osobnej sekcji páywackiej, rządzącej siĊ wáasnym statutem. Sekcja ta powstaáa w czerwcu 1922 r. Sekcja páywacka AZS miaáa za zadanie organizacjĊ zawodów o mistrzostwo okrĊgu. RozpoczĊáa organizacje
kursów elementarnej nauki páywania, kursów páywania dla instruktorów
(w programie kursu znajdowaáa siĊ nauka styli páywackich i skoków zasadniczych i kurs ratownictwa). Oprócz organizacji zawodów páywackich i kursów
sekcja miaáa za zadanie propagowanie sportu páywackiego i przeprowadzanie
nauki páywania w szkoáach ludowych i Ğrednich.
W pierwszej poáowie lat 20. XX w. sekcja páywacka AZS Kraków dziaáaáa
bardzo prĊĪnie. AZS organizowaá wiele imprez o zasiĊgu lokalnym (cykliczne„Wpáaw przez Kraków”, mistrzostwa okrĊgu), ogólnopolskim (mistrzostwa
Polski) i miĊdzynarodowym (miĊdzynarodowe zawody páywackie 1916 i 1926).
Sekcja páywacka AZS Kraków odegraáa waĪną rolĊ w rozwoju sportu páywackiego na terenie ziem polskich.
Sáowa kluczowe: páywanie, AZS, sekcja páywacka, Kraków
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà V

GRZEGORZ BIELEC, AGNIESZKA MIRKIEWICZ
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

PRZEDSTAWICIELE POLSKICH AKADEMICKICH ORGANIZACJI
GIMNASTYCZNYCH W RUCHU OLIMPIJSKIM (1932–2008)
WstĊp
Rozwój gimnastyki sportowej w ramach AZS przebiegaá nierównomiernie
w róĪnych okresach dziejowych naszego kraju. PomyĞlnie zapowiadający siĊ
etap rozwoju sportu gimnastycznego w pionie AZS zapoczątkowany w latach
50. XX wieku nie trwaá dáugo. Regres, jaki nastąpiá w polskiej gimnastyce po
roku 1967, nie ominąá klubów akademickich. Zgodnie z trendem ogólnopolskim
liczba AZS prowadzących tĊ dyscyplinĊ sportu znacząco zmniejszyáa siĊ.
Szczególnie Ĩle w tym zakresie wypadają lata po roku 1973, kiedy to w caáym
kraju funkcjonowaáy nie wiĊcej niĪ dwa wyczynowe kluby gimnastyczne pionu
AZS.
Pomimo tego dorobek klubów pionu akademickiego w osiągniĊciach polskiej gimnastyki sportowej na forum miĊdzynarodowym naleĪy uznaü za znaczący. NajwiĊksze osiągniĊcia indywidualne polskiej gimnastyki (záoto i brąz
olimpijski) naleĪą wáaĞnie do reprezentanta MKS-AZS-AWF GdaĔsk – Leszka
Blanika. Pomimo tego, w opracowaniach dotyczących sportu gimnastycznego
brak jest publikacji, które dowartoĞciowaáyby nurt akademicki i jego wkáad
w rozwój polskiej gimnastyki sportowej.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sylwetek i karier sportowych polskich olimpijczyków klubów pionu AZS oraz gáównych oĞrodków
rozwoju gimnastycznego sportu akademickiego, w aspekcie rozwoju gimnastyki
sportowej w Polsce.
Zakres chronologiczny dysertacji obejmuje lata 1932–2008. Pierwsza cezura czasowa związana jest z przystąpieniem do AZS Wisáawy Noskiewicz –
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pierwszej olimpijki pionu akademickiego w gimnastyce. Cezura koĔcowa zamyka etap odbudowy PZG w uwarunkowaniach przemian ustrojowych (po
1989 r.) którą uĞwietnia najwiĊkszy sukces polskiej gimnastyki (záoty medal
olimpijski azetasiaka – Leszka Blanik).
Opracowanie skáada siĊ z trzech czĊĞci. Pierwsza opisuje zarys powstania
i dziaáalnoĞci Akademickiego Związku Sportowego na ziemiach polskich pod
zaborami oraz w XX-leciu miĊdzywojennym. Druga przedstawia rozwój uczelni akademickich, które w poszczególnych etapach i podokresach dziejowych:
PRL (1945–1989) oraz III RP (1989–2008), prowadziáy sekcje gimnastyki sportowej. W czĊĞci trzeciej opisano sylwetki polskich olimpijczyków w gimnastyce sportowej związanych z nurtem AZS. ZakoĔczenie jest próbą konkluzji
i podsumowania omawianego tematu. Uzupeánieniem publikacji są aneksy zawierające wykaz osiągniĊü medalowych polskich gimnastyków i gimnastyczek
sportowych na arenach miĊdzynarodowych.

I
Powstanie Akademickiego Związku Sportowego w 1909 roku byáo wyrazem dąĪenia Ğrodowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu
czáowieka, sprawnego nie tylko intelektualnie, ale równieĪ fizycznie. Zebranie
máodzieĪy akademickiej, które odbyáo siĊ 15 maja 1909 r. w Collegium Novum
Uniwersytetu JagielloĔskiego w Krakowie, postanowiáo zawiązaü Akademicki
Związek Sportowy. Pierwszym prezesem AZS zostaá student medycyny UJ
Wacáaw Majewski.
Okres miĊdzywojenny w AZS zapoczątkowaá szybki rozwój sportu wyczynowego. W tym czasie we wszystkich oĞrodkach akademickich powstaáy kluby
sportowe. InicjatywĊ tą zapoczątkowaá w 1918 r. oĞrodek w Warszawie. Kolejne stowarzyszenia powstaáy w: 1919 r. w Poznaniu, w 1921 r. w Wilnie
i GdaĔsku, w 1922 r. we Lwowie i Lublinie. Podówczas áączna liczba czáonków
AZS wynosiáa ok. 3000.
Azetesiacy byli prekursorami nowych dyscyplin sportu. Do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych uprawianych w pionie AZS naleĪaáy: wioĞlarstwo, lekkoatletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.
Dynamiczny rozwój sportu akademickiego w okresie miĊdzywojennym zadecydowaá o koniecznoĞci utworzenia organizacji, koordynującej dziaáalnoĞü
wszystkich AZS. Taka organizacja powstaáa na zjeĨdzie w Warszawie w dniach
18ಥ19 marca 1923 r. Na siedzibĊ Centrali Polskich AZS wybrano WarszawĊ,
a pierwszym prezesem centrali zostaá Stefan Grodzki.
Po drugiej wojnie Ğwiatowej nastaá etap odbudowania stanu organizacyjnego AZS. W roku 1945 AZS powstaá w Katowicach, àodzi, Gliwicach, Wrocáawiu i CzĊstochowie, a siedzibą Centrali (ze wzglĊdu na zniszczenia wojenne
w stolicy) staá siĊ Kraków. W kolejnych latach powojennych w strukturze AZS
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znalazáy siĊ kolejne oĞrodki akademickie: 1946 r. – ToruĔ, Szczecin, w 1949 r.
– „ĝlam” Rokitnica, ZakopiaĔski Oddziaá AZS Kraków, 1950 r.– Olsztyn, Biaáystok, 1955 r. – Opole, 1963 r. – Rzeszów, 1965 r. – Bydgoszcz, 1966 r. – Zielona Góra, 1968 r. – Koszalin, 1969 r. – Kielce, Páock, Radom, Siedlce, Sáupsk,
lata 70. Bielsko-Biaáa, Gorzów Wielkopolski, Cieszyn.
W latach 50. i 60. XX wieku zawodnicy oraz druĪyny sportowe AZS zaliczani byli do liczących siĊ w kraju. Odnosili równieĪ sukcesy na arenach miĊdzynarodowych.
Po trzech latach Centrala zostaáa znowu przeniesiona do Warszawy, gdzie
zaczĊáa funkcjonowaü jako Zarząd Gáówny AZS.
Pod koniec lat 60. XX wieku zacząá rozwijaü siĊ w pionie AZS nurt sportu
uczelnianego. Powstaáy róĪnorodne formy rozgrywek sportowych o charakterze
bardziej rekreacyjnym. Adresowane byáy one dla ogóáu studentów, bez wyraĨnego nacisku na wysoko postawiony wyczyn sportowy. Wspólnie ze Studiami
Wychowania Fizycznego i Sportu utworzono szeroki program imprez typu mistrzostw szkóá wyĪszych, lig miĊdzyuczelnianych i uczelnianych i zajĊü rekreacyjno-sportowych. Od roku 1969 decyzją Krajowego Zjazdu AZS podstawową
jednostką organizacyjną staáy siĊ kluby uczelniane AZS.
W tym czasie rozwijaáy siĊ zarządy Ğrodowiskowe oraz miĊdzyuczelniane
kluby AZS, których gáównym celem byáo prowadzenie sekcji wyczynowych.
W roku 1974 podjĊto nieudaną próbĊ poáączenia na szczeblu centralnym i na
poziomie Ğrodowisk MKS i AZS. Po kilku latach z tej koncepcji organizacyjnej
wycofano siĊ. W roku 1975 postanowiono tworzyü kluby uczelniane przy Akademiach Wychowania Fizycznego. Ich gáównym celem byá rozwój sportu wyczynowego w ramach AZS.
Obecnie AZS jest najbardziej liczną i najprĊĪniej funkcjonującą organizacją
akademicką na terenach naszego kraju, dziaáającą w wyĪszych uczelniach. Jako
stowarzyszenie apolityczne przetrwaáo wszelkie zmiany koniunktury. Swoich
sympatyków i sprzymierzeĔców zjednuje sobie uniwersalnymi celami: rozwoju
kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania máodzieĪy
w atmosferze sportu i aktywnoĞci fizycznej. W strukturach AZS znajduje siĊ
318 klubów na uczelniach paĔstwowych i niepublicznych oraz ponad 50 000
czáonków1, uczestniczących w rozgrywkach sportowych dla Ğrodowiska akademickiego na szczeblu ogólnopolskim. Mistrzostwa Polski Szkóá WyĪszych
(rozgrywane w systemie bezpoĞrednim oraz w typach uczelni) stanowią waĪny
element w systemie rywalizacji sportu powszechnego w Polsce. Akademickie
Mistrzostwa Polski są jedyną formą rywalizacji sekcji wyczynowych AZS. Pozwalają na sprawdzenie stopnia przygotowania do sezonu, rozgrywek ligowych,
waĪnych startów docelowych. Kluby Sportowe AZS AWF stanowią gáówną siáĊ
sportu wyczynowego w pionie akademickim. AZS – jako czáonek 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 wáącza siĊ do rywalizacji w systemie
Akademickich Mistrzostw Europy oraz Akademickich Mistrzostw ĝwiata.
Sportowcy AZS stanowią okoáo 31,6% ogóáu polskiej reprezentacji narodowej
(73/231)2.

II
Rozwój gimnastyki sportowej w ramach AZS przebiegaá nierównomiernie
w róĪnych okresach dziejowych naszego kraju. Najbardziej pomyĞlny dla tego
zrzeszenia byá okres PRL a w szczególnoĞci lata 50. ubiegáego stulecia. Wtedy
to w rywalizacji gimnastycznej (np. Akademickich Mistrzostwach Polski)
uczestniczyáo do nawet osiem akademickich oĞrodków gimnastycznych.
W latach tych rozwój polskiej akademickiej gimnastyki ksztaátowaá siĊ pozytywnie równieĪ w odniesieniu do innych krajów, i to nie tylko europejskich.
Przypomnijmy, Īe I MiĊdzynarodowe akademickie zawody w gimnastyce sportowej odbyáy siĊ w Moskwie w dniach 19-21 wrzeĞnia 1959 r. Organizatorem
imprezy byá Akademicki Związek Sportowy w ZSRR „Burewiestnik”. W zawodach wziĊáo udziaá 29 zawodniczek i 38 zawodników z 12 krajów: Buágarii,
Finlandii, Wielkiej Brytanii, WĊgier, Indii, Japonii, ChiĔskiej Republiki Ludowej, KoreaĔskiej Republiki Demokratycznej, Polski, NRD, Rumunii i ZSRR3.
Biorąc pod uwagĊ fakt uczestnictwa Polaków w pierwszych akademickich zawodach miĊdzynarodowych naleĪy stwierdziü, iĪ polski akademicki nurt gimnastyczny rozwijaá siĊ w tym okresie bardzo poprawnie. Nobilitujący byá równieĪ fakt znalezienia siĊ Polski w gronie 12 krajów, które jako pierwsze tworzyáy powojenny studencki sport gimnastyczny.
Warto w tym miejscu nadmieniü, Īe miĊdzynarodowe tradycje akademickie
dla Polaków nie byáy rzeczą obcą. Po raz pierwszy UniwersjadĊ (Akademickie
Mistrzostwa ĝwiata) rozegrano wáaĞnie w Warszawie w 1924 r. Program zawodów byá taki sam jak olimpijski, z tą róĪnicą, Īe druĪynĊ stanowiáo trzech zawodników i jeden rezerwowy. Uczestnikami mogli byü studenci, którzy nie
przekroczyli 28. roku Īycia. Gimnastyka sportowa zostaáa objĊta programem
Uniwersjady w 1961 r. w Sofii4.
Pierwszymi AZS, które wáączyáy siĊ do rywalizacji gimnastycznej byáy: AZSAWF Warszawa, AZS GdaĔsk, 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 przeddzieĔ zawodów nastąpiáo uroczyste otwarcie zawodów w Paáacu Sportu na àuĪnikach.
Po oficjalnych przemówieniach, wciągniĊciu flagi, prezentacji zawodniczek i zawodników oraz
defiladzie nastąpiáa czĊĞü artystyczno-sportowa. Wielobój gimnastyczny zarówno kobiet jak
i mĊĪczyzn rozegrany zostaá dnia nastĊpnego w ukáadach wáasnych w dwóch czĊĞciach. Zawody
prowadzone byáy równolegle w piĊciu konkurencjach (2 ĪeĔskie i 3 mĊskie), BSI 1959, nr 7, s. 46.
4
BSI 1973, nr 5, s. 26.
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ToruĔ, AZS Szczecin, AZS Wrocáaw5. Miaáo to miejsce w 1951 roku. WĞród akademickich klubów sportowych posiadających wyczynowe sekcje gimnastyki sportowej w roku 1959 naleĪy wymieniü: AZS-Wrocáaw, AZS-AWF Warszawa, AZS
Kraków, AZS Olsztyn, AZS Gliwice, AZS Szczecin, AZS GdaĔsk. Do najsilniejszych (posiadających zawodników klasy mistrzowskiej) zaliczyü naleĪy trzy pierwsze z nich. W roku 1966, kulminacyjnym pod wzglĊdem zasiĊgu organizacyjnego
PZG6, liczba klubów gimnastycznych pionu AZS nieznacznie zmniejszyáa siĊ.
Funkcjonowaáy wówczas oĞrodki AZS w: GdaĔsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu
i Warszawie (SGGW i AWF). Po roku 1973 wyczynowy sport gimnastyczny skupiony byá – co najwyĪej – w dwóch oĞrodkach AZS-AWF Warszawa (do 1992 r.)
i AZS-AWF GdaĔsk (od 1977 r.).
Z uwagi na osiągniĊcia sportowe oraz na wieloletnie tradycje gimnastyczne
do najbardziej zasáuĪonych sekcji gimnastycznych pionu AZS naleĪy zaliczyü
akademickie oĞrodki z Warszawy i GdaĔska. Tylko one miaáy w swoich skáadach olimpijczyków w gimnastyce sportowej.
Pod wzglĊdem iloĞciowym (liczba olimpijczyków) najbardziej zasáuĪonym
klubem AZS jest oĞrodek warszawski. Klub AZS-AWF Warszawa powstaá 24
listopada 1949 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – najwiĊkszej uczelni akademickiej kultury fizycznej w Polsce – zaáoĪonej w 1929
roku. Decydującym faktem, umoĪliwiającym zaáoĪenie Klubu, byá dekret paĔstwowy z 27 lipca 1949 roku, przeksztaácający AkademiĊ Wychowania Fizycznego z wojskowej szkoáy akademickiej na cywilną szkoáĊ akademicką (Dz.U.
RP nr 41 z dnia 10 sierpnia 1949 roku) i przekazanej spod opieki Ministerstwa
Obrony Narodowej pod patronat Gáównego UrzĊdu Kultury Fizycznej. AZSAWF Warszawa byá pierwszym akademickim klubem sportowym, zaáoĪonym
przy wyĪszej uczelni wychowania fizycznego pod nazwą AZS-AWF i jedynym
tego typu stowarzyszeniem sportowym w Polsce do roku 1976. Klub kontynuowaá tradycje warszawskiego sportu akademickiego, siĊgające 1916 roku.
AZS-AWF w caáej swojej historii miaá strukturĊ wielosekcyjną. Wraz
z powstaniem Klubu rozpoczĊáo dziaáalnoĞü siedem sekcji sportowych. Jedną
z nich byáa sekcja gimnastyki sportowej7. W latach siedemdziesiątych dziaáaáo
w Klubie najwiĊcej sekcji na poziomie wysoko postawionego wyczynu sportowego (20 do 25 sekcji). Byáy to sekcje: akrobatyki sportowej, gimnastyki arty5

BSI 1960, nr 5, s. 33.
Polski Związek Gimnastyczny.
7
Obok gimnastyki powoáano sekcje: lekkiej atletyki, siatkówki mĊskiej i ĪeĔskiej, szermierki,
zapasów i Īeglarstwa. Poczynania te byáy impulsem do zakáadania kolejnych sekcji: bojerów,
boksu, koszykówki ĪeĔskiej i mĊskiej, piáki noĪnej, piáki rĊcznej ĪeĔskiej i mĊskiej, podnoszenia
ciĊĪarów, páywania i skoków do wody, wioĞlarstwa i narciarstwa. W poáowie lat piĊüdziesiątych
XX wieku w Klubie prekursorsko wprowadzono nowe dyscypliny sportu: akrobatykĊ sportową,
gimnastykĊ artystyczną, podnoszenie ciĊĪarów, judo i rugby. M. Rotkiewicz, http://www.azsawf.waw.pl/www/index.php?menu=8dd4ee2cecfc6bc (ost. mod. 2009-04-17).
6
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stycznej, gimnastyki sportowej, judo, lekkoatletyki, koszyków kobiet i mĊĪczyzn, piáki noĪnej, piáki rĊcznej kobiet i mĊĪczyzn, piáki siatkowej kobiet
i mĊĪczyzn, páywania, podnoszenia ciĊĪarów, rugby, skoków do wody, szermierki, wioĞlarstwa, zapasów i Īeglarstwa. Krótko dziaáaáy sekcje: bojerów,
kickboxingu, karate, tenisa i áyĪwiarstwa.
W pierwszych latach dziaáalnoĞci AZS-AWF sekcje Klubu skupiaáy wyáącznie studentów i studentki AWF (okoáo 70-80 procent ogólnej liczby máodzieĪy studenckiej AWF). PóĨniej w wyniku zmian statutowo-organizacyjnych
sekcje rozszerzyáy dziaáalnoĞü na máodzieĪ akademicką z innych uczelni warszawskich (UW, AM, PW, SGPiS i SGGW) oraz máodzieĪ szkolną, zwáaszcza
ze szkóá mistrzostwa sportowego. Wraz z rozwojem sekcji sportowych wzrastaáa liczba czáonków Klubu. W latach piĊüdziesiątych do Klubu naleĪaáo okoáo
500–600 czáonków. W okresie najbardziej dynamicznego rozwoju sekcji sportowych, w Klubie trenowaáo od 1500–1800 zawodników.
Najtrudniejszym okresem dla akademickiego sportu warszawskiego byáy
lata 90. XX wieku. Wtedy to wiele sekcji zawiesiáo swoją dziaáalnoĞü. W roku
1996 dziaáaáo jeszcze 15 sekcji, a obecnie istnieje ich zaledwie 98. Niestety,
pomimo znaczących osiągniĊü oraz wspaniaáych tradycji sekcji gimnastycznej
warszawskiej AZS-AWF, los tejĪe sekcji zostaá równieĪ przypieczĊtowany
(w roku 1992). Przykáad ten doskonale oddaje sytuacjĊ, w jakiej znalazá siĊ
sport wyczynowy – w tym akademicki – na początku lat 90. Tu jednym zarządzeniem zlikwidowano prĊĪnie dziaáającą (liczącą 95 zawodników) sekcjĊ gimnastyczną. „ĩycie Warszawy” opisuje to wydarzenie w nastĊpujący sposób:
W styczniu 1992 r. do wáadz AZS dotaráo pismo rektora AWF „W sprawie krytycznej sytuacji finansowej AWF”. (...) Czytamy w nim o koniecznoĞci zredukowania przez AZS o 50% korzystania z obiektów sportowych. (...) W odpowiedzi
Zarząd klubu zlikwidowaá cztery sekcje, w tym wszystkie trzy sekcje sportu gimnastycznego: akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej i gimnastyki sportowej9.
Jak wiĊc widaü, gáówną przyczyną likwidacji sekcji gimnastycznych byáy problemy natury ekonomicznej, które wynikaáy z ogólnego niedofinansowania sportu
polskiego na początku lat 90.10. Jak pokazaáa przyszáoĞü, sekcja gimnastyki sportowej warszawskiej AZS-AWF miaáa siĊ juĪ nigdy nie odrodziü.
Z podobnymi problemami borykaáy siĊ teĪ inne oĞrodki gimnastyczne – w tym
akademickie. Przypadkiem kontrastującym dla AZS Warszawa, moĪe byü przykáad
Są to sekcje: judo, lekkoatletyki, piáki rĊcznej mĊskiej, páywania, rugby, siatkówki ĪeĔskiej,
szermierki, wioĞlarstwa i zapasów. JednoczeĞnie zmniejszaáa siĊ liczba czáonków Klubu (1993 –
1053 zawodników; 1996 – 893 zawodników; a w 2004 roku – 516 zawodników. TamĪe.
9
„ĩycie Warszawy” nr 53, 3 marca 1992, s. 6.
10
Podobne trudnoĞci przeĪywaáy inne kluby. Jak zaradzono – na przykáad – likwidacji sekcji
gimnastycznej w AWF GdaĔsk, zob. Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu. GdaĔska gimnastyka sportowa bazą przygotowaĔ olimpijskich Sydney 2000, AWF GdaĔsk Wrzeszcz 1997, s. 26
i 27.
8
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gdaĔskiej AWF. Jak czytamy w opracowaniu Z. Szot, A. Drobnik11, KoĔcowe lata
1988-92 zaznaczyáy siĊ trudnoĞciami socjalnymi, uwidaczniającymi siĊ brakiem
mieszkaĔ dla trenerów a takĪe dodatkowym zabezpieczeniem etatów w związku
z poszerzaniem pracy sekcji. (…) Ten stan prawny trwaá do wrzeĞnia 1992 roku,
kiedy to oznajmiono nam w Klubie AZS-AWF, Īe sekcja nie moĪe funkcjonowaü ze
wzglĊdu na brak Ğrodków finansowych. Byá to dla nas szok, bowiem byáa to jedyna
sekcja w województwie, mająca zabezpieczenie bazowe i kadrowe, o znaczących
osiągniĊciach w skali kraju. W naszej opinii decyzja ta nie wynikaáa li tylko z braku
Ğrodków finansowych. Dla ratowania sekcji odbyáo siĊ spotkanie z J.M. Rektorem
prof. dr hab. Z. MroczyĔskim w dniu 11 IX 92 r., na którym postanowiono zabezpieczyü nieodpáatnie przez uczelniĊ obiekty sportowe na czas nieokreĞlony. Jeszcze
tego samego dnia przeprowadzono wstĊpne rozmowy z mgr Wiesáawem Chmurą –
Dyrektorem Wojewódzkiego MiĊdzyszkolnego OĞrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w GdaĔsku w sprawie udzielenia pomocy w utrzymaniu Sekcji lub jej przejĊcia. Dyrektor w porozumieniu z Kierownikiem Katedry Gimnastyki, J.M. Rektorem
AWF w GdaĔsku, A. Drobnikiem - swoim zastĊpcą i J. Karniewiczem – Kierownikiem sekcji gimnastycznej, podjąá decyzjĊ wáączenia sekcji w strukturĊ organizacyjną WMOSRiR, której integralną czĊĞcią jest MiĊdzyszkolny Klub Sportowy
w GdaĔsku kierowany przez Prezesa mgr inĪ. Romualda TykĊ12. Jak wiĊc widaü,
dziĊki inicjatywie i zaangaĪowaniu osób, którym naprawdĊ zaleĪaáo na ocaleniu
sekcji, udaáo siĊ ją uratowaü. JuĪ wkrótce miaáo okazaü siĊ, jak bardzo sáuszne byáo
to posuniĊcie.
Decyzją z dnia 1 wrzeĞnia 1999 roku, Przewodniczący ówczesnego UrzĊdu
Kultury Fizycznej w Warszawie, dr S. Paszczyk, podjąá decyzjĊ o utworzeniu
w AWF GdaĔsk (na bazie funkcjonowania Katedry Gimnastyki) OĞrodka Olimpijskiego „Sydney 2000”13. DziĊki temu posuniĊciu Katedra (…) pozyskaáa sprzĊt
sportowy o wartoĞci 170 tys. záotych, który – jak czytamy – w peáni odpowiadaá
najnowszym Ğwiatowym normom w gimnastyce14. NadmieĔmy, Īe na tym wáaĞnie
sprzĊcie przygotowywaá siĊ do swoich startów nasz olimpijczyk – Leszek Blanik.
Z kronikarskiego obowiązku warto nadmieniü, Īe tradycje akademickie trójmiejskiej gimnastyki siĊgają 1951 r., kiedy to z inicjatywy Mikoáaja Kozáowskiego
i Michaáa KuĞmidrowicza, na bazie Akademickiego Związku Sportowego – WyĪszej Szkoáy Ekonomicznej (AZS-WSE) powoáano do Īycia (trzecią w GdaĔsku)
mĊską sekcjĊ gimnastyczną. Kolejną trójmiejską sekcją akademicką byáa zaáoĪona
(w wyniku poáączenia siĊ MKS GdaĔsk z AZS Sopot) w 1967 roku sekcja gimnastyczna MKS-AZS Sopot. Regres zasiĊgu organizacyjnego PZG zapoczątkowany
w polskiej gimnastyce u schyáku lat 60. XX wieku nie oszczĊdziá sopockiej sekcji
11

Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu....
TamĪe, s. 25-27.
13
Powoáano równieĪ OĞrodek gimnastyki kobiet – w Zabrzu. Sprawozdanie sekcji gimnastyki
sportowej kobiet PZG za okres 2 XI 1996–12 XII 2000.
14
TamĪe.
12
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AZS, którą ostatecznie rozwiązano w 1971 r. Sytuacji w sporcie polskim nie poprawiáa równieĪ reorganizacja, która wiązaáa siĊ z powoáaniem Polskiej Federacji
Sportu (PFS) – wyspecjalizowanej agendy Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki (GKKFiT). Powstanie w 1973 r. Wojewódzkiej Federacji Sportu
w GdaĔsku (WFS) i przemianowanie OkrĊgowego Związku Gimnastycznego
(OZG) w SekcjĊ Gimnastyczną Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS), nie przyniosáo takĪe oczekiwanej poprawy sytuacji.
Z dniem 1 listopada 1976 roku zostaá zatrudniony w Zakáadzie Gimnastyki
WyĪszej Szkoáy Wychowania Fizycznego w GdaĔsku (WSWF), w charakterze
nauczyciela akademickiego dr Józef Karniewicz, znany szkoleniowiec KS Zawisza Bydgoszcz (trener m.in. Andrzeja Szajny). W niecaáe póá roku póĨniej,
zostaáa zaáoĪona sekcja gimnastyczna, która weszáa w skáad Klubu AZS-AWF
GdaĔsk. W ten sposób zagwarantowano warunki, które umoĪliwiáy funkcjonowanie sekcji. Koszty procesu szkolenia pokrywaá AZS-AWF GdaĔsk, a salĊ
nieodpáatnie udostĊpniaáa uczelnia. Tak opracowany system szkolenia zaowocowaá licznymi osiągniĊciami sportowców AZS GdaĔsk, na które dáugo nie
trzeba byáo czekaü. Począwszy od 1980 r. tylko na przestrzeni 13 lat funkcjonowania sekcji AZS-AWF w GdaĔsku, liczba zdobytych medali wyniosáa 140
(w tym 44 záote)15.
Przykáad gdaĔskiej AWF moĪe byü wzorcowym schematem tworzenia
wysoko postawionego sportu wyczynowego. Zatrudnienie kompetentnych
szkoleniowców, stworzenie bazy treningowej oraz zapewnienie wáaĞciwego
procesu naboru, selekcji jest receptą na sukces i to nie tylko w przypadku
gimnastyki sportowej, ale kaĪdej dyscypliny sportu. Na najwiĊksze jednak
uznanie zasáuguje determinacja gdaĔskiego Ğrodowiska gimnastycznego,
które – pomimo wielu przeciwnoĞci losu – od lat nieprzerwanie rozwija akademicki sport gimnastyczny w nawiązaniu do szczytnych tradycji tej dyscypliny sportu w tym regionie.

III
Do najwybitniejszych zawodników pionu akademickiego w gimnastyce
naleĪy zaliczyü piĊcioro polskich olimpijczyków: WisáawĊ Noskiewicz, Andrzeja KonopkĊ, DanutĊ Fidusiewicz, àukasza UhmĊ i Leszka Blanika. Pierwszą gimnastyczką – studentką, która reprezentowaáa nasz kraj w igrzyskach
olimpijskich byáa Wisáawa Noskiewicz Karczmarek. Urodziáa siĊ ona 13 lipca
1911 r. w Warszawie. Byáa córką Karola i Natalii z Rosenmanów. W okresie
miĊdzywojennym (w latach 1929–1932) byáa reprezentantką Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokóá” w Warszawie. NastĊpnie, począwszy od roku 1932
aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej, byáa zawodniczką sekcji gimnastycznej
AZS Warszawa. W 1934 r. zostaáa absolwentką 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 – przypadają jej najwiĊksze osiągniĊcia
sportowe. W 1938 r. byáa uczestniczką gimnastycznych Mistrzostw ĝwiata
w Pradze. Tu wraz z druĪyną zajĊáa 3. miejsce (510.21pkt), a indywidualnie
uplasowaáa siĊ na 19. miejscu (71.18 pkt). Byáa teĪ uczestniczką I oficjalnych
gimnastycznych zawodów o Mistrzostwo Polski, rozegranych w Warszawie
w dniu 10 listopada 1935 r.). Noskiewiczówna (jako reprezentantka „Sokoáa”
Warszawa16) zajĊáa tu III miejsce indywidualnie (71,30 pkt), za Joanną SkirliĔską (73,70 pkt) – „Sokóá” Kraków i Klarą SieroĔską (71,90 pkt) – „Sokóá”
ĝwiĊtocháowice17. W rok póĨniej (w roku 1936) pani Wisáawa zostaáa Mistrzynią Polski w üwiczeniach wolnych. Po zakoĔczeniu kariery zawodniczej
swoją przyszáoĞü związaáa równieĪ ze sportem. Najpierw (od roku 1934) jako
nauczyciel wychowania fizycznego warszawskich szkóá ogólnoksztaácących,
a po wojnie (począwszy od 1947 roku) jako trener gimnastyki oraz nauczyciel
akademicki w Zakáadzie Gimnastyki w AWF w Warszawie. Ta wielce zasáuĪona dziaáaczka i sĊdzia sportowy na terenie Warszawy zmaráa w swoim rodzinnym mieĞcie w 1991 roku18.
Warto w tym miejscu wspomnieü, iĪ tradycje gimnastyczne w rodzinie Noskiewiczów byáy bardzo bogate i siĊgają jeszcze XIX wieku. Za twórcĊ i organizatora ruchu gimnastycznego pod zaborem rosyjskim uznaje siĊ urodzonego
w 1871 r. (ojca pani Wisáawy) Karola Noskiewicza. Z gimnastyką polskiego
„Sokoáa” zetknąá siĊ on w Berlinie, gdzie odbywaá praktykĊ związaną z ksztaáceniem siĊ. Po powrocie do Warszawy w 1896 r. zorganizowaá przy Warszawskim Towarzystwie Cyklistów „Koáo Sportowe”, którego gáównym, choü nie
jedynym elementem dziaáalnoĞci, byáa gimnastyka19. Początkowo zajĊcia pro16

W I Mistrzostwach Polski rozegranych w Warszawie startowali wyáącznie „Sokoli” (w liczbie
24 druhen i 29 druhów). Aby temu zaradziü ZPZS postulowaá o rozgrywanie w nastĊpnych latach
zawodów tego typu zgodnie ze statutem (dostĊpnoĞü dla wszystkich obywateli paĔstwa polskiego
pod warunkiem uprawiania gimnastyki na zasadzie amatorstwa – niepobierania wynagrodzenia).
Efektem tychĪe zastrzeĪeĔ byáa nowa formuáa rozgrywania II Mistrzostw Polski, uwzglĊdniająca
te postulaty. PGS 1935, nr 11, s. 180–181; PG „Sokóá” 1935, nr 12, s. 204; Dodatek techniczny
do PGS, 1936, s. 62.
17
W zawodach tych uczestniczyá takĪe Zbigniew Noskiewicz, który zająá tu III miejsce w wieloboju za Teodorem Doáowym (162,75 pkt) – „Sokóá” Kraków i Wilhelmem Breguáą (162,65 pkt) –
„Sokóá” ĝwiĊtocháowice.
18
OsiągniĊcia w IO: 1836 Berlin: 3-bój druĪ. – 6. miejsce na 8 startujących z notą 470.30
(zw. Niemcy – 506.50). Lokaty na poszczególnych przyrządach: porĊcze – 39. miejsce z
notą 19.85, równowaĪnia – 27. miejsce z notą 21.15, skok przez konia – 26. miejsce z notą
20.40. Partnerki w druĪynie: A. Cichecka (59.70), S. Krupa (56.95), M. Majowska (63.15),
M. Osadnik (62.45), K. SieroĔska (64.65), J. SkirliĔska (60.20) i J. Wojciechowska (57.85)
Gáuszek, Leksykon 1999..., s 282; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 182 /tu brak daty Ğmierci/;
Sáownik 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 Ğwiadczy fakt wygrania zawodów gimnastycznych
(w zbiorowych üwiczeniach wolnych) w 1903 r., „Warszawska Gazeta Sportowa” nr 8.
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wadzone byáy wedáug wzorów niemieckich, lecz z pewnymi zmianami zaczerpniĊtymi z metody Tyrša20.
Do 1905 r. „Sokóá” dziaáaá w konspiracji. Dopiero po pierwszych masowych wystąpieniach robotników przeciwko caratowi i strajku szkolnym zaczĊáy
powstawaü na terenie Królestwa pierwsze gniazda sokole21. Zakáadano je zarówno w Królestwie Polskim, jak i poza jego granicami, np. w Kijowie, Odessie, DĨwiĔsku, Wilnie, Grodnie. Na zjazd zorganizowany w lipcu 1906 r.
przybyli delegaci 85 towarzystw z 8 okrĊgów22.
Pierwszym prezesem Związku Sokolstwa Polskiego w Królestwie Polskim
zostaá wybrany Stanisáaw Pomowski. Karolowi Noskiewiczowi powierzono
funkcjĊ Naczelnika, czyli odpowiednika wspóáczesnego szefa wyszkolenia.
W czerwcu 1907 r. wáadze carskie zdelegalizowaáy Związek, co zadecydowaáo
o prowadzeniu dalszej dziaáalnoĞci w konspiracji. Opracowany (przy wspóáudziale Noskiewicza) w Warszawie tok lekcyjny, poprawiony i uzupeániony w latach
dwudziestych przez M. KuĞmidrowicza i J. Fazanowicza, przetrwaá w organizacjach gimnastycznych w Polsce aĪ do okresu po II wojnie Ğwiatowej23.
Kolejnym wielce zasáuĪonym dla polskiego sportu gimnastycznego olimpijczykiem – reprezentantem AZS, byá Andrzej Konopka. Urodziá siĊ on
1 wrzeĞnia 1934 r. w Sandomierzu w rodzinie Zygmunta i Wandy Nowakowskiej. Byá absolwentem AWF Warszawa (1954) i Studium dziennikarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego (1957). W latach 1950–1954 reprezentowaá barwy AZS Warszawa a nastĊpnie „Legii” Warszawa (1954–1965). Szkoleniowcem, który wniósá najwiĊcej dla jego kunsztu gimnastycznego byá trener – Kazimierz BaraĔski (m.in. wielokrotny czáonek Zarządu i Komisji PZG). WĞród
najwiĊkszych osiągniĊü Andrzeja Konopki naleĪy wymieniü awans do finaáu
Mistrzostw ĝwiata w Moskwie w 1958 r. gdzie ostatecznie zająá 5. miejsce
w wieloboju druĪynowym). Konopka byá szeĞciokrotnym Mistrzem Polski
w poszczególnych konkurencjach: skok (1959), kóáka (1961, 1962), üwiczenia
wolne (1962), porĊcze (1962), drąĪek (1962), drąĪek (1962). Po zakoĔczeniu
kariery zawodniczej swoją dalszą karierĊ związaá ze sportem. Byá m.in. trenerem olimpijczyków (Monachium – 1972), sĊdzią olimpijskim w trakcie Igrzysk
Olimpijskich w Moskwie w 1980. Jako wieloletni dziaáacz sekcji gimnastycznej
warszawskiej „Legii” byá wspóáautorem licznych sukcesów zawodników tegoĪ
20

Gdy w 1905 r. uzyskano zgodĊ wáadz rosyjskich na legalizacjĊ „Sokoáa”, „Koáo Sportowe” –
pomimo iĪ zostaáo zawiązane jako pierwsze – zarejestrowano pod numerem czwartym (stąd
przyjĊáo nazwĊ TG „Sokóá” im. Czwartaków). Gniazdo pierwsze (zaáoĪone 1 grudnia 1906 r.)
liczyáo 366 czáonków, w gnieĨdzie drugim üwiczyáy trzy zastĊpy (odpowiednio po ok. 160, 150
i 80 üwiczących), w gnieĨdzie trzecim byáo 312, a w czwartym przeszáo 300 czáonków. BSI 1971,
nr 4, s. 71–77.
21
Z. Bill, J. RybiĔski, 100 lat..., s. 14.
22
TamĪe.
23
TamĪe.
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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 zostaá na czáonka Zarządu PZG. Od 1987 piastowaá funkcjĊ wiceprezesa PZG, a nastĊpnie byá osobą peániącą obowiązki prezesa PZG. W trakcie
XIX Walnego Zjazdu w dniu 26 listopada 1988 r., Andrzej Konopka wybrany
zostaá prezesem PZG. Byá ponadto podpuákownikiem Wojska Polskiego. Znany
byá równieĪ jako doskonaáy dziennikarz. Za swój wkáad w rozwój sportu polskiego, jako wieloletni zawodnik i dziaáacz sportowy odznaczony zostaá m.in.
orderami: ZasáuĪony Mistrz Sportu, Mistrz Sportu, ZasáuĪony Dziaáacz KF,
odznaczony dwukrotnie brązowym Medalem za wybitne OsiągniĊcia Sportowe,
Záotym KrzyĪem Zasáugi, KrzyĪem Oficerskim OOP – Polonia Restituta. OĪeniá siĊ równieĪ ze sportsmenką – wielce zasáuĪoną dla sportu gimnastycznego
zawodniczką, trenerką, sĊdziną oraz dziaáaczką sportu gimnastycznego – olimpijką Barbarą ĝlizowską. TakĪe i ona byáa trenerką olimpijek w gimnastyce
reprezentantek „Wisáy” Kraków: Haliny Daniec, Wiesáawy Lech, àucji OchmaĔskiej i Barbary ZiĊby. W 1996 r. Barbara ĝlizowska-Konopka (jako pierwsza i jedyna Polka) otrzymaáa dyplom honorowy FIG. Tytuá ten jest przyznawany za sĊdziowanie przynajmniej 8 zawodów IO lub Mĝ. W tymĪe 1996 r. po IO
w Atlancie na specjalistycznym kursie, B. ĝlizowska (równieĪ jako pierwsza
i jedyna Polka) uzyskaáa tytuá sĊdziego interkontynentalnego24. Ich córka Diana
(ur. 1972 r. w Warszawie z poprz. maáĪ.) trzykrotnie zdobywaáa tytuá Miss Polski w Fitness. Andrzej Konopka Zmará 26 marca 1999 w Krakowie25.
Jednym z podopiecznych Andrzeja Konopki byá nasz olimpijczyk w gimnastyce sportowej – àukasz Uhma. Urodziá siĊ on 20 stycznia 1954 r. w Warszawie
Z weryfikowanej relacji ustnej B. ĝlizowskiej i I. Nawary – prezesa PZG.
OsiągniĊcia Andrzeja Konopki w IO:
* 1960 Rzym: 6-bój ind. – 46. miejsce na 130 startujących z notą 109,20 (zw. B. Szachalin, ZSRR
– 115,950); üwiczenia wolne – 26. miejsce z notą 18,50 (zw. N. Aihara, Japonia – 19,450); kóáka
– 43. miejsce z notą 18,45 (zw. A. Azarian, ZSRR – 19,725); koĔ z áĊkami – 62. miejsce z notą
17,95 (zw. E. Ekman, Finlandia i B. Szachlin, ZSRR – po 19,375); skok przez konia – 93. miejsce
z notą 17,45 (zw. T. Ono, Japonia i B. Szachlin, ZSRR – po 19,350); porĊcze – 46. miejsce z notą
18,35 (zw. B. Szachlin, ZSRR – 19,400); drąĪek – 38 miejsce z notą 18,50 (zw. T. Ono, Japonia –
19,600); 6-bój druĪ. – 10. miejsce na 20 startujących z notą 546,60 (zw. Japonia – 575,20). Partnerzy w druĪynie: E. Haweáek, J. Jokiel, A. Kucharczyk, J. Rajnisz i A. Rokosa.
* 1964 Tokio: 6-bój ind. – 75. miejsce na 130 startujących z notą 108,70 (zw. Y. Endo, Japonia –
115,950); üwiczenia wolne – 54. miejsce z notą 18,35 (zw. Menichelli, Wáochy – 19,450); kóáka –
53. miejsce z notą 18,20 (zw. T. Hayata, Japonia – 19,475); koĔ z áĊkami – 94. miejsce z notą
17,20 (zw. M. Cerar, Jugosáawia – 19,525); skok przez konia – 95. miejsce z notą 18,45 (zw.
H. Yamashita, Japonia – 19,600); porĊcze – 72. miejsce z notą 18,30 (zw. Y. Endo, Japonia –
19,657); drąĪek – 68. miejsce z notą 18,20 (zw. B. Szachlin, ZSRR – 19,625); 6-bój druĪ. – 5.
miejsce na 18 startujących – 559,50 (zw. Japonia – 577,95). Partnerzy w druĪynie: J. Jankowicz
(110,60), M. Kubica (113,20), W. Kubica (111,10), A . Kucharczyk (111,05) i A. Rokosa
(111,95). Gáuszek, Leksykon 1999, s. 232, 233; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 123,124; Porada,
Igrzyska..., s. 862; KsiĊga sportu..., s. 151; Kronika Sportu..., s. 895; Kluge, Die Olimpischen
Spiele 1896-1980, s. 266; Wywiad Ğrodowiskowy.
24
25
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w inteligenckiej rodzinie Pawáa i Zofii Szaciááo. Zostaá absolwentem Liceum Ogólnoksztaácącego dla pracujących w Piasecznie (1973). W latach 1973–1977 studiowaá na AWF w Warszawie. Studiów tych jednak nie ukoĔczyá. Od 1966 roku byá
reprezentantem AZS Warszawa. Do najwiĊkszych jego sukcesów naleĪy zaliczyü
Mistrzostwo Polski w skoku przez konia (1975) oraz udziaá w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 r. Za zasáugi sportowe uzyskaá tytuá Mistrza Sportu.
Obecnie wraz z Īoną Haliną mieszka w Laskach koáo Warszawy26.
Jedną z dwóch gimnastyczek – olimpijek, związanych z nurtem AZS jest
Danuta Prusinowska Fidusiewicz. Urodziáa siĊ 27 lutego 1952 roku w Olsztynie
jako córka Henryka i Haliny Sadowskiej. Po zakoĔczeniu edukacji w Liceum
Ekonomicznym nr 1 im. M. Kopernika w Olsztynie w 1971 r. Byáa wychowanką trenera M. Piekuta. Jej kariera sportowa przypadáa na lata 1963–1974, najpierw w AZS Olsztyn a nastĊpnie w „Legii” Warszawa. W 1996 r. ukoĔczyáa
studia w Warszawskiej AWF z tytuáem magistra wychowania fizycznego. Do
najwiĊkszych osiągniĊü zawodniczki naleĪy zaliczyü tytuá Mistrzyni Polski
w skoku przez konia (1970)27. Podobnie jak uprzednio opisani olimpijczycy
poĞwiĊciáa siĊ pracy w sporcie jako nauczycielka, trener i sĊdzia gimnastyki. Za
zasáugi sportowe otrzymaá odznaczenie „Mistrz Sportu”. Obecnie pani Danuta
(wdowa po trenerze Jerzym Fidusiewiczu), mieszka w Warszawie. Sport nie byá
jej jedyną pasją. Byáa na przykáad asystentką reĪysera. SztukĊ filmową „zaszczepiáa” w swoim synu, który zostaá aktorem filmowy. Kreowaá on m.in. rolĊ
Stasia w filmie „W pustyni i w puszczy”.
WĞród grona gimnastyków pionu AZS bryluje postaü Leszka Blanika. Bezsprzecznie jest on najwybitniejszym z wymienionych gimnastyków Ğrodowiska
akademickiego, bĊdąc zarazem najbardziej utytuáowanym zawodnikiem w historii
26

1976 Montreal: 6-bój ind. – 65. miejsce na 102 startujących, z notą 106.80 (zw. N. Andrianow,
ZSRR - 116.650); üwiczenia wolne-81-82. miejsce z notą 17.20 (zw. N. Andrianow, ZSRR 19.450); kóáka - 65-66 miejsce z notą 17.80 (zw. N, Andrianow, ZSRR - 19.650); koĔ z áĊkami ಥ 6566. miejsce z notą 17.80 (zw. Z. Magyar, WĊgry - 19.700); skok przez konia - 40-43. miejsce z notą
15.55 (zw. N. Andrianow, ZSRR - 19.450); porĊcze - 50-52. miejsce z notą 18.05 (zw. S. Kato,
Japonia - 19.675); drąĪek - 71-72 miejsce z notą 17.40 (zw. M. Tsukahara, Japonia - 19.675); 6-bój
druĪ. – 11. miejsce na 12 startujących, z notą 544.85 (zw. Japonia - 576.85). Partnerzy w druĪynie:
G. Ciastek, M. Pieczka, A. Szajna, R. Tkaczyk i M. Zasada. Gáuszek, Leksykon 1999, s. 356 (tu
báĊdnie abs. AWF Warszawa); Pawlak, Olimpijczycy..., s. 272 (tu równieĪ abs. AWF Warszawa);
Porada, Igrzyska..., s. 898; Kronika Sportu..., s. 895; AAWF Warszawa, D~5613/S.
27
OsiągniĊcia na IO:
* 1972 Monachium: 4-bój ind. – 73. miejsce na 118 startujących, z notą 69,10 (zw. L. Turiszczewa, ZSRR – 77,025); üwiczenia wolne – 63–70. miejsce z notą 17,65 (zw. O. Korbut, ZSRR –
19,575); równowaĪnia – 53. miejsce z notą 17,20 (zw. O. Korbut, ZSRR – 19,400); porĊcze – 97–
88. miejsce z notą 16,95 (zw. K. Janz, NRD – 19,675); skok przez konia – 85–88. miejsce z notą
17,30 (zw. K. Janz. NRD – 19,525); 4-bój druĪ. – 10 miejsce na 19 startujących, z notą 350,90
(zw. ZSRR – 380,50). Partnerki w druĪynie: M. Barlak, J. Bartosz, D. Klencz, D. àubowska
i à. Matraszek. Gáuszek, Leksykon 1999..., s. 186; Pawlak, Olimpijczycy..., s. 68; Porada, Igrzyska..., s. 882; Kronika Sportu..., s. 896; AAWF Warszawa D-5451/S.
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polskiej gimnastyki sportowej. Urodziá siĊ on 1 marca 1977 r. w Wodzisáawiu ĝląskim. Swoją początkową karierĊ związaá z Klubem Gimnastycznym „Radlin”. Byá
podopiecznym trenera Alfreda Kucharczyka. NastĊpnie jego szkoleniowcem zostaá
Piotr Mikoáajek. Drugim najwaĪniejszym klubem dla Blanika byá MKS-AZS AWF
GdaĔsk. To tu, pod okiem trenera reprezentacji Andrieja Lewita, odnosiá swoje
najwiĊksze sukcesy. Blanik jest multimedalistą najpowaĪniejszych imprez gimnastycznych na Ğwiecie. Przypomnijmy, Īe w Mistrzostwach ĝwiata Leszek zdobyá:
záoty 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 Mistrzostwach Europy: záoty medal w Lozannie 2008 (skok), srebrny medal w St. Petersburgu 1998 (skok), brązowy medal w Ljubljanie 2004 (skok), V miejsce w Patras
2002 (skok), VI miejsce w Amsterdamie 2007. W rozgrywanych, co dwa lata Finaáach Pucharu ĝwiata Blanik zdobyá: 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 zdobywaá medale w Zawodach Pucharu
ĝwiata, w tym záote medale w: Busan 1999, Stuttgarcie 2001, ParyĪu 2002,
Glasgow 2003, Cottbus 2004, Lyon 2004, Glasgow 2005, Moskwie 2007. Srebrne
medale w tychĪe zawodach w: ParyĪu 1998, Vancouver 1998, Glasgow 1999,
Cottbus 2001, Stuttgarcie 2003 oraz brązowe medale w: Zurichu 1998, Cottbus
1999, Zurichu 1999, Montreux 2000. W igrzyskach olimpijskich: brąz – Sydney
2000 i záoto – Pekin 2008 (skok)28.
Leszek Blanik zalicza siĊ teĪ do elitarnego grona gimnastyków, którzy
w trakcie oficjalnych zawodów FIG (IO, Mĝ, ME, Pĝ, TDW29), wykonali nowe
elementy gimnastyczne30. Dodajmy, Īe nie byá on jedynym takim polskim gimnastykiem. WĞród nich naleĪy wymieniü: MaágorzatĊ Mróz (skok31), Jerzego
Jokiela (üw. wolne32), Andrzeja GonerĊ (porĊcze33), Andrzeja SzajnĊ (kóáka34).
NadmieĔmy, Īe Blanik juĪ w 1998 r., podczas Pucharu ĝwiata w Zurychu wykonaá nowy oryginalny element gimnastyczny – skok (rundak z 1/2 obrotu i 2
salta w tyá áamane w tyá). JednakĪe nieudolnoĞü i brak „siáy przebicia” dziaáaczy
PZG (przewodniczącym Komisji Technicznej FIG byá przedstawiciel narodowoĞci chiĔskiej) zadecydowaá o wpisaniu tegoĪ skoku nazwiskiem chiĔskiego
28

http://www.leszekblanik.pl.
Odpowiednio: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Ğwiata, mistrzostwa Europy, Turniej „Dobrej Woli”.
30
Jego nazwiskiem wpisano skok: 2,5 salta áamanego z przerzutu w przód. Tabela trudnoĞci
skoków FIG, nr skoku: 332, FIG 2002.
31
Po rundaku z odskoczni wskok póáobrotem na rĊce i przez ½ obrotu salto áamane w przód do
zeskoku.
32
Waga na rĊkach w wysokiej poziomce – tzw. „joklówka”.
33
Salto w przód na zewnątrz porĊczy z ¼ obrotu do zwisu pobok i wspieranie wychwytem do
podporu.
34
Podwójne salto w przód z kóáek do zeskoku. Przed nim element ten na zawodach krajowych
zaprezentowaá Waldemar WoĨniak.
29
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zawodnika LuYuFu, który de facto wykonaá ten element po Blaniku. Dopiero
nastĊpny nowy element Leszka Blanika (2,5 salta áamanego w przód z przerzutu
w przód) zostaá nazwany jego nazwiskiem w Tabelach TrudnoĞci FIG. Na dzieĔ
dzisiejszy tylko ten (jako jedyny) element polskiego zawodnika wpisany jest do
Tabel TrudnoĞci MiĊdzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

ZakoĔczenie
Sport jest dziedziną, która w przeciwieĔstwie do dziedzin np. artystycznych
(muzyka, plastyka) jest áatwo wymierną. O poziomie wyszkolenia sportowca
Ğwiadczą jego osiągniĊcia zawodnicze. W przypadku gimnastyki, do roku 2008
(zdobycie medalu olimpijskiego w IO w Pekinie przez Blanika) w imprezach
sportowych rangi IO, Mĝ, ME i Pĝ polska gimnastyka sportowa zdobyáa ogóáem 61 medali. W tym mĊĪczyĨni zdobyli ogóáem 43 medale – 13 záotych, 16
srebrnych i 14 brązowych medali. Zdecydowanie gorzej pod tym wzglĊdem
wypadają kobiety, które w sumie zdobyáy 18 medali, w tym: 7 záotych, 2
srebrne i 9 brązowych35.
W odniesieniu do powyĪszych danych bardzo pokaĨnie ksztaátuje siĊ dorobek gimnastyków AZS. Wszystko to za sprawą osiągniĊü Leszka Blanika, który
sam zdobyá 26 medali. Oznacza to Īe dorobek Blanika, a tym samym zawodników pionu akademickiego, w gimnastyce sportowej stanowi ponad poáowĊ
wszystkich medali zdobytych przez polskich gimnastyków i gimnastyczki
w najwaĪniejszych Ğwiatowych imprezach sportowych (ryc. 1.).

70

AZS

60
gimnastycy

50
40

gimnastyczki

30
20

gimnastycy i
gimnastyczki

10

ogóáem z AZS

0
liczba medali

Ryc. 1. Liczba medali gimnastyków pionuAZS w odniesieniu do ogólnego dorobku
medalowego polskiej gimnastyki sportowej w imprezach rangi IO, Mĝ, ME i Pĝ

35

Szczegóáowo zob. G. Bielec, Rozwój ..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl.

Grzegorz Bielec, Witold Póátorak – Przedstawiciele polskich akademickich organizacji…

87

OsiągniĊcia medalowe gimnastyków pionu akademickiego są cenne nie tylko
w aspekcie iloĞciowym. Dwa z wszystkich trzech olimpijskich medali polskiej
gimnastyki sportowej zostaáy zdobyte przez azetesiaka – Leszka Blanika (brąz –
Sydney 2000 i záoto – Pekin 2008). Przykáad ten najlepiej pokazuje jaką rolĊ we
wspóáczesnym polskim sporcie wyczynowym odgrywa sport akademicki.

Fot. 1. Polski multimedalista w gimnastyce sportowej, mistrz olimpijski
w konkurencji skoku (Pekin 2008) Leszek Blanik
ħródáo: http://forum.wp.pl/fid,503,tid,32489,temat.html?ticaid=182e4

Poza aspektem zdobyczy medalowych warto zwróciü uwagĊ na ksztaátowanie siĊ okreĞlonych postaw i karier Īyciowych byáych zawodników gimnastyki – czáonków AZS. ZauwaĪmy, Īe na piĊciu opisanych w publikacji olimpijczyków aĪ czterech z nich związaáo swoje dalsze losy ze sportem jako dziaáacze, sĊdziowie, trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Fakty te
Ğwiadczą jak najlepiej o roli jaką peáni AZS nie tylko w aspekcie sportu wyczynowego i osiągniĊü sportowych ale w kwestii tworzenia kadr i struktur kreujących szeroko pojĊtą kulturĊ fizyczną w naszym kraju.

ANEKS36
Tabela 1. OsiągniĊcia polskich gimnastyczek sportowych
na arenie miĊdzynarodowej (1934–2008)
Rok Impreza
1
2
1934 Mĝ Budapeszt
1934 Mĝ Budapeszt

Zawodniczka
3
SieroĔska Klara
SkirliĔska Janina

PorĊcze
RównowaĪnia

Miejsce
5
I
II

1934 Mĝ Budapeszt

SkirliĔska Janina

Wielobój indywidualnie

III

36

Konkurencja
4

Táustym drukiem oznaczono medalistów olimpijskich – zawodników AZS.
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1
2
1934 Mĝ Budapeszt
1934 Mĝ Budapeszt

1950 Mĝ Bazylea

3
Wisáocka Wiesáawa
SkirliĔska Janina
Dylewska Helena
Pawáowska Zofia
Szymowa Erna
SieroĔska Klara
Mikulska Irena
Wisáocka Wiesáawa
Lubawska Henryka
àuczyĔska Joanna
Majowska Marta
Noskiewicz Wisáawa
Osadnik Matylda
SkirliĔska Joanna
StĊpiĔska Urszula
Weis Urszula
Rakoczy Helena

1950 Mĝ Bazylea
1954 Mĝ Rzym

Reindl Stefania
Rakoczy

1959 ME Kraków

Kot

1961 ME Lipsk

Kot

1938 Mĝ Praga

4
PorĊcze
Wielobój druĪynowo

II
III

5

Wielobój druĪynowo

III

Wielobój indywidualnie
ûw. wolne
RównowaĪnia
Skok
PorĊcze
ûw. wolne37
Wielobój indywidualnie
PorĊcze
Wielobój indywidualnie
Skok
RównowaĪnia
Skok

I
I
I
I
III
III
III
III
I
I
III
III

ħródáo: 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), tabela 2; Z. Bill, J. RybiĔski, 100 lat..; Wspóázawodnictwo – zeszyt osiągniĊü gimnastyki PZG Warszawa; J. Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym ĝląsku – rĊkopis w posiadaniu autora; Encyklopedia – Polscy olimpijczycy XX wieku, Wrocáaw 2004. Zob. teĪ: Gáuszek, Leksykon 1999; Pawlak, Olimpijczycy; Porada, Igrzyska; KsiĊga sportu polskiego 1944–74; Kronika Sportu; G. Bielec,
Rozwój ..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl.
Tabela 2. OsiągniĊcia polskich gimnastyków na arenie miĊdzynarodowej (1952–2008)
Rok Impreza
1
2
1952 IO Helsinki
1967 ME Tampere

Zawodnik
3
Jokiel Jerzy
Kubica Mikoáaj

1969 ME Warszawa

Mikoáaj Kubica

1969 ME Warszawa

Kubica Sylwester

37

Konkurencja
4
ûw. wolne
ûw. wolne
Kóáka
Wielobój indywidualnie
Kóáka
Skok
ûw. wolne

Miejsce
5
II
III
III
III
II
II
III

Wspóázawodnictwo..., tu báĊdnie – brąz Reindlowej w wieloboju w ukáadach dowolnych.
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2
1969 ME Warszawa
1971 ME Madryt

3
Kubica Wilhelm
Szajna

1973 ME Grenoble
1973 ME Grenoble
1974 Mĝ Warna

Szajna Andrzej
Kubica Wilhelm
Szajna

1975 ME Berno

Szajna

1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2007
2007
2008
2008

Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik
Blanik

ME St. Petersburg
Zawody Pĝ ParyĪ
Zawody Pĝ Vancover
Zawody Pĝ Zurych
Zawody Pĝ Pusan
Zawody Pĝ Glasgow
Zawody Pĝ Cottbus
Zawody Pĝ Zurych
Zawody Pĝ Montreoux
IO Sydney
Zawody Pĝ Cottbus
Zawody Pĝ Stuttgart
Zawody Pĝ ParyĪ
Mĝ Debreczyn
Finaá Pĝ38 Stuttgart
Zawody Pĝ Stuttgart
Zawody Pĝ Glasgow
Zawody Pĝ Cottbus
Zawody Pĝ Lyon
ME Ljubliana
Zawody Pĝ Glasgow
Mĝ Melbourne
Zawody Pĝ Moskwa
Mĝ Stuttgart
ME Lozanna
IO Pekin

4
KoĔ z áĊkami
Kóáka
Skok
Skok
KoĔ z áĊkami
Kóáka
DrąĪek
ûw. wolne
Skok
DrąĪek
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok
Skok

89
5

I
III
II
II
II
III
III
I
II
III
II
II
II
III
I
II
III
III
III
III
II
I
I
II
II
II
I
I
I
III
I
II
I
I
I
I

ħródáo: 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), Tabela 2; Z. Bill, J. RybiĔski, 100 lat..; Wspóázawodnictwo – zeszyt osiągniĊü gimnastyki PZG Warszawa; J. Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym ĝląsku – rĊkopis w posiadaniu autora; Encyklopedia – Polscy olimpijczycy XX wieku, Wrocáaw 2004. Zob. teĪ: Gáuszek, Leksykon 1999; Pawlak, Olimpijczycy; Porada, Igrzyska; KsiĊga sportu polskiego 1944–74; Kronika Sportu, passim;
G. Bielec, Rozwój..., s. 288 i 289; http://www.leszekblanik.pl.

38

Finaá Pucharu ĝwiata w gimnastyce rozgrywany jest co 2 lata.
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STRESZCZENIE
Do roku 2008 r. we wszystkich najwaĪniejszych imprezach sportowych
rangi IO, Mĝ, ME i Pĝ polscy zawodnicy i zawodniczki gimnastyki sportowej
zdobyli ogóáem 61 medali. Na tle tych osiągniĊü pokaĨnie ksztaátuje siĊ dorobek
gimnastyków AZS (26 medali). OsiągniĊcia medalowe gimnastyków pionu
akademickiego są cenne nie tylko w aspekcie iloĞciowym. Dwa z wszystkich
trzech olimpijskich medali polskiej gimnastyki sportowej zostaáy zdobyte przez
azetesiaka – Leszka Blanika (brąz – Sydney 2000 i záoto – Pekin 2008).
Poza aspektem zdobyczy medalowych gimnastyczny sport akademicki
ksztaátuje okreĞlone postawy i kariery Īyciowe zawodników koĔczących karierą
gimnastyczną. Na piĊciu opisanych w publikacji olimpijczyków aĪ czterech
z nich związaáo swoje dalsze losy ze sportem, jako dziaáacze, sĊdziowie, trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Przykáady te obrazują jak istotną
rolĊ speánia we wspóáczesnym polskim sporcie Akademicki Związek Sportowy.
Sáowa kluczowe: gimnastyka sportowa, studencki sport, Polska, medale,
oĞrodki gimnastyczne
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà VI

GRZEGORZ BIELEC, WITOLD PÓàTORAK
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

ZASIĉG ORGANIZACYJNY
POLSKIEJ GIMNASTYKI SPORTOWEJ
W RAMACH AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
(1951–2000)
WstĊp
Literatura dotycząca polskiej gimnastyki sportowej nie naleĪy do zbyt obszernej. O ile sam temat gimnastyki doczekaá siĊ wieku publikacji, o tyle sport
gimnastyczny stanowi zaledwie maáy jej fragment. Jeszcze uboĪsze jest piĞmiennictwo z zakresu gimnastyki uprawianej w strukturach sportu akademickiego w Polsce. W tym temacie na uwagĊ zasáugują dwie (jubileuszowe) publikacje, autorstwa Z. Szota1 oraz R. Jezierskiego i A. Rybickiej2 a takĪe praca
Z. Szota i A. Drobnik3. Pierwsza z nich opisuje dokonania Katedry Gimnastyki
AWF w GdaĔsku na przestrzeni trzech dekad, druga zaĞ przedstawia 50-letnią
historiĊ zakáadu gimnastyki wrocáawskiej AWF. Ostatnia ukazuje rozwój trójmiejskiej, a w szczególnoĞci gdaĔskiej gimnastyki, w Ğwietle dziaáalnoĞci AZSAWF GdaĔsk. Wymienione w opisanych publikacjach dwa oĞrodki akademickie stanowią zaledwie czwartą czĊĞü wszystkich wyczynowych klubów gimnastycznych dziaáających w pionie AZS w powojennej historii Polski. Niniejsza
publikacja ma na celu uzupeániü tą lukĊ dziejową. Celem publikacji jest opisanie zasiĊgu organizacyjnego gimnastyki w kontekĞcie dziaáalnoĞci i osiągniĊü
akademickich oĞrodków wyczynowej gimnastyki sportowej.

1

XXX lat Katedry Gimnastyki AWF w GdaĔsku (1969-1999), GdaĔsk 1999.
50 lat AWF we Wrocáawiu. Wczoraj i dziĞ zakáadu gimnastyki, AWF Wrocáaw 1996.
3
Z. Szot, A. Drobnik, Droga do sukcesu. GdaĔska gimnastyka sportowa bazą przygotowaĔ olimpijskich Sydney 2000, AWF GdaĔsk-Wrzeszcz 1997.
2
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Opracowanie skáada siĊ z III czĊĞci przedstawiających omawianą problematykĊ 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 związana jest z rozegraniem pierwszych akademickich zawodów gimnastycznych
w kraju. Z kolei rok 2000 zamyka rozwój gimnastyki w wieku XX, którego
ukoronowaniem byáo zdobycie (pierwszego od 48 lat) medalu olimpijskiego
w gimnastyce przez Polaka (Sydney 2000 r., L. Blanik). ZakoĔczenie stanowi
próbĊ konkluzji i podsumowania omawianego tematu.

I
Dynamiczny rozwój polskiej gimnastyki sportowej w ramach Akademickiego Związku Sportowego (AZS) przypada na lata 50. XX wieku. Wraz ze
zmianą struktury organizacyjnej sportu polskiego – począwszy od 1951 r. –
kluby sportowe, stopniowo przechodziáy na pracĊ zrzeszeniową. Zostaáy przemianowane na Związkowe Kluby Sportowe, a po 1953 r. na Koáa Sportowe4.
Gimnastyka sportowa uprawiana byáa w nastĊpujących zrzeszeniach: Gwardia,
Górnik, CWKS, Stal, Ogniwo, Wáókniarz, Kolejarz, Spójnia, Budowlani i AZS
a od roku 1953 równieĪ w LZS, Zryw, Start5. Do czoáowych zrzeszeĔ w gimnastyce sportowej w latach 1951–1956 naleĪy zaliczyü: CWKS, „GwardiĊ” i zrzeszenia przynaleĪne do CRZZ jak „Górnik”, „Kolejarz” i „Stal”. Jak czytamy
w biuletynie „Gimnastyka”: (…) poza tym prĊĪnie dziaáaá AZS6. Plasowaá siĊ on
na czwartym miejscu pod wzglĊdem liczby zawodników gimnastyki wyczynowej7. Na tym etapie byáy to wyáącznie gimnastyczki a poziom ich wyszkolenia
nie wykraczaá poza klasĊ I (tab. 1).
Począwszy od 1951 roku rozgrywano gimnastyczne Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP). Byáa to najwiĊksza gimnastyczna impreza sportu akademickiego w kraju. Do klubów, które jako pierwsze wáączyáy siĊ do rywalizacji
gimnastycznej w ramach AMP byáy: AZS-AWF Warszawa, AZS GdaĔsk, AZS
4

Dziuba, Dzieje gimnastyki na Górnym ĝląsku, Katowice 1991, s. 23.
„Gimnastyka. Biuletyn Szkoleniowo-Informacyjny”, Warszawa Polski Związek Gimnastyczny
(1959–1976), (dalej cyt. BSI) 1959, nr 3, s. 8. BSI 1959, nr 6, s. 9–23.
6
TamĪe.
7
Pod pojĊciem wyczynowej gimnastyki naleĪy rozumieü klasĊ I, M (mistrzowską) i MM (mistrzowską miĊdzynarodową). Klasyfikacja sportowa jako pojĊcie okreĞlające poziom wyszkolenia
zawodnika zostaáa wprowadzona w TG „Sokóá”. W gimnastyce sokolej miarą poziomu umiejĊtnoĞci gimnastyka byá start w zawodach w jednym z trzech poziomów: w stopniu niĪszym,
w stopniu Ğrednim, w stopniu wyĪszym. Jednolita klasyfikacja sportowa jako próba okreĞlenia
poziomu oraz dynamiki rozwoju sportu zostaáa wprowadzona w Polsce po raz pierwszy w roku
1951. Reorganizacja sportu polskiego przeprowadzona w latach 1956–1957 przyczyniáa siĊ do
powstania Regulaminu Klasyfikacyjnego w Gimnastyce Sportowej (z podziaáem na klasy MM,
M, I, II, III, máodzieĪową) który obowiązywaá od 1959 r. BSI 1965, nr 5, s. 1.
5
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Gliwice, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS ToruĔ, AZS Szczecin, AZS Wrocáaw8.
Tabela 1. Wykaz zrzeszeniowy zawodników kl. M i I w roku 1951
Zrzeszenie

klasa mistrzowska

klasa I

Ogóáem

MĊĪczyĨni

Kobiety

MĊĪczyĨni

Kobiety

AZS
CWKS

-

2

12

12
9

12
23

Gwardia
Górnik
Kolejarz
Ogniwo
Stal
Spójnia

2
5
4
-

3
1
4
-

9
3
2
-

6
8
7
9
5
1

20
17
7
9
15
1

Wáókniarz

2

2

2

3

9

Razem

13

12

28

60

103

ħródáo: BSI 1959, nr 6, s. 10.

WyraĨny rozwój zasiĊgu organizacyjnego gimnastyki polskiej w latach
1951–1956 byá miedzy innymi efektem usankcjonowania dziaáalnoĞci zrzeszeĔ
podlegáych ministrowi oĞwiaty. PociągnĊáo to za sobą rozwój tejĪe dyscypliny
w ramach AZS, a takĪe: SZS, MSS, PWP, ZS „Zryw”. Efektem koĔcowym
tychĪe dziaáaĔ byáo zarejestrowanie 2532 gimnastycznych sekcji szkolnych (nie
licząc sekcji wyczynowych) na koniec etapu sprawozdawczego w roku 19569 .
II
Rok 1957 otworzyá nowy rozdziaá w zreformowanej strukturze organizacyjnej sportu polskiego. Rozpocząá siĊ on z chwilą reaktywowania Polskiego
Związku Gimnastycznego w dniu 3 lutego 1957 r. Wtedy to ustalono strukturĊ
organizacyjną Związku i przyjĊto podziaá na 9 okrĊgów: warszawski (11 klubów), katowicki (15 klubów), krakowski (9 klubów), poznaĔski (6 klubów) –
PoznaĔ, Pl. Kolegiacki 17, bydgoski/pomorski (5 klubów), gdaĔski (6 klubów),
szczeciĔski (2 kluby), wrocáawski/Ğląski (6 klubów), áódzki (5 klubów)10. RównoczeĞnie przeksztaácono dotychczasowe koáa sportowe na kluby sportowe.
Powrócono do struktury klubowej sprzed 1951 r.
8

BSI 1960, nr 5, s. 33.
Rocznik statystyczny 1956, s. 365.
10
BSI 1959, nr 9, s. 12; adresy okrĊgów – BSI 1960, nr 5, s. 1.
9
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Do roku 1959 zarejestrowano w PZG 146 klubów gimnastycznych. W Mistrzostwach Polski seniorów uczestniczyáo 46 klubów, a w Mistrzostwach Polski juniorów 65 klubów. ZasiĊg organizacyjny Związku oraz poziom wyszkolenia zawodników i zawodniczek poszczególnych klubów w tymĪe roku obrazuje
tabela 2.
Tabela 2. Poziom wyszkolenia zawodników poszczególnych klubów
(uczestników mistrzostw Polski seniorów) w roku 1959

Klasa II

Klasa III

Razem

Ogóáem

5
5
2
3
5
5
5
3
2
5
2

8
12
20
4
1
7
5
4
23
6
5
5
6
9
1
20
2
7

1
1
1
4
5
1
-

10
4
1
4
1
5
3
5
2

11
4
6
1
2
5
5
2

12
5
2
4
2
5
5
5
2

13
5
1
2
5
5
3
5
5

14
4
11
1
1
6
21
12
10
7
10
20
10
9

15
16
31
5
2
7
11
4
44
18
15
12
6
19
1
40
12
16

2
3
1
-

2
5
4
1
2
2

5
5
1
4
-

4
4
4

7
14
6
5
4
5
2
6

-

1
-

5
1
5
4

5
1
5
2

1
5

1
8
1
2
10
11

8
22
7
5
6
15
2
17

-

1
-

3
2

1
5

5
7

-

-

5
4
1

2
1
2

1
4
5
2

1
11
10
5

6
11
10
12

5

Klasa III

5
5
1
2
5
1
5
5
-

4

Klasa II

4
3
1
4
5
3

Klasa I

1
4
5
5
2
2
1
5
2
2

Klasa M

Klasa I

26.
27.
28.
29.

Klasa M

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
3
„JednoĞü” Michaákowice 1
„Wawel” Kraków
3
„PogoĔ” Nowy Bytom
4
Górn. Tow. Gimn. Bytom 1
„Gwardia” Katowice
1
„Górnik” Zabrze
1
„Polonia” Warszawa
2
„Legia” Warszawa
4
„Górnik” Radlin
1
„Gwardia” Warszawa
„Sparta” Karbia
„Cracovia” Kraków
AZS – Wrocáaw
„Naprzód” Brwinów
AZS – AWF Warszawa „ĝląsk” Wrocáaw
SzczeciĔski Klub Gim- nastyczny
AZS – Kraków
„Warta” PoznaĔ
MKS – PoznaĔ
„Zgoda” ĝwiĊtocháowice AZS – Olsztyn
AZS – Gliwice
„Budowlani” ToruĔ
„Związkowiec”
Byd- goszcz
àTS – àódĨ
„Spójnia” GdaĔsk
„Start „Bielsko”
„Orzeá” Warszawa
-

Klasa MM

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MĊĪczyĨni

Razem

Kobiety

Klasa MM

Lp. Klub

6

7

9
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1
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

2
„Wisáa” Kraków
„Ogniwo” PoznaĔ
Spójnia Racibórz
„Lech” PoznaĔ
WKS „Gryf” ToruĔ
„PogoĔ” Prudnik
„Bobrek” Karb.
„Wáókniarz” Kalisz
AZS – Szczecin
SKS – Szczecin
„Start” àódĨ
„Sparta” Warszawa
„Unia” ToruĔ
AZS – GdaĔsk
„Kolejarz” ĩary
„Olimpia” Grudziądz
„Varsovia – Starówka”
Warszawa
RAZEM

-

3
-

4
-

5
5
3
1
5
4
2
-

6
5
5
5
4
1
3
-

7

8
10
8
1
10
8
3
3
-

9

18

35

37

68

83

241 13

-

10

11

95

-

-

12
3
4
2
1
5
4
1
1
1
2
2
1
2
2
-

13
1
3
1
1
5
1
3
1

14
3
4
3
4
5
5
2
1
1
7
2
2
5
2
1

15
13
12
1
13
8
7
5
8
2
1
1
7
2
2
5
2
1

26

46

83

65

233 474

ħródáo: BSI 1959, nr 9, s. 12.

Jak wskazują dane tabelaryczne, w początkowych latach omawianego etapu
jedynym klubem posiadającym zawodników we wszystkich klasach byá WKS
„Legia” Warszawa. Czoáowymi klubami w kobiecej gimnastyce sportowej byáy:
„JednoĞü” Michaákowice, „Wawel” Kraków, „Gwardia” Katowice, „Górnik”
Zabrze, „Polonia” Warszawa, „Legia” Warszawa, AZS-AWF Warszawa oraz
„Górnik” Radlin, „PogoĔ” Nowy Bytom, Górn. Tow. Gimn. Bytom (trzy ostatnie
nie posiadaáy zaplecza wĞród zawodników klas niĪszych). W gimnastyce mĊskiej
do najlepszych zaliczyü naleĪy kluby: „Wawel” Kraków „PogoĔ” Nowy Bytom
(obydwa kluby bez zaplecza), a takĪe „Górnik” Zabrze, „Gwardia” Warszawa,
„Sparta” Karbia, AZS-AWF Warszawa i „Legia” Warszawa. ZauwaĪmy przy
tym, Īe wĞród najlepszych klubów gimnastycznych zarówno w gimnastyce mĊskiej, jak i ĪeĔskiej znalazá siĊ AZS-AWF Warszawa, co wyraĨnie wskazuje na
wysoki poziom gimnastyki akademickiej w omawianym okresie. WĞród wymienionych 46 klubów odnajdujemy ogóáem 7 dziaáających w pionie AZS: AZS –
Wrocáaw, AZS-AWF Warszawa, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS Gliwice, AZS
Szczecin, AZS GdaĔsk. Do najsilniejszych (posiadających zawodników klasy
mistrzowskiej) zaliczyü naleĪy pierwsze trzy z nich.
W roku w 1963 r., po weryfikacji klubów, Prezydium Zarządu Związku
przyjĊáo na czáonków PZG nastĊpujące OkrĊgowe Związki Sportowe (OZG)
posiadające w swoich strukturach kluby pionu AZS: OZG GdaĔsk, OZG Kraków, OZG Warszawa, OZG Wrocáaw, OZG Olsztyn11.
11

BSI 1963 nr 3, s. 2–7.
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Począwszy od roku 1964 Związek konsekwentnie i początkowo z udanym
skutkiem realizowaá swoje zaáoĪenia dotyczące wzrostu zasiĊgu organizacyjnego polskiej gimnastyki. Przyczyniáo siĊ do tego miĊdzy innymi powoáanie do
Īycia Terenowych Grup Specjalistycznych (TGS). Powstaáy one na przeáomie
lat 1964/1965, zgodnie z zaleceniami Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. DziaáalnoĞü tych oĞrodków
byáa wynikiem decentralizacji w szkoleniu, po analizie wyników Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 r. Generalnym zaáoĪeniem tego przedsiĊwziĊcia byáo
zmobilizowanie w TGS najzdolniejszych jednostek i dąĪenie do systematycznego podnoszenia poziomu wyszkolenia zaplecza kadry. Na bazie 196 klubów
gimnastycznych zrzeszonych w 1964 r. w PZG12 do dnia 31 grudnia 1965 r.
powstaáo 20 TGS. WĞród nich znalazáy siĊ równieĪ dwa oĞrodki akademickie
Olsztyn i Warszawa (tab. 3). Pierwszy z nich prowadziá gimnastykĊ mĊską
i ĪeĔską a drugi wyáącznie gimnastykĊ mĊską. Odnosząc do liczby i poziomu
wyszkolenia zawodników naleĪy stwierdziü, Īe AZS posiadaá: w klasie II ok.
10%, w klasie I ok. 30%, a klasie M ok. 12% wszystkich zawodników objĊtych
szkoleniem w ramach TGS w kraju (tab. 3).
Tabela 3. Zawodnicy uprawiający gimnastykĊ sportową w TGS w pionie AZS
Lp.

Nazwa TGS

IloĞü zawodników w poszczególnych klasach sportowych
1. OKS-AZS Olsztyn
Klasa
Má.
III
II
I
M
Kobiet
11
MĊĪczyzn
3
4
Ogóáem
3
15
MĊĪczyzn
3
3
2. AZS-AWF Warszawa
Klasa
Má.
III
II
I
M
MĊĪczyzn
5
5
Razem w pionie AZS
11
38
3
Razem wszystkie TGS w kraju
6
121
108
129
24

Razem
11
7
18
6
10
52
388

ħródáo: BSI 1964, nr 6, s. 12–13.

Rok 1966 byá kulminacyjnym etapem dziaáalnoĞci PZG w sferze zasiĊgu
organizacyjnego. Wtedy to zweryfikowano (wedáug Rocznika PZG) rekordową
liczbĊ 233 sekcji gimnastycznych, zrzeszonych w 16 OkrĊgowych Związkach
Gimnastycznych (tj. o 26 sekcji wiĊcej niĪ przed rokiem). Liczba zgáoszonych
zawodników osiągnĊáa najwiĊkszą w historii powojennej gimnastyki wielkoĞü
9649 osób i w stosunku do 1965 r. wzrosáa o 970. W 1966 r. odnotowano równieĪ rekordową liczbĊ sklasyfikowanych zawodników – 6100 osób, co
w odniesieniu do 1965 r. wyraĪaáo siĊ wzrostem o 434 klasy sportowe13. W tym
teĪ roku odbyáo siĊ 116 imprez gimnastycznych (o 27 wiĊcej niĪ w roku ubie12
13

BSI 1964, nr 6, s. 1.
TamĪe, s. 2.
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gáym), z udziaáem nienotowanej jak dotąd liczby 11639 zawodników (przy
9003 w roku 1965). Rozegrano 25 zawodów miĊdzynarodowych i miĊdzypaĔstwowych z udziaáem 402 zawodników14.
W tym pod wieloma wzglĊdami szczytowym dla Związku roku 1966, zasiĊg PZG w kontekĞcie klubów akademickich przedstawiaá siĊ nastĊpująco15:
OkrĊgowy Związek Gimnastyczny GdaĔsk
Lp.

Nazwa Klubu

1
AZS
Ogóáem

MiejscowoĞü
Gdynia

Razem
48
365

W tym
kobiet
20
265

W tym
máodzieĪy
22
324

W tym
kobiet
38
85

W tym
máodzieĪy
18
100

W tym
kobiet
47
133

W tym
máodzieĪy
40
184

W tym
kobiet
43
438

W tym
máodzieĪy
516

W tym
kobiet
17
22
570

W tym
máodzieĪy
39
22
763

OkrĊgowy Związek Gimnastyczny Kraków
Lp.

Nazwa Klubu

2
AZS
Ogóáem

MiejscowoĞü
Kraków

Razem
56
100

OkrĊgowy Związek Gimnastyczny Olsztyn
Lp.

Nazwa Klubu

3
AZS
Ogóáem

MiejscowoĞü
Olsztyn

Razem
47
199

OkrĊgowy Związek Gimnastyczny PoznaĔ
Lp.

Nazwa Klubu

4
AZS-WSWF
Ogóáem

MiejscowoĞü
PoznaĔ

Razem
53
649

OkrĊgowy Związek Gimnastyczny Warszawa
Lp.

Nazwa Klubu

5
AZS – AWF
6
AZS – SGGW
Ogóáem

MiejscowoĞü
Warszawa
Warszawa

Razem
48
22
956

Jak wynika z tabel, w roku 1966 gimnastyka sportowa prowadzona byáa
w pionie AZS w ramach 6 oĞrodków w 5 okrĊgach gimnastycznych: GdaĔsk,
Kraków, Olsztyn, PoznaĔ, Warszawa.
14
15

TamĪe, s. 3.
Rocznik PZG 1966, Warszawa 1967, s. 78–231 i Rocznik PZG 1968, s. 17–278.
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W Ğwietle dokonanych pod koniec 1969 r. czĊĞciowych zmian w zakresie
struktury organizacyjnej sportu i wprowadzeniu korekty planu przygotowaĔ
olimpijskich, oĞrodki w Krakowie i Radlinie przemianowano na Sekcje Przewodnie16. W okresie tym rozwinĊáy dziaáalnoĞü nastĊpujące Sekcje Przewodnie:
– pion „CRZZ”: PogoĔ „Ruda” ĝląska – kobiet; Górnik „Radlin” – mĊĪczyzn,
– pion „AZS”: AZS Olsztyn – kobiet,
– pion „Gwardia”: „Wisáa” Kraków – kobiet,
– pion „Start”: „Start” Bielsko-Biaáa – mĊĪczyzn,
– pion „MON”: „Legia” Warszawa – kobiet i mĊĪczyzn, „Wawel” Kraków –
kobiet, „Zawisza” Bydgoszcz – mĊĪczyzn.
U schyáku lat 60. XX wieku pion AZS byá wiĊc jedną z liczących siĊ struktur w polskiej gimnastyce, o czym Ğwiadczy fakt utworzenia akademickiej Sekcji Przewodniej (AZS Olsztyn).

III
Zapoczątkowany po roku 1966 regres w polskiej gimnastyce sportowej, i to
zarówno pod wzglĊdem zasiĊgu organizacyjnego jak i poziomu sportowego,
pogáĊbiaá siĊ w latach kolejnych. Do roku 1973 wyczynowe szkolenie (na poziomie klasy MM, MK i I) utrzymaáo siĊ zaledwie w 51 sekcjach, w tym w 31
sekcjach ĪeĔskich i 20 sekcjach mĊskich. Przy tym 10 klubów (GTS „Wisáa”
Kraków, MZKS „Nysa” Opole, KS „Górnik” Zabrze, WKS „Gwardia” Warszawa, WKS „Legia” Warszawa, KG „Radlin”, KS „Korona” Kraków, KS
„Warta” PoznaĔ, MKS-MDK Warszawa, SKS „Start” Bielsko Biaáa) prowadziáo zarówno sekcje gimnastyki ĪeĔskiej jak i mĊskiej. WĞród gimnastycznych
sekcji wyczynowych Ğrodowisko akademickie reprezentowaá zaledwie jeden
klub – AZS Warszawa (tab. 4).
Podsumowując lata 1957–1973 naleĪy stwierdziü, Īe wĞród czoáowych klubów gimnastycznych tego okresu („Wisáa” i „Wawel” w Krakowie, „Górnik”
Radlin, „Górnik” Zabrze, „Legia” i „Gwardia” w Warszawie, „Zawisza” Bydgoszcz, „Slavia”/„PogoĔ” Ruda ĝląska, „Sparta” Szczecin, „Start” Bielsko
i „Stomil” Olsztyn), znalazáy siĊ w sumie dwa kluby pionu akademickiego:
AZS Olsztyn i AZS Warszawa17. Do najsilniejszych oĞrodków akademickich
w gimnastyce w omawianym okresie naleĪy zaliczyü AZS Olsztyn, AZS Kraków, AZS PoznaĔ i AZS WarszawĊ.

16

Zostaáy one powoáane do Īycia Zarządzeniem art. 5 Przewodniczącego GKKFiT z dnia 29
stycznia 1970 r. Zaáącznik nr 2 i art. 5 tego Zarządzenia oraz póĨniejsze Zarządzenie nr 76 Przewodniczącego GKKFiT okreĞliáy szczegóáowe zasady dziaáalnoĞci, organizacji pracy oraz zasady
finansowania sekcji przewodnich klubów sportowych, związanych z przygotowaniami do Igrzysk
Olimpijskich w 1972 r. w Monachium.
17
BSI 1968, nr 2, s. 2–8; Sprawozdanie z dziaáalnoĞci PZG za lata 1969–1973, s. 27.
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Tabela 4. Kluby prowadzące wyczynowe sekcje gimnastyki sportowej w 1973 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gimnastyka sportowa kobiet
GTS „Wisáa” Kraków
SKS „Start” GdaĔsk
MZKS „Nysa” Opole
KS „Górnik” Zabrze
WKS „Gwardia” Warszawa
WKS „Wawel” Kraków
WKS „Legia” Warszawa
KS „Gwardia” Katowice
KG „Radlin”
SKS „Cracovia” Kraków
OZOS Olsztyn
KS „PogoĔ” Ruda ĝląska
MKS „Pabianice”
MKS Hala Sportowa
SKS „Start” Katowice
KS „Gwiazda” Bydgoszcz
MKS Lubliniec
Paáac MáodzieĪy Katowice
KS „Korona” Kraków
MZKS „Wanda” Kraków
KS „Warta” PoznaĔ
KS „Surma” PoznaĔ
RKS „Orzeá” Warszawa
MKS-MDK Warszawa
KS „JednoĞü” Michaákowice
SKS „Start” Bielsko Biaáa
KS „Odra” Opole
KS „Spójnia” Racibórz
KS „Hutnik” Katowice
KS „Baildon” Katowice
KS „Elektryk” ToruĔ

Gimnastyka sportowa mĊĪczyzn
KG „Radlin”
WKS „Zawisza”
WKS „Gwardia”
AZS „Warszawa”
WKS „Legia”
SKS „Start” Bielsko Biaáa
MKS-MDK Warszawa
KS „Orzeá Biaáy”
KS „Korona” Kraków
KTS „Wisáa” Kraków
MZKS „Nysa”
KS „Rozbark”
KS „Górnik” Zabrze
KS „Zgoda”
KS „Hutnik”
KS „JednoĞü”
ROW
àKS
KS „Wáókniarz” Kalisz
KS „Warta” PoznaĔ

Zmiana podziaáu administracyjnego kraju w 1975 r. spowodowaáa pomnoĪenie
liczby Wojewódzkich Federacji Sportu. W związku z tym upadáa idea centralizacji
Ğrodków i zarządzania. W wyniku miĊdzy innymi tych przeksztaáceĔ, utworzono
siedem grup specjalistycznych szkolenia gimnastycznego. WĞród nich jako jeden
z czoáowych oĞrodków w kraju znalazá siĊ warszawski AZS-AWF (tab. 5).
Pomimo utworzenia 13 grup specjalistycznych, poziom rozwoju polskiej gimnastyki, zasadniczo oceniany byá jako niski. Ówczesną sytuacjĊ oddaje cytat zaczerpniĊty z gazety „Sport” z 1977 r.: Gimnastyka w zasadzie istnieje w trzech
oĞrodkach: Ğląskim (z „Górnikiem” Radlin i „Górnikiem” Zabrze), warszawskim
i bydgoskim. Do tego dochodzi jeszcze Olsztyn, gdzie szkoli siĊ gimnastyczki18. Ówczesny zasiĊg organizacyjny wyczynowej gimnastyki polskiej, ograniczaá siĊ wiĊc
18

„Sport” nr 127 (4984) Rok XXXIII, nr 4 – Katowice, 1.07.1977, s. 4.
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do zaledwie czterech oĞrodków w kraju. Fakt odnotowania wĞród czoáowych
oĞrodków gimnastycznych w Polsce okrĊgu warszawskiego, którego trzon stanowiá
AZS-AWF Warszawa, byá nobilitujący dla akademickiego ruchu gimnastycznego.
Tabela 5. Grupy specjalistyczne WFS z gimnastyką sportową w roku 1976
Lp.
1
2

Wojewódzka Federacja Sportu
Bydgoszcz
Katowice

Klubów w WFS
1
4

3

Kraków

2

4
5
6
7

Olsztyn
Opole
Szczecin
Warszawa

1
1
1
3

RAZEM

Klub
WKS „Zawisza”
GKS „Górnik” Zabrze
KS „Slavia” Ruda ĝląska
KS Radlin
SKS „Start”
GTS „Wisáa”
KKS „Olsza”
OKS „Stomil”
MZKS „Nysa”
KS „Sparta”
CWKS „Legia”
SZS-AZS
WKS „Gwardia”

13

ħródáo: Instrukcja PFS w sprawie powoáywania, dziaáalnoĞci i zasad finansowania specjalistycznych grup szkoleniowych w 1976 r., Skáadnica Akt PZG, Warszawa, ul. Wiejska 17.

W 1988 r. gimnastyka wyczynowa uprawiana byáa na obszarze 10 okrĊgów: Bydgoszcz, GdaĔsk, Katowice, Kraków, àódĨ, Olsztyn, Wrocáaw, PoznaĔ, Szczecin, Warszawa. Liczba klubów gimnastycznych zmalaáa do 25,
a liczba üwiczących do 936 zawodników. Liczba potwierdzonych i zdobytych
klas sportowych wynosiáa 46 (w tym w klasie MM – 0, w klasie mistrzowskiej
– 6, w klasie I – 40)19. W tym teĪ roku wyczynowa gimnastyka sportowa prowadzona byáa zaledwie w 2 klubach pionu akademickiego: w AZS-AWF
GdaĔsk i AZS-AWF Warszawa.
Podsumowując naleĪy stwierdziü, Īe lata 1973–1988 byáy etapem zdecydowanego regresu zasiĊgu organizacyjnego PZG. Liczba funkcjonujących okrĊgów gimnastycznych zmniejszyáa siĊ z 14 do 10, a liczba klubów zmalaáa o 2/3
(z 75 do 25 klubów). Liczba zawodników zrzeszonych w PZG zmniejszyáa siĊ
ponad czterokrotnie (z liczby 4020 w 1973 do 936 w 1989 r.). Regres zaznaczyá
siĊ równieĪ w poziomie wyszkolenia zawodników (zmniejszyáa siĊ liczba sklasyfikowanych gimnastyków we wszystkich klasach sportowych, przy czym
w 1988 r. nie odnotowujemy klasy MM). WĞród klubów akademickich odnotowano równieĪ regres. W 1988 r. funkcjonowaáy zaledwie 2 AZS prowadzące
wyczynowe sekcje gimnastyczne20.
19

Sprawozdanie z dziaáalnoĞci PZG na Walny Zjazd w 1988 r.
Na podstawie wyników wspóázawodnictwa miĊdzyklubowego za lata 1973–1989; J. Eider,
Gimnastyka ..., s. 25.
20
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Tabela 6. Wykaz klubów prowadzących gimnastykĊ sportową w roku 1988
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gimnastyka sportowa kobiet
MKS „Kusy” Szczecin
SKS „Start” GdaĔsk
KS „TĊcza” àódĨ
KS „Górnik” Zabrze
KG „Radlin”
MKS „Paáac MáodzieĪy” Katowice
OKS „Stomil” Olsztyn
KS „Korona” Kraków
GTS „Wisáa” Kraków
KS „Nysa”
KS „Slavia” Ruda ĝląska

Gimnastyka sportowa mĊĪczyzn
GKS „Orzeá Biaáy” Brzeziny ĝl.
KS „TĊcza” àódĨ
CWKS „Legia” Warszawa”
AZS – AWF GdaĔsk
WKS „Zawisza” Bydgoszcz
KG „Radlin”
MKS „Victoria” Racibórz
KS „Korona” Kraków
KS „Nysa”
KS „Wáókniarz” Bielsko Biaáa
KS „Start” Bielsko Biaáa
KS „Warta” PoznaĔ
KS „Cukrownik” Chybie
AZS-AWF Warszawa

ħródáo: Sprawozdanie z dziaáalnoĞci PZG na Walny Zjazd w 1988 r.

IV
Przemiany ustrojowe roku 1989 – pomimo i tak fatalnej kondycji gimnastyki polskiej w latach 80. XX wieku – dodatkowo pogrąĪyáy tĊ dyscyplinĊ
sportu doprowadzając ją na początku lat 90. minionego stulecia do stanu nienotowanego w powojennej historii. W roku 1992 w caáym kraju sklasyfikowano
864 zawodników i zawodniczek w tym w klasie mistrzowskiej tylko 1 gimnastyczkĊ (przy braku mĊĪczyzn w kl. M). KlasĊ I w sumie uzyskaáo zaledwie 38
gimnastyczek i 21 gimnastyków21. Wyczynowa gimnastyka sportowa (na poziomie przynajmniej klasy I) prowadzona byáa w 9 sekcjach ĪeĔskich i 12 mĊskich, na bazie 17 klubów gimnastycznych22.
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego, wybrany na XX Walnym
Zgromadzeniu w dniu 12.12.1992 r. rozpocząá swą dziaáalnoĞü w bardzo trudnym dla polskiego sportu okresie. W sprawozdaniu ze Zgromadzenia czytamy
m.in.: Transformacja ustrojowa, problemy gospodarcze w naszym kraju, niezrozumienie przez wiele grup spoáecznych istoty zmian spowodowaáy zagubienie, niemoĪnoĞü podejmowania skutecznych dziaáaĔ dla rozwiązywania coraz
mocniej wystĊpujących problemów. Powstaáa sytuacja, w której sport znalazá
siĊ absolutnie na marginesie Īycia spoáecznego23. SytuacjĊ, w jakiej znalazá siĊ
21

Sprawozdania PZG do GUS, teczka spraw gimnastyki za lata 1988-2000, Skáadnica Akt PZG,
ul. Wiejska 17 Warszawa; W. LipoĔski, Encyklopedia Sportów ĝwiata, PoznaĔ 2001, s. 151.
22
TamĪe.
23
Sprawozdanie z dziaáalnoĞci PZG 1992–1996, s. 5, Skáadnica Akt PZG, Warszawa, ul. Wiejska 17.
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sport gimnastyczny – w tym sport akademicki – na początku lat 90. w naszym
kraju, oddaje przykáad warszawskiej AZS-AWF. Tu jedną uchwaáą Zarządu
klubu (na skutek zaleceĔ Rektora tamtejszej AWF) zlikwidowano prĊĪnie dziaáającą (liczącą 95 zawodników) sekcjĊ gimnastyczną24. Gáówną przyczyną likwidacji sekcji gimnastycznych na początku lat 90. XX w byáy problemy natury
ekonomicznej, które wynikaáy z ogólnego niedofinansowania sportu polskiego
w tym okresie25. Jak miaáo siĊ w perspektywie okazaü, jedna z najlepszych
gimnastycznych sekcji w Polsce – warszawska AZS, miaáa juĪ siĊ nigdy nie
odrodziü.
Podobne problemy przeĪywaáy i inne oĞrodki gimnastyczne w tym akademickie. Przypadkiem kontrastującym dla AZS Warszawa, moĪe byü przykáad
gdaĔskiej AWF. Tu pomimo podobnych uwarunkowaĔ funkcjonowania klubu
(realia wolnorynkowe oraz ogólne niedofinansowanie sportu polskiego), dziĊki
zaangaĪowaniu i determinacji Ğrodowiska gimnastycznego udaáo siĊ ocaliü sekcjĊ. DziĊki temu moĪliwe byáo (w 1999 roku) utworzenie na bazie Katedry
Gimnastyki AZS-AWF GdaĔsk, OĞrodka Olimpijskiego „Sydney 2000”26,
w którym nadmieĔmy szkoliá siĊ nasz brązowy i záoty medalista igrzysk olimpijskich w gimnastyce Leszek Blanik. Dodajmy, Īe po roku 1992 (do koĔca XX
w.) w pionie AZS, gdaĔski MKS AZS-AWF byá jedyną profesjonalną, wyczynową sekcją mĊskiego sportu gimnastycznego (tab. 7).
Podsumowując, lata 90. byáy etapem najwiĊkszego regresu w polskiej gimnastyce sportowej. W II poáowie tego okresu podjĊto próbĊ ocalenia jej przed
caákowitą destrukcją. Po czĊĞci udaáo siĊ to osiągnąü. WĞród akademickich
klubów ocalaá niestety tylko jeden – gdaĔski AZS. Przykáad ten pokazuje jak
determinacja i operatywnoĞü Ğrodowiska sportowego nie dopuĞciáa do rozwiązania tejĪe sekcji gimnastycznej i w efekcie doprowadziáa do stworzenia warunków umoĪliwiających szkolenie zawodników na poziomie Ğwiatowym.
Efektem tychĪe przedsiĊwziĊü, juĪ w niedalekiej przyszáoĞci, miaáy byü pierwsze – wyczekiwane od prawie 50 lat – medale polskiej gimnastyki sportowej na
szczeblu miĊdzynarodowym, w tym olimpijskie Leszka Blanika – zawodnika
AZS-AWF GdaĔsk.
24

„ĩycie Warszawy” opisuje to wydarzenie w nastĊpujący sposób: W styczniu 1992 r. do wáadz
AZS dotaráo pismo rektora AWF „W sprawie krytycznej sytuacji finansowej AWF”. (...) Czytamy
w nim o koniecznoĞci zredukowania przez AZS o 50% korzystania z obiektów sportowych. (...)
W odpowiedzi Zarząd klubu zlikwidowaá cztery sekcje, w tym wszystkie trzy sekcje sportu gimnastycznego: akrobatyki sportowej, gimnastyki artystycznej i gimnastyki sportowej. „ĩycie Warszawy” nr 53, 3 marca 1992, s. 6.
25
Jak zaradzono likwidacji sekcji gimnastycznej w AWF GdaĔsk, szczegóáowo zob. Z. Szot,
A. Drobnik, Droga do sukcesu. GdaĔska gimnastyka sportowa bazą przygotowaĔ olimpijskich
Sydney 2000, AWF GdaĔsk Wrzeszcz 1997, s. 26 i 27.
26
Powoáano równieĪ OĞrodek 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 prowadzące wyczynowe sekcje gimnastyki sportowej w latach 1989–2000
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gimnastyka sportowa kobiet
TGS SMS Olsztyn

Gimnastyka sportowa mĊĪczyzn
AZS-AWF GdaĔsk (od 1992 MKS AZSAWF)
SMS „PogoĔ” Zabrze (po 1996) „Iskra” CWKS „Legia” Warszawa
Zabrze
TS „Wisáa” Kraków
WKS „Zawisza” Bydgoszcz
„Kusy” Szczecin
KS „TĊcza” àódĨ
„Korona” Kraków
NTG Nysa
KS „Paáac MáodzieĪy” Katowice
KS „Korona” Kraków
„Start” GdaĔsk
RKS „Cukrownik” Chybie
„TĊcza” àódĨ
KG Radlin
NTG Nysa
MKS „Paáac MáodzieĪy” Katowice
LKS „Orkan” Piekary ĝląskie
BB-TS Bielsko-Biaáa (do 1990r.)
AZS-AWF Warszawa (do 1992r.)

ħródáo: na podstawie sprawozdaĔ PZG za lata: 1988–1992, 1992–1996, 1996–2000.

Fot. 1. Leszek Blanik podczas üwiczeĔ w OĞrodku Olimpijskim „Sydney 2000”
AZS-AWF GdaĔsk
ħródáo: Zbiory Grzegorza Bielca. ZdjĊcie przesáane od Leszka Blanika

ZakoĔczenie
Akademicki sport gimnastyczny stanowiá w wieku XX waĪne ogniwo rozwoju polskiej gimnastyki sportowej. Dynamiczny wzrost zasiĊgu organizacyjnego gimnastyki polskiej w ramach AZS miaá miejsce w latach 50. tegoĪ stulecia. Przyczyniáo siĊ do tego – miedzy innymi – usankcjonowanie dziaáalnoĞci
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zrzeszeĔ podlegáych ministrowi oĞwiaty (w tym AZS). Do roku 1966 stan liczbowy wyczynowych gimnastycznych klubów akademickich zasadniczo nie
zmieniaá siĊ i oscylowaá w granicach 6-8 klubów. Regres, jaki nastąpiá w polskiej gimnastyce po roku 1866 nie ominąá klubów akademickich. Zgodnie
z trendem ogólnopolskim liczba AZS prowadzących tą dyscyplinĊ sportu znacząco zmniejszyáa siĊ i w latach 1973-2000 ograniczaáa siĊ najwyĪej do 2 klubów (ryc. 1).

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1951 1959 1963 1966 1973 1975 1988 1992 2000
liczba klubów gimnastycznych AZS

Ryc. 1. Liczba klubów AZS prowadzących sekcje gimnastyki sportowej w latach 1951–2000.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie pracy doktorskiej autora27

Pomimo tego dorobek klubów pionu akademickiego, w kontekĞcie osiągniĊü polskiej gimnastyki sportowej na forum miĊdzynarodowym, jest znaczący. NajwiĊksze osiągniĊcia indywidualne polskiej gimnastyki naleĪą do reprezentanta pionu akademickiego – Leszka Blanika (MKS-AZS-AWF GdaĔsk),
który bezsprzecznie jest najbardziej utytuáowanym zawodnikiem polskiej gimnastyki28. Poza Blanikiem warto teĪ wspomnieü o innych gimnastykach i gimnastyczkach klubów akademickich, którzy reprezentowali nasz kraj w igrzyskach olimpijskich: Wisáawie Noskiewicz (AZS Warszawa), Danucie Fidusiewicz (AZS „Olsztyn”) oraz Andrzeju Konopce i àukaszu 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
Szczegóáowo zob. http://www.leszekblanik.pl/.
29
Szczegóáowo zob. G. Bielec, praca doktorska: Rozwój polskiej gimnastyki sportowej (1867–
2000), promotor M. Ponczek, Katowice 2006 (Aneks – sylwetki polskich olimpijczyków w gimnastyce sportowej).

Grzegorz Bielec, Witold Póátorak – ZasiĊg organizacyjny polskiej gimnastyki sportowej…

105

STRESZCZENIE
Akademicki sport gimnastyczny stanowiá w wieku XX waĪne ogniwo rozwoju polskiej gimnastyki sportowej. Dynamiczny wzrost zasiĊgu organizacyjnego gimnastyki polskiej w ramach AZS miaá miejsce w latach 50. tegoĪ stulecia. Przyczyniáo siĊ do tego – miĊdzy innymi – usankcjonowanie dziaáalnoĞci
zrzeszeĔ podlegáych ministrowi oĞwiaty (w tym AZS).
Począwszy od 1951 roku rozgrywano gimnastyczne Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP). Byáa to najwiĊksza gimnastyczna impreza sportu
akademickiego w kraju. Do klubów, które jako pierwsze wáączyáy siĊ do rywalizacji gimnastycznej w ramach AMP byáy: AZS-AWF Warszawa, AZS
GdaĔsk, AZS Gliwice, AZS Kraków, AZS Olsztyn, AZS ToruĔ, AZS Szczecin, AZS Wrocáaw.
Do roku 1966 stan liczbowy wyczynowych gimnastycznych klubów akademickich zasadniczo nie zmieniaá siĊ i oscylowaá w granicach 6-8 klubów.
Regres, jaki nastąpiá w polskiej gimnastyce po roku 1966, nie ominąá klubów akademickich. Zgodnie z trendem ogólnopolskim liczba AZS prowadzących tĊ dyscyplinĊ sportu znacząco zmniejszyáa siĊ. W latach 1973–1992
w zasiĊgu organizacyjnym PZG funkcjonowaáy zaledwie dwa kluby akademickie (Warszawa i GdaĔsk). W latach 1993–2000 gimnastyka wyczynowa prowadzona byáa zaledwie w jednym klubie pionu AZS (AWF GdaĔsk).
Sáowa kluczowe: gimnastyka sportowa, historia, Poland, studencki sport, kluby
sportowe
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà 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 JagielloĔskiego w Krakowie – entuzjastów
turystyki górskiej i narciarstwa (Walery Goetel, Jan Gadomski, Józef Grabowski,
Ludwik Janczarski, Jerzy Junien Sarnecki, Wáadysáaw Kuryluk, Wacáaw Majewski
i Wáadysáaw Pawlica) jesienią 1908 roku zrodziáa siĊ idea utworzenia organizacji
sportowo-turystycznej, która – jak pokazaáa niebawem przyszáoĞü – na staáe zadomowiáa siĊ w murach polskich szkóá wyĪszych. W pracach przygotowawczych
wzorowali siĊ na doĞwiadczeniach organizacyjnych swych lwowskich kolegów
z krĊgu Akademickiego Klubu Turystycznego2 (1906) i Akademickiego Związku
Sportowego MáodzieĪy Polskiej3 oraz krakowskich stowarzyszeĔ sportowych
1

Opracowano na podstawie: H. Hanusz, B. Korpak, Akademicki Przegląd Sportowy. Pismo Zarządu Gáównego AZS Wydanie Specjalne. Piotr Rachwaniec, FALL. Kraków 2009.
2
Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie – stowarzyszenie dziaáające wĞród máodzieĪy akademickiej i pracowników nauki powstaáe na początku XX wieku we Lwowie. Inicjatorami powstania AKT
byli: Bronisáaw Drecki, Adam KonopczyĔski, Wilhelm Landsberg, Mieczysáaw Oráowicz, Tadeusz
Ostrowski, Wáadysáaw Smolka, Kazimierz ĝwitalski. Zebranie organizacyjne AKT odbyáo siĊ 29
kwietnia 1906 roku na terenie Uniwersytetu Lwowskiego. Towarzystwo zaáoĪyáo 30 osób – w pierwszym roku liczba czáonków wzrosáa do 55. Prezesem zostaá Mieczysáaw Oráowicz. Zarząd tworzyli:
Adam KonopczyĔski – wiceprezes, Wacáaw Kowalewski – wiceprezes, Wilhelm Landesberg – zastĊpca sekretarza, Bronisáaw Drecki – skarbnik, Wáadysáaw Smolka v zastĊpca skarbnika oraz Kazimierz
ĝwitalski i Tadeusz Piotrowski – czáonkowie zarządu. Zadaniem Klubu byáo organizowanie wycieczek,
i prowadzenie szkoleĔ na tematy związane z turystyką, poznaniem okolic – poczynając od prostych
informacji o koniecznoĞci odpowiedniego ekwipunku, zasad wĊdrowania czy wyĪywienia.
3
Akademicki Związek Sportowy MáodzieĪy Polskiej (AZSMP). Wielosekcyjne stowarzyszenie
sport., zaáoĪone w 1906 r. we Lwowie i rozwiązane juĪ w 1909 r. W jego ramach powstaá w 1906
r. Akademicki Klub Turystyczny, który przetrwaá jako samodzielna organizacja aĪ do 1923 r.
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i turystycznych, w których dotychczas byli zrzeszeni (Oráowicz 1921, Wryk 2009).
Akademicki Związek Sportowy, bo o tej organizacji mowa, ĞwiĊtuje w roku akademickim 2008/2009 swoje 100-lecie dziaáalnoĞci.
Zebranie zaáoĪycielskie nowej organizacji odbyáo siĊ 5 grudnia 1908 roku,
a 15 maja nastĊpnego roku przyjĊto statut AZS Kraków i wybrano pierwszego
prezesa, którym zostaá Wacáaw Majewski – student medycyny. 19 czerwca
1909 roku wáadze austriackie oficjalnie zezwoliáy na dziaáalnoĞü Akademickiego Związku Sportowego.
Celem AZS, zgodnie z pierwszym statutem, byáo rozbudzanie wĞród máodzieĪy zamiáowania do sportu i dawania czáonkom materialnej moĪnoĞci do
wspólnej pracy w kierunku rozwijania siá fizycznych za pomocą wszelkich
zdrowych a odpowiednich sportów, zabaw i gier ruchowych.
Stojąc na gruncie starogreckiego ideaáu „kalokagathia”, zaáoĪyciele Związku szczególną uwagĊ zwracali na równomierne ksztaácenie umysáowe i fizyczne
studentów. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka stanowiü miaáy nie tylko
czynnik zdrowotny, ale takĪe waĪny skáadnik caáego procesu dydaktycznowychowawczego.
Po odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci w ramach Akademickiego
Związku Sportowego powstawaáy w kolejnych latach AZS-y w szkoáach wyĪszych w róĪnych 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 Związków Sportowych byáa koordynatorem dziaáania AZS w caáej Polsce. Centrala inicjowaáa
wiele róĪnorodnych przedsiĊwziĊü organizacyjnych i sportowych oraz reprezentowaáa sport akademicki wobec wáadz paĔstwowych i na arenie miĊdzynarodowej. Pierwszym prezesem Centrali zostaá Stefan Grodzki z Warszawy.
Pierwszym polskim olimpijczykiem startującym na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w 1924 r. w Chamonix byá czáonek AZS, áyĪwiarz Leon Jucewicz.
Pierwszy záoty medal olimpijski zdobyáa dla Polski zawodniczka AZS Warszawa Halina Konopacka w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie.
Po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej, w 1948 roku barwy AZS reprezentowaáo juĪ prawie 15 tysiĊcy studentów, a sportowcy studenci dominowali w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, czy wioĞlarstwo.
W 1959 roku AZS zostaá czáonkiem MiĊdzynarodowej Federacji Sportu
Uniwersyteckiego (FISU) i od pierwszej Letniej Uniwersjady w Turynie
w 1959 roku bierze udziaá w systemie studenckich imprez sportowych. Do dnia
dzisiejszego sportowcy z Gryfem na piersi zdobyli na uniwersjadach 342 medali
(102 záote, 107 srebrnych i 133 brązowe). Przedstawicieli AZS peánili równieĪ
liczne funkcje we wáadzach FISU: wiceprezesem FISU byá Zdzisáaw Straszak,
czáonkami Komitetu Wykonawczego byli Bogdan Koáodziejek i Aleksander
Ronikier. Obecnie od dwóch kadencji funkcjĊ tĊ peáni Marian Dymalski.
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Od 1949 roku dziaáające na uczelniach koáa sportowe AZS zostaáy przeksztaácone w kluby uczelniane AZS (od 1957 roku). Powstaáy teĪ Zarządy ĝrodowisko w AZS, co poczynając od klubów dziaáających na poszczególnych
uczelniach, poprzez struktury wojewódzkie aĪ po Zarząd Gáówny AZS daáy
trójstopniowy szczebel dziaáalnoĞci.
W 1961 roku utworzono w AZS system rozgrywek – Mistrzostwa Polski
Szkóá WyĪszych.
Wizytówką AZS jest sport kwalifikowany. Setki medali zdobytych na najwaĪniejszych imprezach Ğwiatowych, wspaniali sportowcy jak Waldemar Baszanowski (dwukrotny záoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciĊĪarów
i wielokrotny rekordzista Ğwiata), rekordzista Ğwiata w skoku wzwyĪ Jacek
Wszoáa (záoty i srebrny medal olimpijski), siatkarze ze záotej druĪyny Huberta
Wagnera z Montrealu czy znakomici szermierze i wioĞlarze.
Od 1989 roku dziĊki dynamicznemu rozwojowi szkolnictwa wyĪszego,
powstaáo bardzo wiele nowych uczelni prywatnych i publicznych, a co za tym
idzie – wzrosáa liczba studentów (do prawie 2 mln osób). W tym czasie trzykrotnie wzrosáa takĪe liczba jednostek organizacyjnych AZS – do 327, w tym
ponad 280 klubów uczelnianych. AZS rozpocząá dziaáalnoĞü na dziesiątkach
uczelni prywatnych i w wyĪszych szkoáach zawodowych, powstaáy setki nowych sekcji w nowych dyscyplinach w dotychczas dziaáających klubach. Rozwinąá siĊ szeroko system Mistrzostw Polski Szkóá WyĪszych.
Akademicki Związek Sportowy liczy dziĞ ponad 55 tysiĊcy czáonków, którzy objĊci są systemem opartym o miĊdzynarodowy program ISIS-AZS.
Reprezentacje AZS i Polski naleĪą do jednych z liczniejszych na uniwersjadach oraz w akademickich mistrzostwach Ğwiata i Europy. AZS organizuje
wiele imprez studenckich na poziomie Ğwiatowym: w latach 1993 i 2001 zorganizowane zostaáy w Zakopanem zimowe uniwersjady oraz przeprowadzono 17
akademickich mistrzostw Ğwiata.
Ponad 1/3 reprezentacji olimpijskiej w Atenach i Pekinie stanowili zawodnicy spod znaku Gryfa. Pojawiáy siĊ nowe gwiazdy i medaliĞci igrzysk: Szymon
Zióákowski w rzucie máotem, Otylia JĊdrzejczak w páywaniu, Tomasz Kucharski w wioĞlarstwie, Sylwia Gruchaáa we florecie, Tomasz Majewski w pchniĊciu koáa, gimnastyk Leszek Blanik, osada wioĞlarska, a w igrzyskach zimowych
Justyna Kowalczyk.
WiernoĞü ideowym zasadom sportu akademickiego jest szczególnie charakterystyczna dla Akademickiego Związku Sportowego.
AZS dzisiaj to m.in. 321 klubów na uczelniach paĔstwowych i niepublicznych oraz ponad 3000 sekcji sportowych i blisko 55 000 czáonków, uczestniczących w rozgrywkach sportowych dla Ğrodowiska akademickiego na skalĊ
ogólnopolską. Mistrzostwa Polski Szkóá WyĪszych stanowiące podstawowy
system rywalizacji sportu powszechnego w Polsce, rozgrywane w systemie
bezpoĞrednim oraz w typach uczelni. Akademickie Mistrzostwa Polski bĊdące
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jedyną formą rywalizacji sekcji wyczynowych AZS. Pozwalają na sprawdzenie
stopnia przygotowania do sezonu, rozgrywek ligowych, waĪnych startów docelowych. Kluby Sportowe AZS AWF stanowiące gáówną siáĊ sportu wyczynowego w AZS. To w tych klubach trenują nasi olimpijczycy. Sportowcy AZS
stanowią okoáo 31,6% ogóáu polskiej reprezentacji narodowej. Rywalizacja
i uczestnictwo w systemie Akademickich Mistrzostw Europy oraz Akademickich Mistrzostw ĝwiata, jako czynny czáonek federacji EUSA oraz FISU. Trzy
Centralne OĞrodki Sportu Akademickiego: COSA Wilkasy, COSA Górki Zachodnie koáo GdaĔska, COSA Zieleniec (Hanusz i Korpak 2009).
Historia KS AZS AWF Kraków
Początki powstania KS AZS AWF Kraków datują siĊ na rok 1976, kiedy to
18 paĨdziernika na Nadzwyczajnym ZjeĨdzie Delegatów kierownictwo Klubu
i Wáadze Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie4 zaakceptowaáy nazwĊ AZS AWF Kraków, którego statut zatwierdzony zostaá 9 listopada przez GKKFiT.
Skáad statutowych wáadz klubu, wybranych na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 6 grudnia 1976 r. byá nastĊpujący: Kazimierz Toporowicz – prezes, Emil DudziĔski – wiceprezes ds. sportowych, Jan ĩurek – wiceprezes ds. organizacyjnych, Maciej Rek – wiceprezes ds. ekonomicznych, Leonia Michalus – wiceprezes ds. wychowawczych, Zygmunt Szewczyk – wiceprezes ds. sportu szkolnego. Czáonkowie zarządu: Stanisáaw Adamczyk, Marek
Babulski, Marian BĊbenek, Wiesáaw Bieniasz, Janina Caban, Alicja Cichalewska, Zdzisáaw Dąbrowski, Jerzy Emmerich, Jerzy Gembala, Witold Gąsior,
Leon Harabasz, Piotr JeĪ, Bolesáaw Kordas, Szymon Krasicki, Eugeniusz Kruczalak, Wanda KwapuliĔska, Roman KwapuliĔski, Bronisáawa Kufel, Zdzisáaw
Moszczak, Aleksander Orchowski, Halina Oszast, Gustaw Páochacz, Ryszard
Prokop, Tadeusz Rokossowski, Kazimierz Rusin, Stanisáaw àabowski, Andrzej
Stanowski, Wáadysáaw Stawiarski, Mieczysáaw Stefanów, Andrzej Szaruga,
Kazimierz Trybalski, Józef WitkoĞ, Tadeusz Wojtaszek, Józef ĩuradzki. Komisja Rewizyjna: Józef Grzesikowski – przewodniczący, Wáadysáaw GostyĔski –
sekretarz, Jan Krejcza – czáonek KR, Edward Mróz – czáonek KR, Aleksander
Witkowski – czáonek KR.
4

Kontynuacją idei uniwersyteckiego ksztaácenia nauczycieli wychowania fizycznego byáo 3letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w Polsce Odrodzonej (1927 r.) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu JagielloĔskiego. W 1950 r .Studium przeksztaácono w samodzielną
WyĪszą SzkoáĊ Wychowania Fizycznego. Wprowadzono teĪ 4-letnie studia magisterskie
(1954 r.). W roku 1972 uczelnia otrzymaáa nazwĊ: Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce
po tym nadano jej imiĊ Bronisáawa Czecha. WaĪnym osiągniĊciem byáo uzyskanie praw do
nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopieĔ doktora 1970 r., stopieĔ
doktora habilitowanego 1987 r.).
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W dniu przyjĊcia oficjalnej nazwy w skáad Klubu AZS AWF wchodziáy nastĊpujące sekcje sportowe: Sekcja brydĪowa: 20 zawodników. Kierownik sekcji: Janusz IĪewski. Brak kadry szkoleniowej. Poziom sportowy: I miejsce w I
lidze, II miejsce w Pucharze Polski, Reprezentanci Polski: Henryk Grządziel,
Jerzy Michaáek. Sekcja wioĞlarska: 98 zawodników. Kierownik Sekcji: Kazimierz MamoĔ. Kadra szkoleniowa: Zdzisáaw Adamik, Andrzej Gablankowski,
Aleksander Trzyna, Jan Gresel, Jan StefaĔski. Poziom sportowy: II miejsce
w punktacji druĪynowej Mistrzostw Polski. Reprezentanci Polski: Zdzisáaw
Bromek, Barbara GwóĨdĨ, Tadeusz OkoĔski, Grzegorz Ranisz, Andrzej
SkowroĔski. Sekcja lekkiej atletyki: 206 zawodników. Kierownik sekcji: Jan
ĩurek. Kadra Szkoleniowa: Emil DudziĔski, Edward Frydel, Eugeniusz Kruczalak, Kazimierz Rusin, Ryszard Szpar, Stanisáaw Zapart, Maria ZieliĔska, Jan
ĩurek. Poziom sportowy: I liga – XIV miejsce, Kadra narodowa: Franciszek
Gorczyca, Zofia Moryc, Krystyna PulczyĔska, Wiesáaw Stachura, Stanisáaw
Wyrobek, Stanisáaw ĩaba. Sekcja piáki koszykowej kobiet: 60 zawodniczek.
Kierownik Sekcji: Jerzy Komorowski. Kadra szkoleniowa: Ewa Cmunt, Mirosáawa Kasprzyk, Wojciech Radzikowski, Irena Szeląg. Poziom sportowy: II liga
– VI miejsce. Reprezentanci Polski: Maágorzata Dubiel i Alicja Kaczmarska
(w kadrze juniorek) oraz Maágorzata Waga (w kadrze seniorek). Sekcja piáki
koszykowej mĊĪczyzn: 35 zawodników. Kierownik sekcji: vacat. Kadra Szkoleniowa: Tomasz Arlet, Marcin Kasperzec. Poziom sportowy: II liga – VI miejsce. Brak reprezentantów Polski. Sekcja piáki rĊcznej kobiet: 34 zawodniczki.
Kierownik sekcji: Witold Mączka. Kadra Szkoleniowa: Jerzy Pytlik. Poziom
sportowy: Liga okrĊgowa – I miejsce. Brak reprezentantek Polski. Sekcja kajakowa: 50 zawodników. Kierownik sekcji: vacat. Kadra szkoleniowa: Paweá
Podgórski. Poziom sportowy: po przeniesieniu z urzĊdu kilku czoáowych zawodników do KS NadwiĞlan sekcja w 1976 zajĊáa IV miejsce w Krakowie; po
zakoĔczeniu sezonu zostaáa rozwiązana. Sekcja Īeglarska: 90 zawodników.
Kierownik sekcji: Bogusáaw Maáecki. Kadra szkoleniowa: treningi prowadzili
spoáecznie doĞwiadczeni zawodnicy, którzy zakoĔczyli karierĊ zawodniczą,
w sezonie 1976 sekcja nastawiáa siĊ wyáącznie na szkolenie masowe, po sezonie
76 sekcja zostaáa przejĊta przez Zarząd ĝrodowiskowy.
Obecnie struktura organizacyjna to trzynastoosobowy Zarząd Kluby, piĊcioosobowe Prezydium Klubu, czteroosobowa Komisja Rewizyjna oraz trzyosobowy Sąd KoleĪeĔski.
Obecnie funkcjonuje szeĞü sekcji w sportach letnich: lekkoatletyka, wioĞlarstwo, kajakarstwo górskie, gimnastyka, szermierka, piáka rĊczna kobiet oraz
w szeĞü sekcji w sportach zimowych wspólnie z AZS Zakopane: áyĪwiarstwo
szybkie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, snowboard a od roku
2006 skoki narciarskie oraz kombinacja norweska (sekcje w sportach zimowych
funkcjonują pod nazwą KS AZS AWF Kraków/Zakopane). Ponadto klub pro-
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wadzi sekcjĊ masters, która liczy ok. 2500 czáonków. Obecnie Klub AZS AWF
Kraków reprezentuje 550 zawodników posiadających licencje zawodnicze.
Cel pracy. Celem pracy byáo przedstawienie osiągniĊü sportowców Klubu
Sportowego AZS AWF Kraków w Ğwietle stulecia dziaáalnoĞci Akademickiego
Związku Sportowego.
Materiaá badaĔ
Materiaá badawczy wykorzystany w niniejszej pracy stanowiáy dokumenty
i wytwory áącznie (Grabowski 1996, SozaĔski 1996, Morawski 2000, Ryguáa
2004).
– Elektroniczne – doniesienia, zestawienia internetowe, oficjalne strony
federacji narodowych, związków sportowych i rozgrywanych imprez sportowych, oficjalne strony statystyczne.
– Cyfrowe – opracowania i wszelkie zestawienia liczbowe, statystyczne,
wydawnictwa w formie opracowaĔ drukowanych zwartych.
Przeprowadzona zostaáa skrupulatna analiza dokumentów, w tym protokoáów najwiĊkszych zawodów, przede wszystkim igrzysk olimpijskich i mistrzostw Ğwiata, a takĪe związanych z tymi zawodami materiaáów, zawierających wszelką moĪliwą wiedzĊ na temat wybitnych sportowców, jak równieĪ
zestawieĔ najlepszych sportowców roku. W trakcie analizy wykorzystano moĪliwoĞci Internetu – oficjalne witryny i strony internetowe [ħródáa 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, brązowy medal ME (2006) – 3000 m z przeszkodami), Marcin UrbaĞ (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Sydney (2000) – üwierüfinaá 200 m, 8. miejsce 4x100 m, uczestnik Igrzysk Olimpijski Ateny (2004) –
5. miejsce 4x100 m, brązowy medal HME (2005) – 200 m, rekordzista Polski
na 200 m 19,98 sek (Mĝ Sewilla), Grzegorz Sudoá (uczestnik Igrzysk Olimpijskich – Ateny 2004 – chód sportowy – 7. miejsce, IO Pekin 9. miejsce), Piotr
Klimczak (uczestnik Igrzysk Olimpijskich – Ateny 2004 – 4x400 m – 10. miejsce, záoty medal na Letniej Uniwersjadzie – (2005) – 4x400 m, srebrny medal
HMĝ (2006) – 4x400 m), Marcin Nowak (brązowy medal 4x100 m Mistrzostwa
Europy (1998), uczestnik Igrzysk Olimpijskich Sydney (2000) – üwierüfinaá
100m, 8. miejsce 4x100 m, brązowy medal HME – 4x100 m (2002), Dariusz
Kuü (srebrny medalista Mistrzostw ĝwiata Juniorów Máodszych w sztafecie
szwedzkiej (2003), brązowy Medalista Halowych Mistrzostw Polski na 60 m
(2007), Wicemistrz Europy w sztafecie 4x100 m (Göteborg 2006), Póáfinalista
Halowych Mistrzostw ĝwiata na 60 m (2006), Mistrz Polski na 100 m (2006,
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2008), Brązowy 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 Mistrzostw Polski Juniorów na 100 m (2004), Halowy Mistrz Polski Juniorów
Máodszych na 60 m (2003), Mistrz Polski Juniorów Máodszych na 100 m
(2002), Mistrz Polski Máodzików 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 ĝwiata: 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 Cybulski), Halowy Rekord Polski juniorów: 8.01 – 2004, MáodzieĪowy Rekord Polski: 8.21 – 2007, Wielokrotny Mistrz i medalista Mistrzostw Polski w máodszych kategoriach wiekowych, IO Pekin – skok w dal. Rafaá Augustyn, chód 20
km (Mistrzostwa ĝwiata 26. miejsce – chód 20 km (2007), Puchar ĝwiata 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. miejsce – chód 20 km (2005), Uniwersjada13. miejsce – chód 20 km (2005), IO
Pekin – 29 miejsce.
Kajakarstwo górskie: Bogusáawa Knapczyk (reprezentantka Polski w kajakarstwie, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w kajakarstwie
(1996), Michaá Staniszewski (reprezentant Polski, srebrny medal AMĝ C-2
(1998), srebrny medal w C-2 indywidualnie (1999), Srebrny medalista Igrzysk
Olimpijskich Sydney w kajakarstwie C-2, (2000) (wraz z Krzysztofem KoáomaĔskim), Brązowy medalista Mistrzostw Europy (2000), drugie miejsce
w Pucharze ĝwiata (2000), Andrzej Wójs/Sáawomir Mordarski (reprezentanci
Polski, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000) – kajakarstwo górskie
C-2 ,6 miejsce, trzecie miejsce w Pucharze ĝwiata (2000), pierwsze miejsce
w Pucharze ĝwiata w Augsburgu i Pradze (2001), Záoty medal Akademickich
Mistrzostw ĝwiata w kajakarstwie górskim C-2 (2002) Kraków, brązowy medal
Mĝ Seniorów w druĪynie C-2 x 3 (2003), Sáawomir Mordarski (záoty medal Mĝ
– C-1x3 (1999), Wojciech Sekuáa/ Jarosáaw Miczek (brązowy medal Mĝ Seniorów w druĪynie C-2 x3 (2003), Agnieszka Stanuch (Uczestniczka IO w Atenach
2004, K1, 13 miejsce, Uczestniczka IO w Pekinie – K1, 5. miejsce), Paweá Sarna/Marcin Pochwaáa (uczestnicy IO w Atenach, C2, 10 miejsce), Grzegorz
Wójs (Akademickie Mistrzostwa ĝwiata 2002, C1, 3. miejsce), Beata Grzesik
(Mistrzostwa ĝwiata, 1999, 2. miejsce).
Sekcja wioĞlarska: Grzegorz Puszczykowski (srebrny medal AMĝ (1994)
– 4xML), Tomasz Bethier (záoty medal AMĝ (2006) 8+MA), Beata Malinowska (brązowy medal AMĝ (1998) , 2x2WL, brązowy medal AMĝ (2004)
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2xKL), Magdalena Nowak (brązowy medal na AMĝ (2002) – 2x2WL), Agata
Gramatyka (Akademickie Mistrzostwa ĝwiata 2008, 1. miejsce)
Szermierka: Radosáaw Zawrotniak (IO Pekin, 2. miejsce, szpada druĪynowo), Piotr Kruczek (srebrny medal mistrzostw Europy do lat 23)
Gimnastyka: DruĪynowe Mistrzostwo Polski 2008, Maks Kawalenka
(Zdobywca Pucharu Polski 2008)
Tab. 1. Zawodnicy poszczególnych sekcji – lata 2007–2008
Sekcje
Reprezentacja
Polski

Kadra
Narodowa

Klasy sportowe
MM

M

I

7

2

Gimnastyka

1

6

Kajakarstwo górskie

6

9

4

6

12

Lekka atletyka

13

18

3

9

31

àyĪwiarstwo szybkie

7

4

1

10

5

Narciarstwo alpejskie

2

9

1

4

11

Narciarstwo klasyczne

1

4

1

4
23

Piáka rĊczna
Snowboard

13

7

4

5

15

Szermierka

1

4

1

2

4

WioĞlarstwo

2

2

1

1

11

Sekcje zimowe: Dagmara KrzyĪyĔska (2 záote medale na ZU (2001), záoty
medal ZU (2005), udziaá w IO (2006) Turyn), Andrzej Bachleda (udziaá
w Igrzyskach Olimpijskich (2002) – Salt Lake City, Katarzyna Wójcicka (brązowy medal ZU (2005) – 1500 m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich Turyn
(2006), Konrad NiedĨwiedzki (uczestnik IO Turyn (2006) Zimowa Uniwersjada
– Pekin 2. miejsce), Jagna Marczuáajtis (udziaá IO Salt Lake City, 4. miejsce,
udziaá w IO Turyn (2006), Mateusz Ligocki (udziaá w IO Turyn (2006), kwalifikacja na IO w Vankouver 2010), Rafaá Skarbek-Malczewski (udziaá w IO
Turyn (2006).
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Poziom sportowy poszczególnych sekcji w ostatnich latach
(2004-2008)
Zawodnicy KS AZS-AWF Kraków naleĪą do czoáówki w rywalizacji ogólnopolskiej, są powoáywani do reprezentacji kraju oraz zdobywają medale mistrzostw kontynentu i Ğwiata. W latach 2004–2008 zawodnicy sekcji letnich
zdobyli 344 medale Mistrzostw Polski, 174 medale Akademickich Mistrzostw
Polski, 23 medale Mistrzostw ĝwiata, Europy, Akademickich Mistrzostw ĝwiata i Uniwersjady, zaĞ zimowych 260 medali Mistrzostw Polski, 8 medale Akademickich Mistrzostw Polski oraz 13 medali imprez mistrzowskich o zasiĊgu
miĊdzynarodowym.
Ten wysoki poziom sportowy AZS-AWF Kraków jest odzwierciedlony
w startach zawodników równieĪ 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
Mĝ

Sekcje
I-III

F

UNIWERSJADA

ME
U

I-III

F

U

I-III

F

U

1
3

4

Szermierka

1

1

WioĞlarstwo

1

àyĪwiarstwo szybkie

2

Lekka atletyka

1

1

2

4

5

1

1

F

5

3

3

3

6

1

3

9

1

5

5

1

3

2

2

1

2

4

4

2

1
1

1
3

2

2

1

4

5

AMP
I-III

Gimnastyka
Kajakarstwo górskie

MP
I-III

F

1

2

8

2

3

Narciarstwo alpejskie

1

2

7

1

Narciarstwo klasyczne

1

1

5

1

2

5

2

2

7

1

1

2

Snowboard

1

Ogóáem

2

8
7

1

3

1

2

1

9

7

NajwiĊksze osiągniĊcia medalowe zawodników
KS AZS AWF Kraków na przestrzeni istnienia klubu ostatnich 32 lat
1976 rok: 4 medale MP (wioĞlarstwo), 1977 rok: 8 medali MP (wioĞlarstwo), 1978 rok: 1 medal MP (brydĪ), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 1979 rok: 1
medal MP (brydĪ), 5 medali MP (wioĞlarstwo), 1980 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 6 medali MP (wioĞlarstwo), 1981 rok: 1 medal MP (wioĞlarstwo),
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1982 rok: 1 medal AMĝ (wioĞlarstwo), 1983 rok: 1 medal MP (lekkoatletyka),
1 medal MP (wioĞlarstwo), 1985 rok: 4 medale MP (wioĞlarstwo), 1986 rok: 1
medal MP (lekkoatletyka), 4 medale MP (wioĞlarstwo), 1987 rok: 2 medale MP
(lekkoatletyka), 2 medale MP (wioĞlarstwo), 1988 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 1989 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka),
3 medale MP (wioĞlarstwo), 1990 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 1 medal
MP (wioĞlarstwo), 1991 rok: 1 medal MP (lekkoatletyka), 1992 rok: 2 medale
MP (lekkoatletyka), 1993 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 9 medali MP (kajakarstwo), 1994 rok: 2 medale MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wioĞlarstwo), 12 medali MP (kajakarstwo), 1 medal AMĝ (wioĞlarstwo), 1995 rok: 9
medali MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wioĞlarstwo), 13 medali MP (kajakarstwo), 1996 rok: 3 medale MP (lekkoatletyka), 2 medale MP (wioĞlarstwo),
6 medali MP (kajakarstwo), 1997 rok: 4 medale MP (lekkoatletyka), 4 medale
MP (wioĞlarstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 1998 rok: 1 medal ME (lekkoatletyka), 5 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal AMĝ (wioĞlarstwo), 3 medale
MP (wioĞlarstwo), 1 medal AMĝ ( kajakarstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 2
medale MP (narciarstwo alpejskie), 1999 rok: 7 medali MP (lekkoatletyka), 3
medale Mĝ (kajakarstwo), 27 medali MP (kajakarstwo), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 3 medale MP (narciarstwo alpejskie), 4 medale MP (narciarstwo klasyczne), 2000 rok: 7 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal ME (kajakarstwo), 1
medal IO (kajakarstwo), 2 medale AMĝ (kajakarstwo), 2 medale MP (wioĞlarstwo), 5 medali MP (narciarstwo alpejskie), 6 medali MP (narciarstwo klasyczne), 2001 rok: 6 medali MP (lekkoatletyka), 17 medali MP (kajakarstwo), 4
medale MP (wioĞlarstwo), 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 AMĝ (wioĞlarstwo), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 1 medal na AMĝ (kajakarstwo), 10 medali MP (kajakarstwo), 19 medali
MP (snowboard), 3 medale MP (narciarstwo alpejskie), 1 medal ME (szermierka), 2003 rok: 10 medali MP (lekkoatletyka), 1 medal MP (wioĞlarstwo), 1
medal Mĝ (kajakarstwo), 15 medali MP (kajakarstwo), 1 medal MP (szermierka), 1 medal ZU, 6 medali MP (áyĪwiarstwo szybkie), 11 medali MP (narciarstwo alpejskie), 1 medal MP (narciarstwo klasyczne), 4 medale MP (snowboard), 2004 rok: 6 medali MP (gimnastyka), 2 medale ME (kajakarstwo), 31
medali MP (kajakarstwo), 39 medali MP (lekkoatletyka), 5 medali MP (szermierka), 1 medal MMĝ (szermierka), 1 medal AMĝ (wioĞlarstwo), 9 medali MP
(wioĞlarstwo), 21 medali MP (áyĪwiarstwo 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 (wioĞlarstwo), 1 medal ZU, 30 medali MP (áyĪwiarstwo szybkie), 1 medal ZU, 13 medali MP (narciarstwo alpejskie), 2 medale MP (narciarstwo klasyczne), 17 medali MP
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(snowboard), 2006 rok: 1 medal AMĝ (kajakarstwo), 14 medali MP (kajakarstwo), 1 medal Mĝ (lekkoatletyka), 1 medal ME (lekkoatletyka), 17 medali MP
(lekkoatletyka), 3 medali MP (szermierka), 1 medal AMĝ (wioĞlarstwo), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 2 medale ME (áyĪwiarstwo szybkie), 18 medali MP
(áyĪwiarstwo szybkie), 9 medali MP (snowboard), 2 medale MP (narciarstwo
alpejskie), 2007 rok: 12 medali MP (kajakarstwo), 14 medali MP (lekkoatletyka), 3 medali MP (szermierka), 3 medale MP (wioĞlarstwo), 17 medali MP
(áyĪwiarstwo 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 (wioĞlarstwo), 15 medali MP (áyĪwiarstwo szybkie), 8 medali MP (snowboard), 2 medale MP (narciarstwo alpejskie).
IO Pekin 2008
W letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 roku uczestniczyáo dziesiĊciu zawodników klubu AZS AWF oraz jeden trener klubowy.
Wyniki zawodników KS AZS AWF Kraków podczas Igrzysk XXIX Olimpiady – Pekin 2008 przedstawiają siĊ nastĊpująco: Radosáaw Zawrotniak (szpada indywidualnie, druĪynowo) – indywidualnie 6. miejsce, druĪynowo srebrny
medal, Agnieszka Stanuch (kajakarstwo górskie, K-1) – 5. miejsce, Wioletta
Frankiewicz (bieg na 3000 m z przeszkodami) – 8. miejsce, Grzegorz Sudoá
(chód sportowy 50 km) – 9. miejsce, Rafaá Augustyn (chód sportowy 20 km) ಥ
29. miejsce, Jakub Jelonek (chód sportowy 20 km) – 45. miejsce, Dariusz Kuü
(100 m, 4x100 m) – indywidualnie 100 m odpadá w drugiej rundzie, 4x100 m –
dyskwalifikacja, Marcin Nowak (4x100 m) – udziaá, Marcin Starzak (skok
w dal) – udziaá w eliminacjach, Illia Markov (chód sportowy na 20 km), reprezentant barw Rosji – 17. miejsce. RównieĪ, jak juĪ wspomniano powyĪej,
uczestnikiem IO byá trener Piotr Bora.
Podsumowanie
W Ğwietle przedstawionych danych moĪna stwierdziü, Īe zawodnicy Klubu
Sportowego AZS AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich najwaĪniejszych zawodach sportowych o zasiĊgu Ğwiatowym organizowanych przez najwaĪniejsze federacje sportu akademickiego jak równieĪ organizacje na Ğwiecie
reprezentujące poszczególne dyscypliny sportu. We wszystkich dyscyplinach
sportu, w których tylko prowadzone są sekcje sportowe w Akademickim
Związku Sportowym w Polsce, akademicy spod znaku gryfa brali udziaá i czĊsto zdobywali najwyĪsze laury. SpoĞród 225 zdobytych medali przez akademicką reprezentacjĊ Polski w letnich uniwersjadach (áącznie 24 Uniwersjady),
w latach 1959ಥ2007, sportowcy KS AZS AWF Kraków (uczestniczący w tych
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zawodach od 1977 roku) zdobyli ich 10%, a w 24 zimowych uniwersjadach
(w latach 1960ಥ2007, startując od roku 1978), spoĞród 103 medali zdobyli dla
Polski i Krakowa – 15%.
Udziaá w Igrzyskach Olimpijskich, w latach 1924-2008 braáo áącznie 75
sportowców akademików, zdobyli 42 medale. Medale olimpijskie dla KS AZS
AWF Kraków zdobyli Michaá Stniszewski (kajakarstwo górskie), srebrny, w IO
w Sudney 2000 roku oraz Radosáaw Zawrotniak (szermierka, szpada druĪynowo), srebrny, w IO w Pekinie 2008 roku.
Doliczając do tych osiągniĊü, setki medali akademickich mistrzostw Polski,
mistrzostw Polski seniorów, mistrzostw Europy czy mistrzostw Ğwiata w róĪnych kategoriach wiekowych, moĪna stwierdziü, Īe sportowcy akademicy
z Krakowa są bardzo widoczni na arenach sportowych nie tylko w kraju ale
równieĪ na Ğwiecie.
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STRESZCZENIE
Celem pracy byáo przedstawienie osiągniĊü sportowców Klubu Sportowego
AZS AWF Kraków w latach 1976–2008, w Ğwietle stulecia dziaáalnoĞci Akademickiego Związku Sportowego, mijającego w roku 2009. Materiaá badawczy
wykorzystany w niniejszej pracy stanowiáy dokumenty i wytwory áącznie –
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elektroniczne (doniesienia, zestawienia internetowe, oficjalne strony federacji
narodowych, związków sportowych i rozgrywanych imprez sportowych, oficjalne strony statystyczne) i cyfrowe (opracowania i wszelkie zestawienia liczbowe, statystyczne, wydawnictwa w formie opracowaĔ drukowanych zwartych.
W Ğwietle przedstawionych danych moĪna stwierdziü, Īe w ponad trzydziestoletniej historii klubu zawodnicy AZS AWF w Krakowie uczestniczyli we
wszystkich najwaĪniejszych zawodach sportowych o zasiĊgu Ğwiatowym organizowanych przez najwaĪniejsze federacje sportu akademickiego jak równieĪ
organizacje na Ğwiecie reprezentujące poszczególne dyscypliny sportu, czĊsto
siĊgając po najwyĪsze laury sportowe.
Sáowa kluczowe: AZS, sport akademicki, AZS AWF Kraków
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
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Wydziaá Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Kultury Fizycznej, PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w KroĞnie

DZIAàALNOĝû STUDIÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
PO ROKU 1989 W POLSCE
DziaáalnoĞü Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu
po roku 1989 w Polsce
W 1989 r. nastąpiáy w Polsce przemiany, które nie pozostaáy bez wpáywu
na ksztaát obligatoryjnego wychowania fizycznego na uczelniach. Nowelizacja
ustawy z 1982 r. (ze zmianami w 1985 r.) doprowadziáa do znacznego zwiĊkszenia autonomii szkóá wyĪszych w Polsce. Odstąpiono od szczegóáowych regulacji na szczeblu centralnym obowiązkowego wychowania fizycznego i jego
wymiaru w szkoáach wyĪszych, przekazując uprawnienia co do jego ksztaátu
organom kolegialnym poszczególnych szkóá wyĪszych1. Zasada ta zostaáa potwierdzona w ustawie z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym. Niestety, z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 2 „Dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów” niewiele wynika dla ksztaátu studenckiej kultury fizycznej, natomiast sama
ustawa nie mówi nic o studenckim wychowaniu fizycznym. Tym niemniej jednak faktycznie utrzymaáa ona obowiązek wychowania fizycznego w szkoáach
wyĪszych, niezaleĪnie od ich profilu i formy wáasnoĞci.
Demokratyzacja uczelni staáa siĊ przyczyną szeregu przeksztaáceĔ organizacyjnych, które objĊáy równieĪ kulturĊ fizyczną máodzieĪy akademickiej.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. w art. 19.1 zobowiązaáa szkoáy wyĪsze dziaáające w systemie dziennym do prowadzenia zajĊü z wychowania fizycznego.
Zapis ten byá jednak doĞü lakoniczny i nie okreĞlaá charakteru formy i wymiaru
1

Ustawa z 29.05.1989 r. DzU 1989 nr 34, poz. 181.
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zajĊü, pozostawiając rozstrzygniĊcie tej kwestii organom decyzyjnym uczelni,
a wiĊc senatom i radom wydziaáów. Zobowiązywaá jednak uczelnie do prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego, nic nie mówiąc o obowiązkowej bądĨ nie
formie uczestnictwa w nich. Minimalne warunki wymiaru zajĊü wf. zostaáy
scedowane na naczelny organ samorządu – RadĊ Szkolnictwa WyĪszego2. Minąá wiĊc bezpowrotnie okres sterowania tym przedmiotem w trybie administracyjnym, ponad Ğrodowiskiem akademickim3. CzĊsto jednak w uczelniach zdeterminowanych sytuacją finansową dochodzi do minimalizacji godzin ustalonych na realizacjĊ wychowania fizycznego.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu po 1989 roku
W 1991 r. pojawiá siĊ na duĪą skalĊ nowy podmiot w polskim szkolnictwie
– uczelnie niepubliczne. Ich rozwój, liczebnoĞü, liczba studentów nie są obojĊtne dla studenckiej kultury fizycznej (wykres 1).

Wykres 1. Liczba szkóá wyĪszych w latach 1990–2005 (uczelnie publiczne i niepubliczne)
ħródáo: Szkoáy wyĪsze i ich finanse, GUS, Warszawa 2005.

2

A. Nowakowski, S. PodobiĔski, Rola Rady Gáównej Szkolnictwa WyĪszego w limitowaniu zajĊü
wychowania fizycznego studentów [w:] Z zagadnieĔ akademickiej kultury fizycznej. Na dziewiĊüdziesiĊciolecie sportu akademickiego w Polsce, red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, J. Rodziewicz-Gruhn, CzĊstochowa 1999, s. 61–66.
3
Z. DziubiĔski, Tendencje zmian uczelnianej kultury fizycznej w 10 lat po przeáomie, „Przegląd
Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie” 2000, z. 1–2,
s. 63–64.
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Poczynione kosztem kultury fizycznej oszczĊdnoĞci negatywnie odbiáy siĊ
na sprawnoĞci i zdrowotnoĞci. Odpowiedzią na pogarszającą siĊ sprawnoĞü
fizyczną studentów byá Program rozwoju sportu w Ğrodowisku akademickim
wprowadzony przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w 1996 r.
Bardzo ambitne zalecenia tego programu trafiáy na przeszkodĊ, jaką byá brak
pieniĊdzy. CzĊĞü Ğrodków zobowiązaá siĊ przekazaü UKFiT, lecz czĊĞü miaáa
pochodziü ze Ğrodków wáasnych organizacji realizujących te zalecenia. NiezaleĪnie od wielu Ĩródeá finansowych jednostki podstawowe akademickiej kultury
fizycznej zmuszone byáy prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą w celu utrzymania
stanu posiadania bazy i kadry.
Ministerialne minima zobowiązaáy uczelnie do zapewnienia co najmniej 60
godzin z omawianego przedmiotu przez caáe studia, lecz zalecenia te mają niekiedy charakter postulatywny, a ostateczne rozstrzygniĊcia leĪaáy w gestii
oĞrodków decyzyjnych poszczególnych szkóá wyĪszych.
W wyĪszych szkoáach pedagogicznych doprowadziáo to do sytuacji, w której na róĪnych uczelniach studenci tych samych kierunków nie mieli w ogóle
zajĊü z wychowania fizycznego lub mieli je przez trzy lata. WiĊkszoĞü SWFiS
staraáa siĊ jednak realizowaü program w wymiarze 120 godzin w ciągu caáego
toku studiów.
WĞród realizowanych w wyĪszych szkoáach pedagogicznych obowiązkowych zajĊü wychowania fizycznego w tym okresie najwiĊcej byáo grup ogólnego przygotowania sportowego. Tylko dwie uczelnie prowadziáy obowiązkową
naukĊ páywania, a tylko w trzech studenci w ramach zajĊü obligatoryjnych mogli uczestniczyü w grupach specjalizacji sportowych.
Nauczyciele zatrudnieni w SWFiS starali siĊ wyjĞü naprzeciw potrzebom studentów niepeánosprawnych lub niemogących uczestniczyü w normalnych zajĊciach wychowania fizycznego. Organizacja tego rodzaju grup
üwiczeniowych byáa sprawą szczególnie istotną wobec wciąĪ pogarszającej
siĊ zdrowotnoĞci máodzieĪy akademickiej. Liczba osób zwolnionych lub
wymagających rehabilitacji stale rosáa.
Zmniejszająca siĊ systematycznie liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe wychowanie fizyczne oraz pogarszająca siĊ zdrowotnoĞü máodzieĪy
studenckiej determinowaáa nauczycieli wychowania fizycznego odpowiedzialnych za uczelnianą kulturĊ fizyczną do realizacji wiĊkszej iloĞci zajĊü fakultatywnych. Niezwykle pomocna w tej materii byáa wspóápraca z AZS, który
wspieraá dziaáania SWFiS. DziaáalnoĞü ta pozwalaáa na uzupeánienie obowiązkowego wychowania fizycznego zajĊciami w sekcjach sportowych i grupach
rekreacji ruchowej.
Od dáuĪszego czasu obserwuje siĊ staáy regres w obozownictwie. Pierwszy raz
odnotowano to juĪ w trakcie badaĔ w 1983 r. (wykres 2). Na tle tych juĪ wtedy
niezadowalających wyników stan obecny prezentuje siĊ jeszcze gorzej. W latach
osiemdziesiątych wszystkie uczelnie pedagogiczne organizowaáy w ramach zajĊü
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obowiązkowych lub fakultatywnych obozy letnie i zimowe. WĞród kilku powodów
obecnego stanu obozownictwa moĪna wyróĪniü jeden gáówny – brak dotacji, ale są
teĪ sytuacje braku zainteresowania studentów uczestnictwem w obozach

Wykres 2. Obozownictwo studentów przed transformacją systemową
w róĪnego typu uczelniach
ħródáo: K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej w Polsce....

W roku akademickim 2002/2003 przeprowadzono badania ankietowe
w wybranych uczelniach róĪnych typów (wykres 3).
Wychowanie fizyczne jako przedmiot obligatoryjny byáo realizowane na
wiĊkszoĞci uczelni. Nie byáo takich zajĊü tylko na jednej uczelni prywatnej oraz
w Kolegium JĊzykowym (które nie miaáo praw akademickich). Wymiar godzin
realizowany na poszczególnych uczelniach byá róĪny i zaleĪaá czĊsto od wáadz
uczelni. Niestety, coraz czĊĞciej pojawiaáy siĊ uwagi, Īe wynosi on „minimum
dla standardów na danym kierunku studiów”.
Jednakowy wymiar godzin dla wszystkich kierunków na uczelni stosowany
byá rzadko. Ewenementem byáa Szkoáa Gáówna Handlowa, gdzie wychowanie
fizyczne nie byáo przedmiotem obowiązkowym, ale byáo brane pod uwagĊ jako
przedmiot do punktacji koniecznej do zaliczenia semestru (2 pkt ECTS).
Wymiar godzin wychowania fizycznego wynosiá Ğrednio na uczelniach 90
godz. (3 semestry). Na wyróĪnienie zasáugują tu politechniki i uczelnie artystyczne, gdzie Ğredni wymiar to 120 godz. (4 semestry), a sporadycznie nawet 8
semestrów. Niestety, na tych uczelniach wystĊpują równieĪ kierunki, gdzie
zajĊcia wychowania fizycznego nie byáy w ogóle realizowane. Co waĪne, w wiĊkszoĞci zajĊcia te odbywaáy siĊ w pierwszych semestrach. Choü juĪ wtedy pojawiaáy
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siĊ gáosy i dziaáania, by je przesunąü na dalsze lub dowolne semestry w trakcie
studiów (z powodu oszczĊdnoĞci na uczelniach).

Wykres 3. LiczebnoĞü studentów w poszczególnych typach szkóá wyĪszych
w Polsce w 2002 r.
ħródáo: badania wáasne, 2003.

Coraz czĊĞciej oprócz obligatoryjnych zajĊü wychowanie fizyczne wystĊpowaáo takĪe jako przedmiot fakultatywny (tab. 1), np. w postaci sekcji sportowych, rekreacyjnych, zajĊü do wyboru dla studentów na dalszych latach studiów – po zakoĔczeniu zajĊü obligatoryjnych (np. na uczelniach medycznych na
V–VI roku, politechnikach IV–V roku). Sporadycznie zajĊcia fakultatywne
wystĊpowaáy natomiast w PWSZ, uczelniach artystycznych, a w prywatnych
byáy najczĊĞciej realizowane przez KU AZS. Grupy üwiczących powstaáy czĊsto z inicjatywy studentów.
WiĊkszoĞü szkóá wyĪszych utrzymywaáa jeszcze formĊ wpisu do indeksu
z oceną (choü zaleĪaáo to na ogóá od wáadz poszczególnych wydziaáów), np. na
politechnikach, uczelniach rolniczych, PWSZ ta forma zaliczenia siĊgaáa ponad
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90%, niewiele mniej na uniwersytetach (70%), akademiach ekonomicznych
(64%), uczelniach prywatnych (55%), akademiach medycznych (40%), natomiast
na uczelniach pedagogicznych wynosiáa zaledwie 17%. Przedmiot ten w 100%
koĔczyá siĊ zaliczeniem bez oceny na badanych uczelniach artystycznych.
Tabela 1
ZajĊcia wychowania fizycznego na uczelniach polskich w roku akademickim 2002/2003

Czy w uczelni są
prowadzone nadobowiązkowe
zajĊcia?

Ile jest grup üwiczebnych?
(Ğrednio
na uczelni)

Ile osób uczestniczy w zajĊciach?
(Ğrednio
na uczelni)

Ile razy w tygodniu üwiczą
poszczególne
grupy?

Uczelnie prywatne

Uczelnie artystyczne

PWSZ i KN

Uczelnie rolnicze

Uczelnie pedag. i FU

Akademie
ekonomiczne

Politechniki

Uniwersytety

Nazwa szkoáy wyĪszej

Akademie
medyczne

Nadobowiązkowe zajĊcia sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, korekcyjne (Ğrednio na
uczelniĊ)

sportowe

100% 100% 93% 90% 100% 100% 54% 33% 82%

rekreacyjne

70% 77% 73% 80% 50% 57% 54%

0

52%

rehabilitacyjne

33% 38% 35% 55% 33% 71% 15%

0

0

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

rehabilitacyjne

0,6

3

1

1,2

1,3

2,3

0,2

0

0

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

rehabilitacyjne

13

27,7

21

18

18

25

0.5

0

0

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

rehabilitacyjne

bd

1–2

1–2

1–2

2

2

1

bd

bd

korekcyjne

1

2–1

1–2

2–1

1–44

2

1

bd

1–2

ħródáo: badania wáasne, 2003.

WaĪniejsze jednak wydaje siĊ wáączenie przedmiotu wychowanie fizyczne
do punktacji ECTS. Miaáo to miejsce w Szkole Gáównej Handlowej w Warszawie. To miĊdzy innymi ta uczelnia, jako jedna z dziaáających najprĊĪniej, wy-
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znacza trendy dla innych uczelni w Polsce, które w niedalekiej przyszáoĞci muszą przejĞü na system oceniania punktowego ECTS.
ZajĊcia programowe w badanych szkoáach wyĪszych realizowane byáy najczĊĞciej w tradycyjnym wymiarze 2 godz. tyg. (lub jak páywanie 1 godz. tyg.),
a zajĊcia turystyczno-rekreacyjne odbywaáy siĊ w innych wymiarach godzinowych.
WĞród zajĊü fakultatywnych, które wystĊpowaáy we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych, dominowaáy zajĊcia o charakterze sportowym (tabela
1); w dalszej kolejnoĞci zajĊcia rekreacyjne, które wystĊpowaáy w od 50 do 80%
uczelni, podobnie byáo z zajĊciami korekcyjno-rehabilitacyjnymi, które wystĊpowaáy prawie w kaĪdej szkole wyĪszej (w 60 do 99% badanych uczelni) – najwiĊcej
w politechnikach (52%), PWSZ i KN (38%), a najmniej w uczelniach niepaĔstwowych (7%) i akademiach artystycznych (0%).

Nauczyciele studium i ich kwalifikacje
WaĪnym podmiotem studenckiej kultury fizycznej są nauczyciele. W 1983 r.,
mimo zmniejszenia siĊ w stosunku do 1978 r. liczby studentów, nastąpiá wzrost
liczby zatrudnionych nauczycieli (wykres 4).

Wykres 4. Zmiany zatrudnienia nauczycieli SWFiS w latach 1978–1983
ħródáo: K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej w Polsce...

Staáo siĊ to gáównie w wyniku zmiany proporcji zatrudnienia, tj. zwiĊkszenia
siĊ blisko dwukrotnie liczby wykáadowców i starszych wykáadowców (a tym
samym zmniejszenia ich pensum dydaktycznego) kosztem nauczycieliinstruktorów. NajwiĊksze zmiany w tej strukturze zachodziáy na politechnikach
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i uniwersytetach. Szkoáy te zatrudniaáy wówczas gáównie nauczycieli w máodym
lub Ğrednim wieku. Blisko 70% kadry stanowili nauczyciele do 45. roku Īycia,
a 18% powyĪej 51 roku. Generalnie jednak stosunku do 1978 r. wzrosáa znacząco, bo ponad dwukrotnie, liczba nauczycieli powyĪej 51. roku Īycia (wykres 5).

Wiek nauczycieli SWFiS w Polsce

do 30
12%

51–65
18%

31–35
18%
46–50
17%
41–45
18%

36–40
17%

Wykres 5. Wiek nauczycieli zatrudnionych w SWFiS w 1983 r. w szkoáach wyĪszych
ħródáo: K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej w Polsce...

Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w roku akademickim 2002/2003
widaü róĪnice w strukturze zatrudnienia nauczycieli SWFiS na uczelniach. Charakterystyczną cechą uczelni paĔstwowych jest to, Īe staraáy siĊ one zatrudniaü nauczycieli na podstawie umowy o pracĊ gáównie w wymiarze caáego etatu. Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy-zlecenia stanowili od 10% na uniwersytetach do
26% w paĔstwowych wyĪszych szkoáach zawodowych. Odwrotnie sytuacja miaáa
siĊ z uczelniami niepublicznymi, gdzie tylko 15% ogóáu zatrudnionych to nauczyciele zatrudnieni w peánym wymiarze godzin. Formą dominującą byáo natomiast
zatrudnienie w formie umowy-zlecenia, czĊsto teĪ na drugim etacie.
Prawie we wszystkich uczelniach publicznych funkcjĊ organu prowadzącego
wychowanie fizyczne peáni SWFiS, a oststnio coraz czĊĞciej uczelniane Centrum
Sportu i Rekreacji. Tylko w czĊĞci paĔstwowych wyĪszych szkóá zawodowych
(39%) i uczelni prywatnych (25%) nie byáo SWFiS. W paĔstwowych wyĪszych
szkoáach zawodowych i kolegiach nauczycielskich (zaliczonych do tej grupy) dziaáo siĊ tak dlatego, Īe czĊsto funkcjĊ tĊ peániáy zakáady wychowania fizycznego (lub
podobne), prowadzące istniejący tam kierunek wychowanie fizyczne. W niepu-
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blicznych natomiast czĊsto nie byáo struktury SWFiS, a funkcjĊ tĊ speániaáy odpowiadające za to przed Kanclerzem lub Rektorem wyznaczone osoby.
Bardzo zróĪnicowane proporcje zatrudnienia wynikaáy z polityki kadrowej
i dydaktycznej na uczelni i zaleĪaáy od: dominującej formy zatrudniania (umowa-zlecenie czy etat), liczby godzin realizowanych na poszczególnych kierunkach w uczelni, liczebnoĞci grup studenckich, realizacji dyscyplin sportowych
(np. páywanie) lub zajĊü turystyczno-rekreacyjnych. Byáy takĪe wynikiem duĪej
liczby nadgodzin pozostawionych nauczycielom.
W SWFiS zatrudnionych byáo 1449 pracowników, z czego 1031 na peánym etacie, a 338 na umowĊ-zlecenie (wykres 6).

Wykres 6. Liczba studentów przypadających na jednego nauczyciela zatrudnionego
w peánym wymiarze godzin w 2002 r.
ħródáo: badania wáasne, 2003.

Kadra dydaktyczna badanych uczelni to: 584 instruktorów, 688 trenerów kl.
II, 152 trenerów kl. I, 31 trenerów kl. M. MoĪna przyjąü, Īe wszyscy zatrudnieni nauczyciele na uczelniach wszystkich typów mieli kwalifikacje minimum
instruktora, co dobrze Ğwiadczy o kadrze SWFiS. NajwiĊcej trenerów kl. I i kl.
mistrzowskiej pracuje Ğrednio na politechnikach – ok. 3 na uczelniĊ, uniwersytetach – 3, uczelniach rolniczych – 2 oraz PWSZ i uczelniach medycznych – 1
nauczyciel na uczelniĊ.
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Stosunek trenerów kl. II do osób zatrudnionych na peány etat jest najwyĪszy na uczelniach prywatnych i wynosi Ğrednio 1,6 trenera na uczelniĊ (wynika
to z preferowanej formy zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia), a w
PWSZ przypada Ğrednio 1 trener na uczelniĊ, w akademiach medycznych i politechnikach ok. 0,7, akademiach ekonomicznych, uczelniach pedagogicznych,
rolniczych i uniwersytetach Ğrednio po ok. 0,5 trenera kl. II na uczelniĊ. Uzupeánieniem w tych ostatnich jest duĪa liczba zatrudnionych trenerów kl. I i M.
Uczelniana infrastruktura sportowo-rekreacyjna
W latach 1978–1985 przeprowadzono badania w 80 wybranych uczelniach
róĪnego typu. NajwiĊksza iloĞü obiektów sportowo-turystycznych znajduje siĊ
na politechnikach, uniwersytetach i uczelniach pedagogicznych (tab. 2). Szkoáy
te dysponowaáy ponad poáową bazy posiadanej przez wszystkie uczelnie. Prawdą jest jednak to, Īe są to najwiĊksze uczelnie, studiowaáo na nich w tym okresie ponad dwie trzecie ogóáu studentów. CzĊĞü szkóá wyĪszych nie posiadaáa
w ogóle wáasnej bazy. Do grupy tej zaliczaáy siĊ np.: Politechnika PoznaĔska
(z 4618 studentami), Akademia Rolnicza w Lublinie (z 3317 studentami), Wrocáawiu (z 4253 studentami), Warszawie (ze 101 studentami), Akademie Medyczne w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocáawiu.
W resorcie kultury i sztuki na 17 uczelni i blisko 6500 studentów tylko 2 szkoáy
dysponowaáy salami zastĊpczymi.
Tabela 2
Stan infrastruktury sportowej w 1983 r. w uniwersytetach

GdaĔski
ĝlaski
JagielloĔski
UMCS w Lublinie
àódzki
UAM
UMK
Warszawski
Wrocáawski

0
3
2
3
2
0
1
1
2

5
4
1
1
0
2
2
2
3

0
1
0
1
0
0
0
0
0

6
1
4
2
0
0
6
1
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
6
0
0
0
0
1
0

6
3
6
4
9
7
1
16
3

1
1
2
0
2
2
2
4
3

0
2
0
1
0
1
0
1
1

inne

stadiony

baseny

sale

stadiony

inne obiekty

Obiekty wynajmowane

boiska

páywalnie

Uniwersytety

sale zastĊpcze

sale gimnastyczne

Obiekty wáasne

2
2
1
0
0
2
0
3
1

ħródáo: K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej w Polsce...
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Tabela 3

Uczelnie pedagogiczne i FU

Uczelnie rolnicze

94%

100%

80%

100%

100%

Uczelnie prywatne

Akademie ekonomiczne

100%

PaĔstwowe wyĪsze szkoáy zawodowe
Uczelnie artystyczne

Politechniki

Posiadane
obiekty
sportowe

Uniwersytety

Nazwa
szkoáy wyĪszej

Akademie medyczne

Infrastruktura sportowa w szkoáach wyĪszych
(przypadająca Ğrednio na jedną uczelniĊ) w roku akademickim 2002/2003

wáasne
76%

33%

55%

ĝREDNIA LICZBA OBIEKTÓW PRZYPADAJĄCA NA UCZELNIĉ W TYPIE
stadion LA

0,1

0,33

0,26

0

0,16

0

0,15

0

0

boisko do
piáki noĪnej

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
piáki rĊcznej

0,1

0,44

0,53

0,2

0,16

0,28

0,3

0

0,2

korty tenisowe

0,6

2

2,0

0,2

0

1,14

0,2

0

0,5

basen páywacki

0,1

0,22

0,2

0,55

0,5

0,14

00,8

0

0

hala sportowa

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

siáownie

1,4

1,72

1,6

1,1

1,5

1,71

0,54

0,3

0,4

0

0,2

inne
uczelniane
inwestycje
sportowe

1
TAK

0,3

0,3

0,25

0,3

0,16

0,28

0,3

ħródáo: badania wáasne, 2003.

W 1983 r. nastąpiáa poprawa w tym zakresie. Wiązaáo siĊ to z budową nowych obiektów, adaptacją starych. Kuriozalnie do poprawy tej przyczyniá siĊ
takĪe mniejszy nabór studentów na uczelnie w tym okresie, powodujący
zmniejszenie siĊ liczby üwiczących. JeĪeli przyjmie siĊ wskaĨnik, Īe optymalne
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wykorzystanie i „przelotowoĞü” dla sali wynosi 600 osób, dla basenu 3000 osób
tygodniowo, przy blisko 200 000 studentów i posiadanej bazie wskaĨnik ten byá
wyraĨnie niewystarczający. Okazaáo siĊ, Īe liczba sal jest przynajmniej dwukrotnie, a páywalni siedmiokrotnie za maáa w stosunku do potrzeb. Deficyt
obiektów krytych wystĊpowaá szczególnie widocznie w wielkich skupiskach
máodzieĪy akademickiej w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocáawiu.
Planowane lub realizowanych w 2006r. byáo zaledwie 21 inwestycji – 6
w uczelniach niepaĔstwowych i 15 w uczelniach publicznych, w tym 9 hal sportowych, 8 boisk wielofunkcyjnych, 8 basenów, 3 korty, 2 sale fitness, 1 siáowniĊ i 1 stadion. Tylko nieliczne uczelnie realizowaáy wiĊcej niĪ jedną inwestycjĊ: PWSZ Sulechów i UAM w Poznaniu – boisko i korty.
W arkuszu samooceny tylko nieliczni okreĞlali swoje warunki jako bardzo
dobre (10–20% uczelni), niewiele, na szczĊĞcie, jest teĪ opinii typowo negatywnych – jako niedostateczne uznaáo warunki do uprawiania sportu 10% akademii medycznych i 33% akademii artystycznych.

Wykres 7. Ocena respondentów wyposaĪenia uczelni w sprzĊt i urządzenia sportowe
ħródáo: badania wáasne, 2003.

Obiekty bardzo drogie w utrzymaniu lub budowie byáy najczĊĞciej wynajmowane. WĞród obiektów najczĊĞciej wynajmowanych przewaĪaáy: basen páywacki, hala sportowa, a najrzadziej stadion LA, siáownie oraz salki do gimnastyki i sportów walki.
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InfrastrukturĊ sportową nauczyciele oceniali w 67% jako „wystarczającą”
w stosunku do potrzeb, jako niewystarczającą okreĞliáo ją 23% pytanych, a ok.
10% nie udzieliáo odpowiedzi (wykres 7).
WiĊkszoĞü uczelni staraáa siĊ zrekompensowaü brak bazy sportowej, wynajmując odpowiednie obiekty w miejskich, wojewódzkich oĞrodkach sportu,
szkoáach i klubach sportowych. Zaopatrzenie uczelni w sprzĊt i przyrządy sportowe badani uznawali jako dobre. Resorty, którym podlegaáy uczelnie, zwiĊkszaáy stale dotacje na wynajem obiektów oraz poczyniáy starania o budowĊ
nowych i adaptacjĊ starych.
Wspóápraca Studium Wychowania Fizycznego
z Akademickim Związkiem Sportowym
AZS od samego początku swojego istnienia odrywaá bardzo waĪną rolĊ
w ksztaátowaniu i rozwijaniu kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej. JuĪ
w okresie miĊdzywojennym byá popularyzatorem szeregu inicjatyw zmierzających zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i masowego, turystyki
oraz wychowania fizycznego.
Forma stowarzyszenia AZS okazaáa siĊ najbardziej trwaáą i odpowiadającą
Ğrodowisku akademickiemu. AZS, mimo Īe dziaáaá statutowo na obszarze kultury fizycznej, nigdy nie podlegaá przepisom ustawy o kulturze fizycznej4. Pierwotna wersja rodzącej siĊ ustawy (z 1984 r.) byáa dla AZS niekorzystna. Wedáug niej decyzje dotyczące stowarzyszeĔ byáy rozstrzygane na drodze administracyjnej, z wyáączeniem drogi sądowej. Kiedy w 1989 r. uchwalono ustawĊ
o stowarzyszeniach, AZS skorzystaá z niej, uzyskując status stowarzyszenia
zarejestrowanego na drodze sądowej. Dotychczas AZS, w duĪej mierze ze
wzglĊdów politycznych, miaá prawny i faktyczny monopol na dziaáalnoĞü
w zakresie kultury fizycznej w Ğrodowisku akademickim (nie licząc oczywiĞcie
uprzywilejowanych przez wáadze ZSP, SZSP czy w dziedzinie prostych form
rekreacji fizycznej – TKKF).
Po 1989 r. zgodnie z wymogami konstytucji wprowadzono nowe zasady dotyczące ruchu stowarzyszeniowego, tj. pluralizmu organizacyjnego, zakazu stosowania numerus clausus na dziaáalnoĞü stowarzyszeniową w danym Ğrodowisku, równouprawnienia wszystkich stowarzyszeĔ wobec prawa, niezaleĪnoĞci od wáadz
paĔstwowych.
Sytuacja AZS niewiele siĊ jednak zmieniáa. Nadal pozostaá niemal monopolistą w Ğrodowisku akademickiej kultury fizycznej, gáównie za przyczyną
tradycji, bazy i kadry trenersko-instruktorskiej. Jednak i w tym zakresie zachodziáy powolne zmiany, np. w Warszawie, gdzie ZSP i NZS otrzymywaáy nawet
4

L. Jaczynowski, Kierowanie i dziaáalnoĞü w organizacjach spoáecznych, Warszawa 1995,
s. 126–127.
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dotacje budĪetowe na swoją dziaáalnoĞü5. Sytuacja ta stawiaáa przed AZS nowe
wyzwania. Musiaá on sprostaü wolnorynkowej konkurencji.
Zmieniając swoje oblicze, rozszerzając sfery dziaáalnoĞci, w 1993 r. wáadze
AZS dostrzegáy nieco pomijaną, ale bardzo dynamicznie, Īywioáowo rozwijającą siĊ kulturĊ fizyczną uczelni niepaĔstwowych, w 1991 r. studentów-sáuchaczy
kolegiów nauczycielskich, w 1997 r. studentów nowo tworzonych uczelni paĔstwowych wyĪszych szkóá zawodowych oraz kleryków wyĪszych seminariów
duchownych. Od kilku lat są teĪ czynione starania o wáączenie do wspóápracy
uczelni mundurowych. Nie udaje siĊ jednak do AZS przyciągnąü studentów
studiów eksternistycznych, zaocznych i wieczorowych, choü na niektórych
uczelniach stanowią oni blisko 70% ogóáu studentów6.

Wykres 8. Liczba sekcji i zatrudnionych trenerów przypadających
na jeden uniwersytet od 1986 do 2005 r.
ħródáo: badania wáasne, 2005. Sprawozdania z dziaáalnoĞci AZS za lata 1986–2005.

W dziaáalnoĞci klubów uczelnianych AZS na uniwersytetach moĪna zaobserwowaü stagnacjĊ, trwającą od koĔca lat osiemdziesiątych. ZwiĊkszyáa siĊ co
prawda liczba sekcji funkcjonujących w uniwersytetach z 201 do 349 i liczba
zatrudnionych trenerów i instruktorów z 241 do 413, ale staáo siĊ tak gáównie
poprzez powoáanie nowych uniwersytetów (z 11 szkóá tego typu w 1994 r. liczba ich zwiĊkszyáa siĊ do 18 w 2005 r. – wykres 7).

5

M. Pastwa, A. SmoleĔ, J. ĩyĞko, Prawno-ekonomiczne podstawy kultury fizycznej máodzieĪy
akademickiej [w:] Kultura fizyczna w okresie transformacji szkolnictwa wyĪszego w Polsce, red.
Z. DziubiĔski, B. Górski, Warszawa 2000, s. 284, 298.
6
Z. DziubiĔski, Tendencje zmian uczelnianej kultury fizycznej w 10 lat po przeáomie, „Przegląd
Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie”, 2000 z. 1–2,
s. 63.
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MoĪemy tu wyodrĊbniü fazy: powolny wzrost sekcji i iloĞci kadry trenerskoinstruktorskiej do 1990 r., spadek liczebnoĞci po tym okresie do 1996 r., a nastĊpnie
wzrost w latach 1996–2000 i ponowny spadek do roku 2005. Jest to sytuacja o tyle
niepokojąca, Īe w 2005 r. udaáo siĊ zbliĪyü jedynie do Ğrednich wartoĞci z okresu
przed transformacją systemową. Podobnie przedstawia siĊ stan iloĞciowy czáonków
klubów uczelnianych AZS dziaáających na uniwersytetach (wykres 9).

Wykres 9. Liczba czáonków KU AZS na uniwersytetach w latach 1986–2005
ħródáo: badania wáasne, 2005. Sprawozdania z dziaáalnoĞci AZS za lata 1986–2005

Po zapaĞci na przeáomie lat 80. i 90. XX wieku obserwujemy wzrost bezwzglĊdnej liczby czáonków KU AZS na uniwersytetach i stagnacjĊ tej sytuacji
od 1998 r., ale daleko jeszcze do sytuacji z 1986 r. Wówczas liczba czáonków
na uniwersytetach stanowiáa 8,6% studiującej máodzieĪy, a w 2005 r. jest to
tylko niecaáe 3%. Jest to o tyle niepokojące, Īe oferta kultury fizycznej kierowana jest przez kluby uczelniane AZS zwáaszcza do máodzieĪy studiów stacjonarnych.
Od 17 maja 2000 r. zasady wspóápracy Zarządu Gáównego AZS i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu reguluje umowa. Celem jej jest m.in. umoĪliwienie studentom uczestnictwa w róĪnorodnych formach zajĊü, doskonalenie
mistrzostwa sportowego oraz wáączenie AZS w realizacjĊ reformy edukacji
w Polsce poprzez szkolenie organizatorów i wolontariuszy w zakresie promocji
sportu, zdrowia i profilaktyki spoáecznej.
Od kilku lat znowu obserwujemy wzrastającą rolĊ AZS w studenckiej kulturze fizycznej. Co prawda najwiĊkszy potencjaá sportowy to przywilej klubów funkcjonujących przy akademiach wychowania fizycznego, ale organizacja ta rozwija siĊ prĊĪnie takĪe w innych uczelniach. Obecnie do celów statutowych AZS naleĪą m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej, rozwijanie
sportu wyczynowego, podnoszenie stanu zdrowia spoáecznoĞci akademickiej,
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podejmowanie dziaáaĔ na rzecz osób niepeánosprawnych i ochrony Ğrodowiska naturalnego7. AZS prowadzi szeroko zakrojoną dziaáalnoĞü propagandową
i organizacyjną. Organizuje m.in. mistrzostwa Polski szkóá wyĪszych w dziewiĊciu typach uczelni: w akademiach medycznych, uniwersytetach, politechnikach, akademiach ekonomicznych, wyĪszych szkoáach pedagogicznych
i filiach uniwersytetów, wyĪszych szkoáach zawodowych, uczelniach niepaĔstwowych oraz akademiach wychowania fizycznego. Dla rywalizacji uczelni
artystycznych stworzono odrĊbną formĊ organizacyjną – festiwale sportowe.
W akademickim sporcie wyczynowym dominującą rolĊ peánią kluby AZSAWF, znajdujące siĊ przy szeĞciu akademiach wychowania fizycznego
i dwóch zamiejscowych wydziaáach; w 2002 r. na 148 sekcji wyczynowych 65
zlokalizowanych byáo wáaĞnie w tych klubach. Domeną pozostaáych klubów
uczelnianych jest sport dla wszystkich, rekreacja i turystyka.

Wykres 10. Rozwój rywalizacji studenckiej w latach 1996–2005
ħródáo: Badania wáasne, 2005. Sprawozdania z dziaáalnoĞci AZS za lata 1996–2005.

Od 1994 r. obserwujemy systematyczny wzrost czáonków AZS w kadrze
olimpijskiej. W 2003 r. funkcjonowaáo ogóáem 36 sekcji z programami autorskimi. Rok 2005 to początek tworzenia akademickich centrów sportowych, skupiających máodych uzdolnionych zawodników. Negatywne zjawiska to miĊdzy innymi spadek liczby zarówno czáonków, jak i üwiczących w latach 1999–2002.
Towarzyszyáo temu powstawanie klubów uczelnianych AZS w nowych uczelniach, zwiĊkszanie siĊ liczby startujących zawodników i zespoáów w ogólnopolskim cyklu rywalizacji sportowej (wykresy 10, 11).

7

Statut i regulaminy Akademickiego Związku Sportowego. Dziaá Wydawnictw Zarządu Gáównego AZS. Warszawa 2003.
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Wykres 11. Rywalizacja miĊdzyuczelniana w latach 1996–2005
ħródáo: badania wáasne, 2005. Sprawozdania z dziaáalnoĞci AZS za lata 1996–2005.

STRESZCZENIE
Zmiany, które wystąpiáy w Polsce po roku 1989, miaáy wpáyw takĪe na
ksztaát szkolnictwa wyĪszego a takĪe akademickiej kultury fizycznej. Przestaáy
obowiązywaü sztywne dezyderaty dotycząc liczby godzin wychowania fizycznego na uczelniach oraz formy ich odbywania. ZwiĊkszono nacisk na zajĊcia
o charakterze rekreacyjnym i turystycznym, wprowadzono wiele nie znanych
wczeĞniej dyscyplin, niektóre formy (jak obozownictwo) ulegáy natomiast
znacznemu ograniczeniu lub nawet likwidacji. Na przestrzeni lat znacznie
zwiĊkszyá siĊ wiek kadry nauczycieli i ich kwalifikacje. Nie zaobserwowano
znaczącego wzrostu infrastruktury sportowej przypadającej na jednego studenta.
Mniejszą rolĊ SWFiS przywiązują do tradycyjnych partnerów, jak TKKF
i PTTK, ciągle natomiast zacieĞnia siĊ wspóápraca z Akademickim Związkiem
Sportowym, szczególnie po 2005 roku, kiedy to powoáano Akademickie Centra
Sportowe.
Sáowa kluczowe: studenci, nauczyciele, przemiany, AZS, SWFiS
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà IX

MIROSàAW PONCZEK
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
OSIĄGNIĉCIA STUDENTÓW AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH W SPORTACH ZIMOWYCH (2006ಥ2009)
I
Podczas I Konferencji Wyborczej Zarządu ĝrodowiskowego Akademickiego Związku Sportowego powoáano do Īycia ĝrodowiskowy MiĊdzyuczelniany
Klub Sportowy AZS przy WyĪszej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach. Klub ten przeksztaácony zostaá w 1981 r. w Klub Sportowy AZS AWF
Katowice1.
W 1989 r. – kiedy prezesem Klubu AZS AWF Katowice byá prof. dr hab.
Stanisáaw Socha – utworzono pierwszą sekcjĊ narciarstwa biegowego w sportach zimowych. Nieco póĨniej powstaáy kolejne sekcje tego typu (biathlonowa,
snowboardowa i alpejska)2. Szkoleniową dziaáalnoĞü sportową w sekcji narciarskiej powierzono trenerowi z Sankt Petersburga, Wadimowi Anuczinowi.
Oprócz medali zdobytych podczas Mistrzostw Polski (w róĪnych kategoriach
wiekowych) zawodnicy sekcji sportów zimowych uczestniczyli w imprezach
rangi europejskiej i Ğwiatowej.
1

M. Ponczek, Sylwetki polskich medalistów olimpijskich – absolwentów i studentów AWF Katowice, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 2006, nr 22, s. 243-244.
2
Zawodnik sekcji alpejskiej, Michaá Kaáwa byá uczestnikiem Zimowych Igrzysk w Turynie
(2006). Zająá w nich 27. miejsce (podczas zawodów w kombinacji zjazdowej). Inny sportowiec,
student AWF Katowice Maciej BydliĔski zająá 23. miejsce w superkombinacji alpejskiej w trakcie Mistrzostw ĝwiata w Narciarstwie Alpejskim (w miejscowoĞci Val d`Isere, Francja, w lutym
2009 r.). Por. Wywiad przeprowadzony w dniu 13 maja 2009 r. przez autora artykuáu z zawodnikami Klubu Sportowego AZS – AWF Katowice: Wojciechem Szczepanikiem – 4. miejsce w Mistrzostwach Polski (seniorów – 2009 – Szczyrk) i àukaszem Burym – 8. miejsce w Mistrzostwach
Polski (seniorów – 2009 – Szczyrk).
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Najlepszym sportowcem zimowych uniwersjad (Ğwiatowych zawodów
w sportach ĞnieĪnych i lodowych) byá biathlonista (obecny student AWF im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach ) Tomasz Sikora3. Podczas Zimowej Uniwersjady w Popradzie (1999) zdobyá on dwa záote medale (w biegu na 12,5
km i 10 km sprint). W trakcie Zimowej Uniwersjady w Zakopanem (2001)
otrzymaá dalsze záote medale za zwyciĊstwa w biegu na 20 km, 10 km –
sprint, 12,5 km – w biegu na dochodzenie4. Oprócz tego, zdobyá brązowy medal w sztafecie 4x10 km5.
WĞród kobiet wyróĪniáa siĊ równieĪ ówczesna studentka AWF Katowice,
Agata Suszka, która w biathlonie (podczas Zimowej Uniwersjady w Popradzie
– 1999) zdobyáa záoty medal w biegu na 10 km (na dochodzenie) i brązowy
w sztafecie6.
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006) zawodniczka
KS AZS AWF Katowice Krystyna Paáka zajĊáa piąte miejsce w biegu biathlonowym (byáa to najwyĪsza lokata polskiej biathlonistki w historii wystĊpów
w igrzyskach). Trenerem naszej zawodniczki w AZS AWF Katowice byá Adam
Koáodziejczyk. Pozytywnie naleĪy równieĪ oceniü wystĊp naszych sztafet
w Turynie, w których biegacze z AZS AWF Katowice – Janusz KrĊĪelok i Maciej Kreczmer (równieĪ biathlonistki reprezentacji Polski z Krystyną Paáką na
dystansie 4x 6 km) - zajĊli siódme miejsca7.
Na uwagĊ zasáugują teĪ osiągniĊcia dwóch kolejnych studentek AWF Katowice – snowbordek – Pauliny Ligockiej, zdobywczyni brązowego medalu

Mistrz Ğwiata z 1995 r. (Anholz-Aterselve) w biegu biathlonowym na 20 km, równieĪ mistrz
Europy (2000). Byá chorąĪym polskiej reprezentacji w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Lillehammer (1994). Braá takĪe udziaá 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). Brązowy medalista Mistrzostw
ĝwiata w Biathlonie z 1997 r. (Osrblie-Brezno) – w sztafecie 4x7,5 km z J. i W. Ziemianinami
i W. Kozubem. Medalista Pucharu ĝwiata - srebrny (1994) i brązowy (1993) – na 20 km. Záoty
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. RozuĔ,
K. Topir sztafeta 4x7,5 km; z 1994 r. (Windischgarten (20 km). Brązowy medalista Mistrzostw
ĝwiata w Biathlonie Letnim (1998) – Osrblie – sztafeta) – partnerzy: G. Grzywa, W. Kozub
i K. Hrobaniak. Zob. Skáadnica akt Zakáadu Historii Kultury Fizycznej Katedry Humanistycznych
Podstaw Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Polscy MedaliĞci Zimowych Igrzysk Olimpijskich (dalej: PMZIO)
4
H. Hanusz, Z historii. Polacy w studenckim ruchu sportowym, „Akademicki Przegląd Sportowy”
2008, nr 6, s. 4–5.
5
TamĪe, s. 5.
6
TamĪe.
7
http://www.polskisport.info/ZIMA.php?AKCJA; http://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_ Pa%C
5%82ka
3
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podczas Zimowej Uniwersjady w Insbruku (2005) oraz záotego medalu w halfpipe w trakcie Mistrzostw ĝwiata w Arosa (2007)8.
Podczas zimowych MiĊdzynarodowych Zawodów Sportowców Studentów
z 2003 r. narciarze AZS AWF Katowice zdobyli medale brązowe. Byli to: Krystian Dáugopolski (w druĪynowym oraz indywidualnym konkursie skoków)
i àukasz Kruczek (w druĪynowym konkursie skoków).
W trakcie Zimowej Uniwersjady 2009 r. (w Harbinie – Chiny) Weronika
Jakubowska z AZS AWF Katowice otrzymaáa brązowy medal za trzecie miejsce w biathlonie.
DoĞü znacznym echem odbiá siĊ teĪ start najlepszego wówczas biegacza
narciarskiego w Polsce, studenta, a póĨniej pracownika dydaktycznego Janusza
KrĊĪeloka (od 1996 r. startującego w barwach Klubu Sportowego AZS AWF
Katowice). Reprezentując nasz kraj w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich
2002 r. w Salt Lake City, omal nie zdobyá medalu olimpijskiego, kwalifikując
siĊ do finaáu w sprincie narciarskim tej imprezy9.
Studentem katowickiej AWF byá równieĪ inny polski biegacz narciarski
Maciej Kreczmer (Klub Sportowy AZS AWF Katowice). W zawodach SWE
Woord Cup Sprint w Sztokholmie (2007) zająá on dziesiąte miejsce w sprincie
narciarskim10.

II
NajwiĊksze jednak osiągniĊcia (nie waham siĊ ich nazwaü sukcesami) osiągnĊli w latach 2006ಥ2008 nasi najlepsi polscy sportowcy w sportach zimowych
– Justyna Kowalczyk (studentka AWF Katowice11 i Tomasz Sikora (reaktywowany w 2006 r. jako student AWF Katowice). Byá nim bowiem juĪ znacznie
wczeĞniej na tej uczelni12.
Justyna Kowalczyk zdobyáa brązowy medal w biegu na 30 km – w stylu
dowolnym – podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006 ). Natomiast Tomasz Sikora otrzymaá w trakcie trwania tej najwiĊkszej wtedy Ğwia8

M. Ponczek, Sylwetki..., s. 245 i nast.
W trakcie Zimowej Uniwersjady w Zakopanem (2001 ) sportowcy AZS AWF Katowice – Michaá Piecha i Adam Guzda zdobyli brązowe medale w sztafecie biathlonowej; podobnie Janusz
KrĊĪĊlok i Adam Kwak w sztafecie.
10
www.google.pl Dodajmy jeszcze w tym miejscu, Īe zarówno Maciej Kreczmer, jak i Justyna
Kowalczyk w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie (2009) zdobyli záote medale w biegach na 30
i 50 km.
11
Pierwszy raz zdobyáa punkty w Pucharze ĝwiata w grudniu 2001 r. w Asiago. W styczniu
2006 r. po raz pierwszy zajĊáa trzecie miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas
zawodów sportowych w Otepaa (Estonia). Por. Skladnica akt Zakáadu Historii Kultury Fizycznej…, PMZIO.
12
Justyna Kowalczyk byáa studentką autora artykuáu z przedmiotu historii a kultury fizycznej
(w roku akademickim 2005/2006).
9
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towej imprezy sportowej w konkurencjach zimowych medal srebrny (za zwyciĊstwo w biegu biathlonowym na 15 km)13.
Wszystkie Ğwiatowe i polskie stacje telewizyjne oraz radiowe, równieĪ krajowa, europejska i Ğwiatowa prasa sportowa zafascynowane byáy rozmiarami
niebywaáych osiągniĊü sportowych14 ಥ pochodzącej z podbeskidzkiej miejscowoĞci Kasina Wielka – Justyny Kowalczyk15, zdobywczyni trzech medali Mistrzostw ĝwiata w Narciarstwie Klasycznym w 2008 r. (w Libercu – Czechy).
Justyna Kowalczyk 19 lutego (2008) otrzymaáa brązowy medal za trzecie miejsce w biegu na 10 km – sprint, zaĞ 21 lutego záoty medal w biegu na 15 km.
Natomiast 28 lutego zdobyáa záoty medal w biegu na 30 km16. Jak podkreĞliáa
wieloletnia nasza najlepsza narciarka, do jej niepowtarzalnych zwyciĊstw przyczyniá siĊ trener Aleksander Wierietielny17.
Justyna Kowalczyk (jak pisano w „Dzienniku Zachodnim” 23 marca
2009 r.) dogoniáa „Krysztaáową KulĊ”, triumfując w Falun, w finale Pucharu
ĝwiata (w biegach narciarskich). Pokonaáa wówczas swą wielką rywalkĊ SáowenkĊ PetrĊ Majdiþ oraz FinkĊ Aino – KaisĊ Saarinen.
Na pytanie dziennikarza Macieja Pilcha, o czym myĞlaáa przed finaáem Pucharu ĝwiata w Falun (Szwecja), potrójna medalistka mistrzostw Ğwiata
z 2009 r. stwierdziáa, Īe jako osoba, która zna siĊ na nartach biegowych – myĞlaáa sobie, Īe powinnam wygraü w Pucharze Ğwiata, ale nie mówiáa o tym gáoĞno bo wiele rzeczy moĪe siĊ zdarzyü18.
Justyna Kowalczyk nie pomyliáa siĊ w swych przypuszczeniach i zdobyáa
„Krysztaáową KulĊ” w biegach narciarskich Pucharu ĝwiata.
13

„Dziennik Zachodni” , 27 marca 2009, s. 18.
Dziennik Zachodni” , 23 marca 2009, s. 10.
15
Justyna Kowalczyk podczas uniwersjady w Insbrucku (2005) zdobyáa trzy medale: medal záoty
w biegu na 15 km techniką klasyczną, srebrny na 5 km techniką dowolną i brązowy w sprincie
narciarskim na 1200 m techniką dowolną. W trakcie uniwersjady w Turynie (2007) Justyna Kowalczyk zdobyáa záoty medal w sztafecie 3x 5 km. W poáoĪonym koáo Turynu Pragelato zdobyáa
dodatkowo drugi záoty medal XXIII -Zimowej Uniwersjady triumfując w sprincie na 1200 m
techniką dowolną. Por. www.google.pl Podczas tej uniwersjady Michaá Ligocki zająá 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
TamĪe.
17
Por. K. K., Ja wam jeszcze pokaĪĊ!, „Rekord” (pismo AWF w Katowicach) 2009, nr 1, s. 14.
„Bez Wierietielnego nie byáoby mistrzyni, bez Kowalczyk nie znalibyĞmy Wierietielnego”. Cyt.
za K.K., Ja wam pokaĪĊ!..., s. 14. Bez wiĊkszego echa natomiast w tradycyjnych mediach (prasie,
radiu, telewizji) „odbiáo siĊ” nietuzinkowe osiągniĊcie studentki AWF Katowice z początków
2009 r. Chodzi o SylwiĊ JaĞkowiec, która w Paz de Lys Sommnad (Francja) zdobyáa dwukrotnie
záoty medal w biegach narciarskich w kategorii juniorów do lat 23.
18
Skáadnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Klubu
Sportowego AZS AWF Katowice. Materiaáy na dzieĔ 20 kwietnia 2009 r. (maszynopis), bez
sygn., bez pag.
14
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Jest to obok wielokrotnych osiągniĊü Adama Maáysza w skokach narciarskich – najwiĊksze osiągniĊcie polskiego sportu – w dyscyplinach zimowych.
Znaczącym osiągniĊciem w polskich sportach zimowych byáo zdobycie
drugiego miejsca w biathlonowym Pucharu ĝwiata w 2009 r. przez studenta
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Tomasza SikorĊ19.

III
PodkreĞlmy w tym miejscu, Īe sukcesy sportowców AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dyscyplinach zimowych byáy moĪliwe dziĊki zarówno
wáaĞciwej pracy dziaáaczy, jak i trenerów reprezentacji Polski oraz Klubu Sportowego AZS AWF Katowice (m.in. rektora AWF Katowice dra hab., prof.
nadzw. Zbigniewa WaĞkiewicza oraz prezesów KS AZS AWF Katowice: dra
hab. prof. nadzw. Wáadysáawa Mynarskiego, prezesa tego klubu w latach 20032007 i dra hab. prof. nadzw. Adama Zająca, prorektora katowickiej AWF do
spraw sportu i nauki, obecnego prezesa KS AZS AWF Katowice).
Dodajmy jeszcze na koniec, Īe w uznaniu zasáug w sporcie, Justyna Kowalczyk, Tomasz Sikora i Aleksander Wieretielny zostali uhonorowali w kwietniu
2009 r. tytuáem „ZasáuĪonego dla AWF Katowice20.
Justyna Kowalczyk zostaáa oprócz tego obdarowana Záotą Odznaką Klubu
Sportowego AZS AWF Katowice i Specjalną Nagrodą Prezydenta Katowic
Piotra Uszoka21. OsiągniĊcia te zyskaáy aprobatĊ gáowy paĔstwa polskiego,
bowiem w maju 2009 r. – w ĝwiĊto Narodowe Konstytucji 3 Maja – Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech KaczyĔski przyznaá Justynie Kowalczyk KrzyĪ
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski22.

Aneks 1
Uniwersjada 2007 r.
Nazwisko i ImiĊ

Sekcja

Miejsce

1
Kowalczyk Justyna
Kowalczyk Justyna
Kowalczyk Justyna
Ligocka Paulina
Ligocki Michaá

2
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
snowboard
snowboard

1
1
1
1
1

19

3

Skáadnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Klubu
Sportowego AZS AWF Katowice. Materiaáy na dzieĔ 20 kwietnia 2009 r. (maszynopis), bez
sygn., bez pag.
20
Na podstawie wywiadu udzielonego 12 maja 2009 r. autorowi artykuáu przez dyrektora Biura
Rektora AWF im Jerzego Kukuczki w Katowicach, mgra Krzysztofa Nowaka.
21
TamĪe.
22
TamĪe.
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1
JaĞkowiec Sylwia
Kowalczyk Justyna
Marek Kornelia
Bereza Maágorzata
Bogdziana Grzegorz
Uklejewicz Krzysztof
Witek àukasz
Dáugopolski Krystian
Styrczula Krzysztof
Bereza Maágorzata
Bobak Paulina
Grzywa Magdalena
Grzywa Magdalena
Tyraáa Tiffany
CieĞlar Wojciech
Hankus Sáawomir
JaĞkowiec Sylwia
Hluchnik Mariusz
Kreczmer Maciej
Michaáek Mariusz
Tkacz Piotr
Kreczmer Maciej
Witek àukasz
Kreczmer Maciej
Kukucz Maágorzata
Bobak Paulina
Bodziana Grzegorz
CieĞlar Wojciech
Bodziana Grzegorz
Unold Marcin
Unold Marcin
CieĞlar Wojciech
Dáugopolski Krystian
Bobak Paulina
Uklejewicz Krzysztof
Witek àukasz
Witek àukasz
Dáugopolski Krystian
Bogdziana Grzegorz
Kukucz Maágorzata
Marek Kornelia
Bobak Paulina
Syrczula Krzysztof
Bodziana Grzegorz
Hankus Sáawomir
Tyraáa Tiffany
Witek àukasz
Unold Marcin

2
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
szermierka
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
szermierka
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
biathlon
narciarstwo klasyczne
snowboard
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
biathlon
páywanie
páywanie
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
biathlon
snowboard
narciarstwo klasyczne
biathlon
narciarstwo klasyczne
biathlon
narciarstwo klasyczne
biathlon
biathlon
páywanie

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
7
7
7
8
8
8
8
9
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
19
19
20
20
22
22
22
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1
Bobak Paulina
Grzywa Magdalena
Puda Tomasz
Uklejewicz Krzysztof
Tyraáa Tiffany
Uklejewicz Krzysztof
Hojnisz Patrycja
Tyraáa Tiffany
Grzywa Magdalena
Michaáek Mariusz
Puda Tomasz
Tyraáa Tiffany
Puda Tomasz
Goáy Michaá
Hojnisz Patrycja
Uklejewicz Krzysztof
Hojnisz Patrycja
Styrczula Krzysztof
Tkacz Piotr
Prekurat Aleksandra
Sobczyk Grzegorz
Sobczyk Grzegorz
Hluchnik Mariusz
Zagórski Wojciech
ĩyáa Dorota

2
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
biathlon
biathlon
biathlon
snowboard
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo klasyczne
narciarstwo alpejskie
snowboard

3
23
23
24
24
25
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
33
37
37
37
43
46
50
57
udziaá
udziaá

ħródáo: Skáadnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, bez sygn., bez pag.

Aneks 2
2009 (do 20 kwietnia tegoĪ roku)
Mistrzostwa ĝwiata Seniorów
Nazwisko

ImiĊ
1

Kowalczyk
Kowalczyk
Kowalczyk
JaĞkowiec
Kowalczyk
Marek
Nowakowska
Paáka
KrĊĪelok
Nowakowska
Witek
Nowakowska
Marek
Marek

sekcje
2

Justyna
Justyna
Justyna
Sylwia
Justyna
Kornelia
Weronika
Krystyna
Janusz
Weronika
Sebastian
Weronika
Kornelia
Kornelia

3
narciarstwo klas.
narciarstwo klas.
narciarstwo kls.
narciarstwo klas.
narciarstwo klas.
narciarstwo klas.
biathlon
biathlon
narciarstwo klas.
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klas.
narciarstwo klas

miejsce
4
1
1
3
6
6
6
6
6
7
8
13
16
21
29
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1
JaĞkowiec
KrĊĪelok
Nowakowska
Nowakowska
Bobak
Paáka
Paáka
Marek
Witek

Sylwia
Janusz
Weronika
Weronika
Paulina
Krystyna
Krystyna
Kornelia
Sebastian

2

Nazwisko
Nowakowska
Ligocki
Paáka
Tajner
Bobak
Witek
Witek
Ligocka
Bobak
Nowakowska
Ligocki
Paáka
Michaáek
Pasko
Stec
SzymaĔczak
Witek
Bobak
Tajner
Nowakowska
Paáka
Bobak

ImiĊ
Weronika
Michaá
Krystyna
Tomisáaw
Paulina
Sebastian
àukasz
Paulina
Paulina
Weronika
Mateusz
Krystyna
Mariusz
Magdalena
Krzysztof
Agnieszka
àukasz
Paulina
Tomislaw
Weronika
Krystyna
Paulina

3
narciarstwo klas.
narciarstwo klas.
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
biathlon
narciarstwo klas.
biathlon

4
31
34
35
36
37
45
57
67
83

Uniwersjada
sekcje
biathlon
snowboard
biathlon
narciar.klas.-skoki
biathlon
biathlon
biathlon
snowboard
biathlon
biathlon
snowboard
biathlon
narciar.klas.-biegi
snowboard
narciar.klas.-biegi
narciar.klas.-biegi
biathlon
biathlon
narciar.klas. - skoki
biathlon
biathlon
biathlon

miejsce
3
4
4
4
5
5
5
6
7
7
9
9
10
10
10
10
10
11
11
13
13
14

Mistrzostwa ĝwiata MáodzieĪowców
Nazwisko
JaĞkowiec
JaĞkowiec
Michaáek
Michaáek
Stec
Stec
Gazurek
Gazurek

ImiĊ
Sylwia
Sylwia
Mariusz
Mariusz
Krzysztof
Krzysztof
Sebastian
Sebastian

sekcje
narciar.klas.-biegi
narciar.klas.-biegi
narc.klas. - biegi
narciar.klas. - biegi
narciar.klas. - biegi
narciar.klas. - biegi
narciar.klas.- biegi
narciar.klas.- biegi

miejsce
1
2
12
29
40
55
35
45
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Mistrzostwa ĝwiata Juniorów
nazwisko
Mosier
SzymaĔska
Mosier
Smóáka
Koniusz

imiĊ
Dominika
Martyna
Dominika
Mikoáaj
Piotr

sekcje
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka

miejsce
2
2
3
15
35

Mistrzostwa ĝwiata Juniorów Máodszych
nazwisko
Lepel
Lepel
Lepel

imiĊ
Rafaá
Rafaá
Rafaá

sekcje
biathlon
biathlon
biathlon

miejsce
14
41
45

ħródáo: Skáadnica akt Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, bez sygn., bez pag.

Aneks

Sylwia JaĞkowiec, dwukrotna mistrzyni Ğwia- Justyna Kowalczyk, medalistka olimpijska
w biegach narciarskich z Zimowych Igrzysk
ta do lat 23 w biegach narciarskich
Olimpijskich w Turynie (2006) oraz dwuw Praz de Lys Sommand (2009)
krotna záota medalistka Mistrzostw ĝwiata
ħródáo: „Dziennik Zachodni”, 5 lutego 2009,
w Narciarstwie Klasycznym w Libercu
s. 30.
(2008) i zdobywczyni Pucharu ĝwiata
w biegach narciarskich w Falun (2009)
ħródáo: „Dziennik Zachodni” , 23 marca 2009,
s. 10.
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Justyna Kowalczyk po biegu narciarskim w Falun (2009), kiedy zdobyáa
Wielką Krysztaáową KulĊ za zwyciĊstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu ĝwiata
ħródáo: „Metro”, 23 marca 2009, s. 10.

Najlepsze biegaczki sezonu 2008/2009 – od lewej strony Petra Majdiü, w Ğrodku Justyna
Kowalczyk i od strony prawej Aino Kaisa Saarinen
ħródáo: „Metro”, 23 marca 2009, s. 1.
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Tomasz Sikora i Justyna Kowalczyk, medaliĞci Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Turynie (2006). Tomasz Sikora, zdobywca 2 miejsca w Pucharze ĝwiata
w biathlonie (2009) oraz Justyna Kowalczyk, triumfatorka w Pucharze ĝwiata
w biegach narciarskich (2009)
ħródáo: „Dziennik Zachodni”, 9 kwietnia 2009, s. 3.

STRESZCZENIE
W 1989 r. podczas kiedy prezesem KU AZS AWF w Katowicach powoáano pierwszą sekcjĊ sportów zimowych- narciarstwa biegowego. Od tego czasu
to wáaĞnie sekcje zimowe dostarczają najwiĊcej chwaáy uczelni i klubowi. Do
najlepszych zawodników tych dyscyplin naleĪą wiĊc; Agata Suszka, Krystyna
Paáka, Janusz KrĊĪelok, Maciej Kleczmar (wszyscy biatlon), Paulina Ligocka
(snowboard), Krystian Dáugosielski i àukasz Kruczek (skoki narciarskie).
Ostatnie lata to dominacja w Ğwiatowych rankingach, mistrzostwach Ğwiata
i olimpiadach zimowych Justyny Kowalczyk (narciarstwo biegowe) oraz wspaniaáy powrót Tomasza Sikory (biatlon)
Sáowa kluczowe: sporty zimowe, AWF Kraków
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà X

ADAM KRZANOWSKI1, KAZIMIERZ GELLETA2
1

Radny miasta Krosna, 2Zakáad Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski
HISTORIA KSZTAàCENIA W KROĝNIE W ZAWODZIE NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OD XIX–XXI WIEKU
1. Z historii ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie

Pisząc o rozwoju szkolnictwa wyĪszego i historii ksztaácenia nauczycieli,
w tym nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie wyĪszym w KroĞnie,
funkcjonującego od lat 80. XX w., naleĪy przybliĪyü zarys rozwoju oĞwiaty
w mieĞcie KroĞnie na przestrzeni dziejów.
Krosno od Ğredniowiecza zaliczane byáo w Polsce do miast znaczniejszych
pod wzglĊdem rozwoju gospodarczego, kulturalnego, dziĊki wysoko postawionemu szkolnictwu1.
Pierwsza szkoáa parafialna w KroĞnie funkcjonowaáa juĪ prawdopodobnie
w drugiej poáowie XIV w. W pierwszych dwóch dziesiĊcioleciach XV w. wystĊpuje Ĩródáo potwierdzające wpis licznej grupy kroĞnian do Akademii Krakowskiej. WĞród studentów kroĞnieĔskich Akademii Krakowskiej, postaciami
najbardziej zasáuĪonymi byli niewątpliwie profesorowie związani z uniwersytetem w XV i XVI w. Do nich zaliczyü naleĪy: Piotra z Krosna doktora dekretów,
Augustyna Clause – magistra, Andrzeja z Krosna – magistra, miĊdzy innymi
ofiarodawcy ksiąg. Znany byá takĪe profesor krakowski Michaá z Krosna, doktor dekretów, który obraá sobie póĨniej stan duchowny. Ale najbardziej znaną
postacią byá poeta, humanista z przeáomu XV i XVI w. Paweá z Krosna. Wybitną postacią wĞród profesorów krakowskich w pierwszej poáowie XVI w. byá
Marcin z Krosna, mistrz sztuk wyzwolonych i wielu innych2.
1

D. Quirini-Popáawska, Studia nad szkolnictwem kroĞnieĔskim. Studenci kroĞnieĔscy 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
TamĪe, s. 314–331.
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DuĪe znaczenie dla dziejów szkolnictwa Krosna i regionu byáo sprowadzenie
jezuitów do Krosna w 1614 r. W ciągu kilku lat wybudowali oni okazaáy gmach
kolegium jezuitów i w drugiej poáowie XVII w. naleĪaáo do najbogatszych
w Polsce. KroĞnieĔskie kolegium jezuickie stojące na wysokim poziomie naukowymi zaliczane byáo w Rzeczypospolitej do rzĊdu szkóá wyĪszych – gimnazjum
z niepeáną filozofią. Szkoáa kroĞnieĔska posiadaáa równieĪ bogaty ksiĊgozbiór3.
Druga poáowa XIX w. przyniosáa nie tylko zmiany w zakresie powiĊkszania sieci szkolnej w KroĞnie i po wsiach pow. kroĞnieĔskiego, ale zaowocowaáa
powoáaniem nowych szkóá Ğrednich w KroĞnie: Krajowej Szkoáy Tkackiej
(1888), PaĔstwowego Seminarium Nauczycielskiego MĊskiego (1895), Szkoáy
Rolniczej (1898) i Szkoáy Realnej (1900, póĨniejszego PaĔstwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácącego), Liceum Pedagogicznego (1937).
Rozwój oĞwiaty kroĞnieĔskiej wymuszaá nowe zapotrzebowanie na kadrĊ
nauczycielską do szkóá ludowych. Starania o zorganizowanie seminarium mĊskiego w KroĞnie podjĊáa Rada Szkolna Krajowa (RSK) we wrzeĞniu 1891 r.
W tym samym miesiącu odbyáo siĊ posiedzenie Rady Miejskiej, na którym podjĊta zostaáa jednomyĞlna decyzja o „poniesieniu wszelkich ofiar na cele zaáoĪenia seminarium nauczycielskiego”4.
Od 1895 r. rozpocząá siĊ zatem ponad 100-letni okres ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie. Napáyw máodzieĪy do seminarium byá ogromny, a rezultaty juĪ
pierwszych lat pracy bardzo pomyĞlne. W 1936 r., w wyniku ustawy szkolnej,
nastąpiáa likwidacja seminariów i powoáanie bardziej nowoczesnych trzyletnich
zakáadów nauczycielskich – Liceów Pedagogicznych. Nowy okres w historii
ksztaácenia nauczycieli w zakresie Liceum Pedagogicznego w KroĞnie rozpocząá siĊ po wyzwoleniu. W latach 1944ಥ1961 szkoáa zostaáa kilkakrotnie poddana przeobraĪeniom organizacyjnym i programowym (z trzyletniego w 1937 r.
do piĊcioletniego LP w latach 50. XX wieku), co miaáo umoĪliwiü coraz lepsze
ksztaácenie kandydatów do zawodu nauczycielskiego.
3

D. Quirini-Popáawska, Szkolnictwo kroĞnieĔskie od XVII w. do 1914 r. [w:] Krosno…, s. 322342. Zakon jezuitów papieskim Breve z 21 lipca 1973 r. zostaá skasowany . Obecny kampus
PWSZ w KroĞnie przy ul. Kazimierza Wielkiego to budynki po dawnym kolegium jezuickim,
w którego murach funkcjonowaáa powszechna szkoáa mĊska , póĨniej SP Nr 1 im KEN, przeniesiona do budynku przy ul. Piotra Skargi 1 oraz Technikum Tkackie, Wáókiennicze i póĨniejszy
Zespóá Szkóá Zawodowych Nr 1 im. J. Szczepanika w KroĞnie, przeniesiony do budynków przy
ul. Podkarpackiej.
4
A. Meissner, Zarys dziejów PaĔstwowego Seminarium Nauczycielskiego MĊskiego w KroĞnie
1895–1918. Prace Humanistyczne, Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjacióá Nauk R. 4; 1975,
s. 40; zob. A. Meissner, PaĔstwowe Seminarium Nauczycielskie MĊskie w KroĞnie w latach 1895
–1936 [w:] Dzieje zakáadów ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie w latach 1895–1995, pod red.
A. Meissnera i A. Krzanowskiego, Krosno 1997, s. 13–43; A. Meissner, 90 lat zakáadów ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie 1895–1985, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy’, 1986, nr 4, s. 543–
549; A. Meissner, Ksztaácenie nauczycieli w ĝrodkowej Galicji 1871–1914, Rzeszów 1974;
A. Meissner, Ksztaácenie nauczycieli w ĝrodkowej Maáopolsce 1918–1939, Rzeszów 1977.
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2. Zakáady ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie w latach 1960ಥ1988
Na bazie Liceum Pedagogicznego jako Ğredniej szkoáy zawodowej powstaáo 2-letnie Studium Nauczycielskie o charakterze szkoáy póáwyĪszej. Przez 11
lat swego istnienia (1960-1971) ksztaáciáo nauczycieli biologii, geografii z wychowaniem fizycznym i wychowania muzycznego. Od roku szkolnego 1962/1963
wprowadzono w SN w KroĞnie ksztaácenie dwuprzedmiotowe, co byáo unikalnym rozwiązaniem w skali kraju. DziĊki temu absolwenci otrzymywali kwalifikacje zawodowe do nauczania dwóch przedmiotów. Od 2-letnich studiów w SN
rozpocząá siĊ nowy etap ksztaácenia nauczycieli w zakresie wychowania fizycznego. Studenci SN obok zagadnieĔ ogólnopedagogicznych i kierunkowych
z geografii, pozyskiwali wiedzĊ w zakresie wychowania fizycznego. W planie
studiów z zakresu wf byáy takie przedmioty jak : wychowanie fizyczne z elementami anatomii i fizjologii czáowieka, metodyka wychowania fizycznego,
higiena szkolna, przysposobienie wojskowe, gry i zabawy sportowe. Integralną
czĊĞcią procesu ksztaácenia przyszáych nauczycieli wychowania fizycznego
byáa praktyka pedagogiczna obejmująca dwa przedmioty: w szkole üwiczeĔ
praktyka pomocnicza i asystencka, na I i II roku studiów oraz praktyka pedagogiczna ciągáa piĊciotygodniowa studentów II roku w szkoáach podstawowych,
z podziaáem na tygodniową praktykĊ w klasach IಥIV i czterotygodniową
w klasach VಥVIII. Plan nauczania SN obejmowaá poziom ksztaácenia dla szkóá
podstawowych. Proces dydaktyczno-wychowawczy byá uzupeániany przez organizowane wycieczki programowo-metodyczne, zajĊcia terenowe, obozy
i rajdy. W SN w KroĞnie latach 1960-1971 wyksztaácono 303 nauczycieli geografii z wychowaniem fizycznym. 5
W 1971 roku zakoĔczyáo swą dziaáalnoĞü SN w KroĞnie, szkoáa wielce zasáuĪona w ksztaáceniu kadr dla oĞwiaty, legitymizująca siĊ bogatym dorobkiem
w dziedzinie doĞwiadczenia pedagogicznego oraz bazy dydaktycznej. W tym
samym roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zaproponowaáo wáadzom Krosna,
utworzenie PaĔstwowego Studium Kulturalno-OĞwiatowego i Bibliotekarskiego. Nowa placówka w KroĞnie zaczĊáa ksztaáciü kadry dla kultury i oĞwiaty
w zakresie: taniec ludowy, taniec towarzyski, teatr amatorski, specjalnoĞü wokalno-muzyczna, fotografia i film, rekreacja i turystyka oraz bibliotekarz szkolny i ksiĊgarstwo.
Szczególnym polem aktywnoĞci kadry pedagogicznej Studium byáo funkcjonowanie specjalnoĞci rekreacja i turystyka. W ramach tej specjalnoĞci podejmowano szeroką wspóápracĊ z wáadzami miasta Krosna, Miejskim OĞrodkiem Sporu i Rekreacji w KroĞnie, szkoáami, organizacjami i zrzeszeniami sportowymi i turystycznymi. Efektem tej wspóápracy byáo przygotowanie i wy5

A. Krzanowski, Studium Nauczycielskie w KroĞnie w latach 1960–1971 [w:] Dzieje…,
s. 85–116.
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ksztaácenie studenta koĔczącego Studium do organizacji imprez sportowych
i turystycznych. Taki animator Īycia sportowego i rekreacji turystycznowypoczynkowej, byá wyposaĪony w niezbĊdną wiedzĊ teoretyczną i praktyczną.
MáodzieĪ Studium odbywaáa praktyki w róĪnych organizacjach zajmujących siĊ
rekreacja i turystką. WĞród staáych form pracy pedagogicznej Studium wymieniü naleĪy: organizowanie gier i zabaw sportowych dla dzieci máodzieĪy, rajdy
dla máodzieĪy szkóá podstawowych i Ğrednich, obozy wĊdrowne, rajdy turystyczne, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki turystyczne, historyczne
i inne6.
JuĪ w okresie miĊdzywojennym nieprzypadkowo J. Krukierek pisaá o KroĞnie, jako o mieĞcie szkóá. To stwierdzenie ma w dalszym ciągu swój aktualny
wymiar, bowiem w latach 80. XX wieku wáadze Krosna uĞwiadomiáy sobie, Īe
przed oĞwiatą kroĞnieĔską stanąá kolejny problem zaspokojenia potrzeb kadrowych dla szkóá podstawowych i Ğrednich. Zatem, ta myĞl Krukierka odnosiáa siĊ
do pozytywnych poczynaĔ wáadz samorządowych, które byáy Īywotnie zainteresowane rozwojem oĞwiaty, szkóá i ksztaáceniem nauczycieli na wysokim akademickim poziomie. Owa sáuszna myĞl miaáa swój wymiar zarówno w latach
80., jak i w 90. XX w. i zaowocowaáa powoáaniem nowego zakáadu ksztaácenia
nauczycieli w KroĞnie najpierw na poziomie póáwyĪszym, a od roku 1988 na
poziomie akademickim.
W 1982 r. reaktywowano w KroĞnie Studium Nauczania Początkowego,
które ksztaáciáo máodzieĪ do zawodu nauczycielskiego w klasach 1–3 szkóá
podstawowych. W 1983 r. kurator oĞwiaty i wychowania w KroĞnie, poáączyá
jednostki oĞwiatowe i powoáaá Zespóá Szkóá, w skáad którego weszáy nastĊpujące szkoáy: Szkoáa Podstawowa Nr 9 ( jako Szkoáa ûwiczeĔ ), Studium Nauczania Początkowego, Studium Kulturalno-OĞwiatowe i Bibliotekarskie. Zespóá
Szkóá mieĞciá siĊ przy ul. Piotra Skargi. W ramach tego zakáadu ksztaácono
w kierunkach: nauczanie początkowe, wychowanie muzyczne, praca–technika,
wychowanie fizyczne oraz bibliotekarzy i animatorów rekreacji i wypoczynku7.
W roku szkolnym 1984/1985 zarządzeniem MOiW przeksztaácono studia
nauczania początkowego w studia nauczycielskie W roku szkolnym 1985/1986
uruchomiono w KroĞnie studia dzienne w zakresie wychowania fizycznego.
Koncepcja ksztaácenia nauczycieli wychowania fizycznego, wychodziáa naprzeciw potrzebom polityki oĞwiatowej paĔstwa. Odczuwano dotkliwe braki kadry
nauczycielskiej w szkoáach podstawowych spowodowane obniĪeniem pensum
dydaktycznego do 18 godzin tygodniowo, a takĪe umoĪliwieniem nauczycielom
przechodzenia na wczeĞniejszą emeryturĊ.
6

H. Olbrycht, PaĔstwowe Studium Kulturalno- OĞwiatowe i Bibliotekarskie w KroĞnie (1971–
1995). Rys historyczny i teraĨniejszoĞü [w:] Dzieje…, s. 117–128.
7
A. Krzanowski, Zakáady ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie w latach 1982–1992 [w:] Dzieje…,
s. 129–181.
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Dla studentów wychowania fizycznego przygotowano dobrą bazĊ szkoleniową. W tym zakresie wspóápracowano z MOSiR w KroĞnie i z dyrektorami
szkóá, w których byáy sale gimnastyczne. KadrĊ pedagogiczna dobierano wedáug najwyĪszych kwalifikacji zawodowych spoĞród wyróĪniających siĊ nauczycieli szkóá Ğrednich i metodyków wychowania fizycznego, posiadających
stopnie specjalizacji i kierunkowe studia podyplomowe. WĞród kadry nauczającej byli czynni trenerzy róĪnych dyscyplin sportowych. Studenci obowiązkowo
uczestniczyli w obozach sportowych letnich i zimowych. Programy nauczania
akcentowaáy, obok poszerzenia wiedzy teoretycznej z przedmiotów pedagogicznych, jĊzyków obcych, koniecznoĞü merytorycznego przygotowania studentów, do nauczanie wedáug wybranego kierunku studiów. Studenci korzystali
z czytelni i dobrze zaopatrzonej biblioteki w literaturĊ fachową i pracowni
komputerowej.
W latach 1985ಥ1989 kierunek wychowania fizycznego w zakresie SN
w KroĞnie ukoĔczyáo 97 absolwentów.
3. Ksztaácenie akademickie nauczycieli wychowania fizycznego
w KroĞnie w latach 1988- 1991
Po 1986 r. rozpocząá siĊ nowy etap ksztaácenia kadr dla oĞwiaty i kultury.
Dyrektor Zespoáu Szkóá w KroĞnie mgr Adama Krzanowski przygotowaá program rozwoju ksztaácenia kadr na poziomie wyĪszym w KroĞnie. Opracowana
strategia ksztaácenia zostaáa przedstawiona na kolegium kuratora oĞwiaty
w KroĞnie i w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Dziaáanie te doprowadziáy do spotkania i podjĊcia rozmowy A. Krzanowskiego z JM Rektorem
WSP w Rzeszowie prof. dr. hab. Marianem Bobranem, prof. dr. hab. Alojzym
Zieleckim – dziekanem Wydziaáu Spoáeczno-Pedagogicznego i prof. dr. hab.
Andrzejem Meissnerem – dyrektorem Instytutu Pedagogiki, w sprawie koncepcji i moĪliwoĞci ksztaácenia w KroĞnie nauczycieli na poziomie wyĪszym.
W paĨdzierniku 1985 r. rektor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. J. Lipiec i wojewoda kroĞnieĔski T. Kruk podpisali „Porozumienie” o wspóápracy naukowobadawczej i dydaktyczno-wychowawczej w KroĞnie. Natomiast w 1988 r. rektor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. M. Bobran i wojewoda kroĞnieĔski T. Kruk
podpisali „Porozumienie w sprawie dziaáalnoĞci w KroĞnie Punktu Konsultacyjnego WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie”.
Podstawą prawną do niniejszego „Porozumienia” byáa: Ustawa o Szkolnictwie WyĪszym; Uchwaáa Rady Ministrów o wspóápracy szkóá wyĪszych z jednostkami gospodarki uspoáecznionej oraz Podstawowe kierunki dziaáalnoĞci
MEN i Projekt wáączenia Studiów Nauczycielskich do WSP i Uniwersytetów
opracowany przez MEN. W oparciu o powyĪsze dokumenty Rektor WSP
w Rzeszowie podjąá decyzje o rekrutacji absolwentów SN na pierwszy rok trzyletnich zaocznych studiów w KroĞnie. Pierwszy rok studiów rozpoczĊáo 28 osób
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na kierunku nauczanie początkowe. W dniu 15 lipca 1987 r. w auli Studium
Nauczycielskiego w KroĞnie odbyáa siĊ inauguracja Roku Akademickiego
1987/88. Na uroczystoĞü przybyli z WSP z Rzeszowa : dziekan Wydziaáu Spoáeczno-Pedagogicznego prof. dr hab. Alojzy Zielecki, prodziekan ds. Studiów
dla Pracujących dr Józef Sowa, dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. Andrzej Meissner, a wáadze wojewódzkie reprezentowali Jan àuczyĔski, wojewoda kroĞnieĔski Tadeusz Kruk i kurator oĞwiaty i wychowania w KroĞnie dr Tomasz Blecharczyk. Wykáad inaugurujący wygáosiá dziekan Wydziaáu Spoáeczno-Pedagogicznego. Studenci po immatrykulacji i odĞpiewaniu Gaudeamus
Igitur otrzymali upragnione indeksy szkoáy wyĪszej. Po afiliacji SN w KroĞnie
w 1988 r. przez WSP w Rzeszowie, MEN wyraziáo zgodĊ na powoáanie Punktu
Konsultacyjnego WSP w Rzeszowie z siedzibą w KroĞnie. Przeprowadzono
rekrutacjĊ na nastĊpujące kierunki studiów: trzyletnie studia dzienne; nauczanie
początkowe i wychowanie fizyczne i 2-letnie studia zaoczne – nauczanie początkowe. Studia rozpoczĊáo 406 osób.
Wáadze kroĞnieĔskie rozumiaáy potrzebĊ nowego ksztaácenia nauczycieli,
bowiem problem ksztaácenia kadr dla oĞwiaty i kultury na poziomie wyĪszym
ciągle powracaá do strategii dziaáania ówczesnych wáadz województwa kroĞnieĔskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wáadze województwa kroĞnieĔskiego bardzo starannie zadbaáy o odpowiednie warunki lokalowe wraz
z wyposaĪeniem. Na potrzeby uczelni kroĞnieĔskiej przekazano budynki i nieruchomoĞci przy ul. Piotra Skargi 1 i 3 oraz kompleks obiektów sportoworekreacyjnych Krosno-Turaszówka. Za uzyskane Ğrodki z MEN dokoĔczono
inwestycje na basenie krytym w Turaszówce wraz z zapleczem socjalnym. Dla
potrzeb uczelni powoáano Dom Studenta dla 200 osób w segmencie internatu
przy ul. Czajkowskiego. Pierwszym kierownikiem PK zostaá mgr A. Krzanowski, dotychczasowy dyrektor Studium Nauczycielskiego w KroĞnie.
Od 1 paĨdziernika 1988 r. rozpocząá dziaáalnoĞü w KroĞnie Punkt Konsultacyjny WSP w Rzeszowie. W ramach PK powoáano nastĊpujące jednostki organizacyjne: Zakáad Nauczania Początkowego, Samodzielny Zakáad Wychowania Fizycznego, Studium Praktycznej Nauki JĊzyków Obcych, Zakáad Praktyk
Pedagogicznych oraz samodzielny pion finansowy. Proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzono rytmicznie i zgodnie z planami studiów zatwierdzonymi przez RadĊ Wydziaáu Spoáeczno-Pedagogicznego. ZajĊcia dydaktyczne prowadzono w pracowniach specjalistycznych: nauczania początkowego,
plastyki, muzyki, psychologii, pedagogiki, pracowni komputerowej, jĊzyków
obcych, a zajĊcia z wychowania fizycznego w udostĊpnionej bazie sportowej
Krosna i Turaszówki. W ramach lektoratów prowadzono nauczanie jĊzyków
obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W zakresie
nauczania j. francuskiego wprowadzono jego rozszerzony zakres na kierunku
nauczanie początkowe, tzw. studia dwukierunkowe. W tej sprawie podpisano
umowĊ o wspóápracy z Konsulatem Francuskim w Krakowie, który objąá patro-
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nat nad tą formą studiów i skierowaá do Krosna dwóch swoich konsultantów
oraz wyposaĪyá uczelniĊ w zestaw ksiąĪek bibliotecznych, páyt i innych pomocy
naukowych. W ramach uczelni funkcjonowaá samorząd studencki (ZSP), AZS,
a dwa zespoáy siatkówki kobiet i mĊĪczyzn uczestniczyáy w rozgrywkach ligi
miĊdzywojewódzkiej. Wysoki poziom naukowo-dydaktyczny zapewniaáa kadra
naukowa w liczbie 78 pracowników, wedáug nastĊpującej struktury: magistrów
– 51, doktorów ಥ 22, doktorów habilitowanych – 1, profesorów – 4. Na szczególne pokreĞlenie zasáuguje fakt, iĪ seminaria magisterskie byáy prowadzone
przez samodzielnych pracowników nauki takich jak: prof. dr hab. Jan Szmyd,
prof. dr hab. Andrzej ZĊbaty, doc. dr hab. Tadeusz Rurak, dr hab. Mieczysáaw
RadochoĔski, a ponadto prowadzone byáy przez innych pracowników naukowych ze Ğrodowiska rzeszowskiego jak: dr Józef Sowa, dr Ryszard PĊczkowski,
dr Jerzy Potoczny, dr Maciej Rauch.
Inauguracja Roku Akademickiego 1988/1989 odbyáa siĊ w paĨdzierniku
w KroĞnie w sali Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Kolejowej. UroczystoĞü prowadziá JM Rektor prof. dr hab. Marian Bobran wraz z czáonkami Senatu WSP z Rzeszowa, a wykáad inauguracyjny nt. 70-lecia niepodlegáoĞci Polski,
wygáosiá prof. dr hab. Alojzy Zielecki. W czĊĞci artystyczne wystąpiá uczelniany zespóá taneczny „Resovia Saltans” z Rzeszowa.
W 1991 r. Senat WSP w Rzeszowie postanowiá, iĪ ze wzglĊdu na trudnoĞci
finansowe od 1 lipca 1992 r. przestaje funkcjonowaü PK w KroĞnie. Z perspektywy upáywu czasu, jak i równieĪ w 1991 r. o decyzji tej negatywnie wypowiadali
siĊ wicewojewoda kroĞnieĔski Adam PĊzioá jak i kierownik PK A. Krzanowski.
Niestety rektor WSP w Rzeszowie prof. dr hab. Kazimierz Sowa podjąá báĊdną
decyzjĊ. Warto przypomnieü, iĪ Ğrodki finansowe na dziaáalnoĞü PK w KroĞnie
byáy wyodrĊbnione w budĪecie WSP Rzeszów i kaĪdorazowo przyznawane byáy
przez MEN. Po likwidacji PK czĊĞü kadry naukowo-dydaktycznej przeszáa do
Rzeszowa, majątek ruchowy zostaá przekazany do WSP8.
W latach 1986–1991 na trzyletnich studiach dziennych w KroĞnie, kierunek
wychowanie fizyczne, studiowaáo 189 studentów9.
Od 1 paĨdziernika 1990 r. na terenie Krosna rozpoczĊáo dziaáalnoĞü 3-letnie
Nauczycielskie Kolegium JĊzyka Angielskiego, ksztaácące nauczycieli dla szkóá
podstawowych i Ğrednich10. Kolegium zajmowaáo pomieszczenie w Rynku nr 5.
Kolegium pracowaáo pod opieką naukową Instytutu Filologii Angielskiej UJ.
Pierwszym dyrektorem zostaá mgr Krzysztof Kasprzyk. Kolegium otrzymaáo
8

W póĨniejszym okresie w ramach struktury WSP w Rzeszowie, doktoraty obronili: Janusz
Boczar (1999), Wojciech Motyka (2002), Kazimierz Szmyd (1994), który w 2005 r. uzyskaá
habilitacjĊ w Uniwersytecie Warszawskim.
9
A. Krzanowski, Z tradycji ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie [w:] Ksztaácenie nauczycieli
a potrzeby szkoáy wspóáczesnej, pod redakcją J. Homplewicza, Rzeszów 1992 , s. 9–19.
10
K. Kasprzyk, Geneza, rozwój i dziaáalnoĞü Nauczycielskiego Kolegium JĊzyków Obcych (1990–
1995) [w:] Dzieje..., s. 191–193.
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wszechstronną pomoc od opiekuna naukowego mgra Wáadysáawa Witalisza
z Krakowa. Jego zaangaĪowanie naleĪy wysoko oceniü. Studenci otrzymywali
stopieĔ licencjata. O poziomie ksztaácenia Ğwiadczy fakt, iĪ na jedno miejsce
ubiegaáo siĊ 4–5 kandydatów. Kolegium funkcjonowaáo do czasu powstania
PWSZ w KroĞnie.
4. Kolegium Nauczycielskie w KroĞnie w latach 1991–1998
Z dniem 1 paĨdziernika 1992 r. decyzją ministra edukacji narodowej powoáano w KroĞnie 3-letnie Kolegium Nauczycielskie, ze specjalnoĞcią jĊzyk polski
i jĊzyk polski z bibliotekarstwem11. Nowy rok akademicki rozpoczĊáo 80 studentów. OpiekĊ naukową objąá Uniwersytet JagielloĔski i PaĔstwowa WyĪsza
Szkoáa Teatralna w Krakowie. Pierwszym dyrektorem KN zostaá mgr Franciszek Tereszkiewicz. Kolegium mieĞciáo siĊ w budynku przy ul. Piotra Skargi,
a od 1996 r. w pomieszczeniach byáej Szkoáy Podstawowej nr w 12 w KroĞnie.
Przy tworzeniu KN szczególną rolĊ do speánienia miaá mgr Franciszek Tereszkiewicz ಥ peánomocnik kuratora oĞwiaty w KroĞnie, a wspomagaáo go grono
zaangaĪowanych 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 Bogusáaw Dopart, dr Jacek Popiel. OpiekĊ naukową dla
kierunku jĊzyk polski objĊáa dr hab. Halina Kurek, a dla specjalnoĞci inscenizacja teatralną dr Jacek Popiel. W przyjĊtych planach nauczania przyjĊto zasadĊ
ksztaácenia dwukierunkowego, umoĪliwiającego uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Od roku akademickiego 1993/1994 rozpoczĊto
studia stacjonarne w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Opiekunem naukowym zostaáa prof. dr hab. Anna àukawska z UJ.
Wraz z pracownikami Zakáadu Dydaktyki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UJ
opracowaáa plan studiów i programy nauczania dla nowego kierunku. Od roku
akademickiego 1995/1996 poszerzono ofertĊ ksztaácenia akademickiego dla
nauczycieli o studia wieczorowe na kierunku nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Liczba kandydatów ubiegających siĊ o przyjĊcie
potwierdziáa trafnoĞü zaáoĪonych róĪnorodnych form ksztaácenia nauczycieli na
poziomie wyĪszym.
Z inicjatywy kierownictwa Kuratorium OĞwiaty w KroĞnie, w 1995 r., dyrektor KN podjąá starania o utworzenie nowego kierunku ksztaácenia: wychowania fizycznego i zdrowotnego. W roku akademickim 1996/1997 uruchomiono nowy kierunek studiów. OpiekĊ naukową objĊáa WyĪsza Szkoáa Pedagogiczna w Rzeszowie, a dr hab. Kazimierz ObodyĔski zostaá kierownikiem naukowym.
11

F. Tereszkiewicz, Kolegium Nauczycielskie w KroĞnie. Powstanie i kierunki ksztaácenia
w latach 1992–1995 [w:] Dzieje..., s. 183–189.
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KN prowadziáo intensywną dziaáalnoĞü naukową. Szczególnie postanowiono upowszechniaü badania naukowe na rzecz regionu kroĞnieĔskiego angaĪując
w nie prace badawcze nauczycieli i studentów. Plonem tak zorganizowanej
dziaáalnoĞci byáy coroczne konferencje naukowe organizowane pod hasáem
Literatura-jĊzyk-kultura. W ramach Euroregionu Karpackiego, przy wspóápracy
z MSZ RP, Kolegium Nauczycielskie organizowaáo Seminaria PedagogicznoOĞwiatowe. Podczas tych seminariów podejmowano problematykĊ komunikacji
spoáecznej, o spoáecznoĞciach lokalnych i moĪliwoĞci wspóápracy transgranicznej w odkrywaniu toĪsamoĞci, kultury etnicznej „maáych ojczyzn”.
Znaczącym faktem byáo nadanie przez Kuratorium OĞwiaty i Wychowania
w KroĞnie w 1993 r. imienia prof. Stanisáawa Pigonia dla Kolegium Nauczycielskiego. Pamiątkową tablicĊ umieszczono we frontonie budynku przy ul.
P. Skargi 1 w dniu 4 XI 1994 r. W uroczystoĞci aktu nadania imienia i poĞwiĊcenia tablicy uczestniczyá JM Prorektor UJ prof. dr hab. Franciszek Ziejka, kuratorzy oĞwiaty województwa kroĞnieĔskiego, mgr Marian Duda i mgr Adam
Krzanowski, przedstawiciele województwa kroĞnieĔskiego, wáadz miasta Krosna i kadra naukowa UJ prof. H. Kurek, prof. A. àukawska, prof. A. Borowski
oraz nauczyciele akademiccy i wykáadowcy KN.
Nawiązując do tradycji i historycznej ciągáoĞci ksztaácenia nauczycieli
w KroĞnie zorganizowano w dniach 19ಥ20 paĨdziernika 1995 r. konferencjĊ
naukową poĞwiĊconą stuletniej historii zakáadów ksztaácenia nauczycieli
w KroĞnie (1895ಥ1995), z udziaáem wybitnych przedstawicieli nauki z Krakowa, Warszawy, Rzeszowa. Pokáosiem tej konferencji byáo wydanie dwutomowej publikacji, Kuratorium OĞwiaty w KroĞnie, Kolegium Nauczycielskiego
im. St. Pigonia, Instytutu Pedagogiki UJ oraz Instytutu Pedagogiki WyĪszej
Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie w 1997 r.12
W ramach jubileuszowych uroczystoĞci odsáoniĊto i poĞwiecono dwie tablice: jedną na frontonie budynku – „PamiĊci profesorów i wychowanków
zakáadów ksztaácenie nauczycieli w KroĞnie” (ufundowana zostaáa przez Komitet Organizacyjny b. nauczycieli szkóá pedagogicznych – wmurowana
30.06.1995 r.) i drugą, autorstwa art. rzeĨbiarza Macieja Syrka, w hallu budynku SP nr 9 – „PamiĊci nauczycieli i wychowanków, walczących o niepodlegáoĞü
Polski 1914ಥ1920 i wszystkich frontów II wojny Ğwiatowej” (wmurowana
19.10.1995 r. Byáa to rekonstrukcja tablicy zniszczonej przez Niemców
w 1939 r.)13.
PomyĞlnie rozwijaáa siĊ wspóápraca KN z Uniwersytetem JagielloĔskim,
a szczególnie z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Pedagogiki oraz Instytutem Wychowania Fizycznego WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie,
12
Dzieje..., t. I; Ksztaácenie nauczycieli – wymiar spoáeczny i indywidualny pod redakcją A. àukawskiej i F. Tereszkiewicza, t. II, Krosno 1996.
13
A. Krzanowski, Dwie pamiątkowe tablice [w:] Dzieje…, s. 278–281.
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co zaowocowaáo znacznym udziaáem samodzielnych pracowników nauki
w procesie dydaktyczno-naukowym kroĞnieĔskiego kolegium. PodkreĞliü naleĪy ogromne zaangaĪowanie w proces naukowy i organizacyjny KN w KroĞnie
prof. dr hab. Haliny Kurek z UJ i dra hab. prof. UR Kazimierza ObodyĔskiego.
Kolegium Nauczycielskie wszechstronnie rozwijaáo swoją dziaáalnoĞü naukowo-dydaktyczną i dziĊki Ğcisáej wspóápracy w uczelniami patronackimi
i kierownictwem Kuratorium OĞwiaty w KroĞnie z roku na rok poszerzaáo swoją ofertĊ naukową oraz wzbogacano bazĊ dydaktyczną, pozyskując nowe obiekty na terenie Krosna-Turaszówki.
W 1997 r. Kuratorium OĞwiaty w KroĞnie oddaáo dla potrzeb KN najwiĊkszą w województwie. kroĞnieĔskim salĊ sportową w Turaszówce oraz rozpoczĊto przygotowania do remontu b. budynku SP nr 12 i adaptacji pionu Īywieniowego szkoáy na sale dydaktyczne. DuĪą operatywnoĞcią w tych dziaáaniach
inwestycyjnych wykazaá siĊ mgr F. Tereszkiewicz i kierownik ds. gospodarczych KN Franciszek Szarek, którzy doprowadzili skutecznie do realizacji zamierzone inwestycje.
PodkreĞliü naleĪy, iĪ radni Rady Miasta Krosna niezwykle Īyczliwie odnosili siĊ do zgáaszanych przez KN potrzeb lokalowych na terenie Krosna. Rada
Miasta swoimi uchwaáami zatwierdzaáa przekazanie niezbĊdnych skáadników
majątkowych miasta na potrzeby KN. Tak przygotowana baza materialna,
wsparta autorytetem naukowym pracowników UJ i WSP z Rzeszowa (od 2001
UR), stanowiáa podstawĊ do starania siĊ wáadz Miasta Krosna o utworzenie na
bazie Kolegium Nauczycielskiego w KroĞnie, Nauczycielskiego Kolegium JĊzyków Obcych w KroĞnie i JaĞle, w peáni samodzielnej wyĪszej uczelni w KroĞnie. OkolicznoĞcią sprzyjającą byáa zmiana, przez MEN, filozofii ksztaácenia
máodzieĪy na poziomie wyĪszym w Polsce. Likwidacji ulegaáy Kolegia Nauczycielskie, a w ich miejsce powoáywano nowe, samodzielne, wyĪsze paĔstwowe uczelnie zawodowe, odpowiadające standardom europejskim.
Reasumując, moĪna powiedzieü, iĪ w 1999 r. zaistniaáy znaczące i niepodwaĪalne czynniki, które stanowiáy o sile argumentów w przedmiocie powoáanie
PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie, których nie moĪna wspóáczeĞnie nie doceniaü i nie podkreĞlaü Byáy to:
ಥ po pierwsze, kadra naukowo dydaktyczna Krakowa, Rzeszowa i Krosna,
kompetentna z ogromnym doĞwiadczeniem i dorobkiem naukowym,
ಥ po drugie, baza dydaktyczna KN z dynamicznie zmieniającą siĊ substancją
i strukturą techniczną,
ಥ po trzecie, niezwykáy sojusznik, Rada Miasta i Prezydent, otwarci na potrzeby
pozyskiwania nowych obiektów dydaktycznych i administracyjnych na terenie Krosna, w zakresie powierzchni gruntów i bazy lokalowej oraz dopáywu
Ğrodków finansowych.
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5. Organizacja i funkcjonowanie kierunku studiów
w zakresie wychowania fizycznego w PaĔstwowej WyĪszej Szkole
Zawodowej w KroĞnie w latach 1999–2009
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r.
zostaáa utworzona PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w KroĞnie. Na pierwszego rektora Minister Edukacji Narodowej powoáaá prof. dr. hab. Janusza StrutyĔskiego, prorektorem zostaá prof. dr hab. inĪ. Andrzej Gonet, a kanclerzem
mgr Franciszek Tereszkiewicz. Uczelnia skáadaáa siĊ z dwóch instytutów: Instytutem Humanistycznym kierowaá dyrektor dr Janusz Gruchaáa, a Instytutem
Wychowania Fizycznego – dr hab. prof. WSP Rzeszów (UR) Kazimierz ObodyĔski.
Powoáanie wyĪszej samodzielnej uczelni w KroĞnie stanowiáo zwieĔczenie
wielu wspólnych wysiáków Rady Miasta Krosna, prezydenta, parlamentarzystów do Sejmu i Senatu RP, samorządu województwa podkarpackiego i dawaáo
satysfakcjĊ wszystkim, którzy przyczynili siĊ do jej powstania.
W latach 1999-2009 Miasto Krosno przekazaáo na rzecz PWSZ 4 700 204 zá
oraz szereg drobniejszych kwot na okazjonalne imprezy. Wedáug danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Krosna, PWSZ w KroĞnie, posiada obecnie na terenie miasta 33 nieruchomoĞci o áącznej powierzchni
ponad 8,3 ha, w tym 17 nieruchomoĞci zabudowanych obiektami administracyjnymi i dydaktycznymi. WartoĞü samych gruntów w obszarze tych nieruchomoĞci moĪna oceniü na ponad 3,3 mln zá. JeĪeli do tej kwoty dodamy wartoĞü
istniejących zabudowaĔ, wartoĞü tego majątku nieporównywalnie bĊdzie wiĊksza. Kompleksy dziaáek wraz z zabudowaniami znajdują siĊ w nastĊpujących
rejonach miasta14:
1. Kompleks terenów wraz z obiektami dydaktycznymi przy ul. WyspiaĔskiego w dzielnicy Turaszówka utworzony jest z 8 nieruchomoĞci o áącznej
powierzchni ponad 1,2 ha.
2. Kompleks terenów zajĊtych pod obiekty PWSZ przy ul. Kazimierza
Wielkiego o powierzchni 0,74 ha.
3. NieruchomoĞü oznaczona jako Rynek 1, skáadająca siĊ z dwu zabudowanych dziaáek o powierzchni ponad 0,17 ha.
4. NajwiĊksze kompleksy dziaáek wraz z zabudowaniami znajdują siĊ przy
ul. Dmowskiego w dzielnicy Suchodóá ( ponad 5,5 ha) . Tereny te tworzą 13
dziaáek, z których jedna jest zabudowana budynkami dawnej szkoáy rolniczej
oraz 11 dziaáek budowlanych, do których obecnie realizowane jest uzbrojenie
w drogĊ i infrastrukturĊ techniczna ze Ğrodków budĪetu miasta.

14

Informacja Naczelnika Wydziaáu Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomoĞciami UrzĊdu Miasta Krosna z dnia 3 czerwca 2009 r.
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5. Tereny przy ul. ĩwirki i Wigury, skáadające siĊ z 4 dziaáek, w tym 3 zabudowane obiektami budowlanymi o áącznej powierzchni 0,5 ha.
6. Lokal uĪytkowy w budynku przy ul. Sáowackiego 6 oraz dziaáka o powierzchni ponad 6 arów, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. NiepodlegáoĞci 26 (obiekt sprzedany przez PWSZ)
Pomoc dla PWSZ jest traktowana prestiĪowo, znajduje to odzwierciedlenie
w strategii rozwoju miasta, o co z determinacją dbają Rada Miasta i Prezydent
Krosna.
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STRESZCZENIE
Rok 1962 to początki ksztaácenia nauczycieli wychowania fizycznego
w KroĞnie w Studium Nauczycielskim. Wprowadzono wtedy ksztaácenie dwuprzedmiotowe biologii, geografii z wychowaniem fizycznym. Studium funkcjonowaáo do roku 1971. W 1985 r. w reaktywowanym w 1982 r. Studium Nauczycielskim uruchomiono ksztaácenie w zakresie wychowania fizycznego, by
1 paĨdziernika 1988 r. uruchomiü w KroĞnie Punkt Konsultacyjny WyĪszej
Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie m.in. z kierunkiem wychowanie fizyczne,
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dziaáający do 1992 r. W 1996 r. z inicjatywy Kuratora OĞwiaty i Dyrektora
dziaáającego od czterech lat Kolegium Nauczycielskiego powoáano ponownie
wychowanie fizyczne. W 1999 roku powoáano w KroĞnie PaĔstwową WyĪszą
SzkoáĊ Zawodową, w którym jednym z kierunków ksztaácenie byáo wychowanie fizyczne. Ksztaácenie na tym kierunku trwa do dnia dzisiejszego. Poprawie
ulegają warunki studiowania, wprowadza siĊ dodatkowe specjalnoĞci.
Sáowa kluczowe: ksztaácenie, studenci wychowania fizycznego, Krosno
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà XI

KAZIMIERZ GELLETA1, ADAM KRZANOWSKI2
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Zakáad Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski, 2Radny miasta Krosna

SZKICE I KLIMATY Z 20-LECIA ROZWOJU I KSZTAàCENIA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KROĝNIE
Czáowieka dobrego, piĊknego, mądrego i Īyciowo
dojrzaáego ksztaácono na kierunku wychowania fizycznego w Studium Nauczycielskim KroĞnie.

Od 24 stuleci w kulturze Ğwiata zachodniego za sprawą Arystotelesa znane
jest pojĊcie kalos kagathos – dosá. „piĊkny i dobry”. W pojĊciu tym uĪytym po
raz pierwszy przez filozofa ze Stagiry rycháo zostaá pomieszczony ideaá, który
staá siĊ wiodącą ideą wychowania efebów w regionie wpáywów cywilizacji
staroĪytnej Grecji. Greckie kalós - okreĞla czáowieka Ğwietnie wyrobionego pod
wzglĊdem fizycznym, doskonale wysportowanego, piĊknie i harmonijnie zbudowanego, zaĞ agathós – po prostu czáowieka dobrego, doskonaáego moralnie
i umysáowo.
Tradycje ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie mają juĪ ponad 100-letnią historiĊ. SiĊgają bowiem roku 1895, kiedy to w grodzie nad Wisáokiem powoáano
PaĔstwowe Seminarium Nauczycielskie MĊskie. Zapotrzebowanie na kadrĊ
nauczycielską zrazu do szkóá ludowych, a nastĊpnie do szkóá innego typu ewoluującego systemu oĞwiatowego, oraz zmieniający siĊ okresowo poziom napáywu máodzieĪy o aspiracjach pedagogicznych, skutkowaáy na przestrzeni lat
rozmaitymi transformacjami zakáadów ksztaácenia nauczycieli dostosowując siĊ
do zmieniających potrzeb. Po likwidacji seminarium pojawiáy siĊ wiĊc licea
pedagogiczne, pierwotnie trzy-, a póĨniej piĊcioletnie, nastĊpnie pomaturalne
dwuletnie studium nauczycielskie, studium kulturalno-oĞwiatowe i bibliotekarskie, studium nauczania początkowego, ponownie studium nauczycielskie, aĪ
po czasy caákiem nam bliskie, gdzie powstaá Punkt Konsultacyjny WyĪszej
Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie, dalej kolegia nauczycielskie, aĪ w koĔcu
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nastaá czas PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie. Dzisiaj, kiedy
dokonujemy refleksji nad tradycją ksztaácenia nauczycieli dla potrzeb kultury
fizycznej w naszym regionie, warto wspomnieü, Īe pionierskimi wrĊcz dziaáaniami w tym zakresie byáo wprowadzenie od roku szkolnego 1962/1963 dwuprzedmiotowego ksztaácenia w zakresie geografii z wychowaniem fizycznym
w funkcjonującym wówczas kroĞnieĔskim Studium Nauczycielskim. Byáo to
w owym czasie rozwiązanie o charakterze wrĊcz unikatowym w skali kraju.
Studenci SN obok zagadnieĔ ogólnopedagogicznych i kierunkowych z geografii, pozyskiwali wiedzĊ w zakresie wychowania fizycznego. W planie studiów
z zakresu wf byáy takie przedmioty jak: wychowanie fizyczne z elementami
anatomii i fizjologii czáowieka, metodyka wychowania fizycznego, higiena
szkolna, przysposobienie wojskowe, gry i zabawy sportowe. Integralną czĊĞcią
procesu ksztaácenia przyszáych nauczycieli wychowania fizycznego byáa praktyka pedagogiczna obejmująca dwa przedmioty: w szkole üwiczeĔ praktyka
pomocnicza i asystencka na I i II roku studiów oraz praktyka pedagogiczna
ciągáa piĊciotygodniowa studentów II roku w szkoáach podstawowych, z podziaáem na tygodniową praktykĊ w klasach I–IV i czterotygodniową w klasach
V–VIII. Plan nauczania SN obejmowaá poziom ksztaácenia dla szkóá podstawowych. Proces dydaktyczno-wychowawczy byá uzupeániany przez organizowane wycieczki programowo-metodyczne, zajĊcia terenowe, obozy i rajdy.
DziĊki temu absolwenci zdobywali kwalifikacje zawodowe do nauczania
dwóch przedmiotów – geografii i wychowania fizycznego. W Studium Nauczycielskim w KroĞnie latach 1960–1971 wyksztaácono w sumie 303 nauczycieli
geografii z wychowaniem fizycznym1.
W roku szkolnym 1984/1985, zarządzeniem ministra oĞwiaty i wychowania, studia nauczania początkowego przeksztaácono w studia nauczycielskie.
Przeksztaácenie to otwieraáo moĪliwoĞci do rozszerzenia ksztaácenia nauczycieli
w kierunkach innych niĪ tylko nauczanie początkowe. W kroĞnieĔskim Studium
Nauczycielskim niezwáocznie teĪ zostaáa podjĊta inicjatywa do uruchomienia
nowych kierunków ksztaácenia. Jednym z pierwszych nowych kierunków, którego tworzenia od podstaw podjĊáa siĊ kadra kierownicza i nauczycielska Studium, byáo wychowanie fizyczne (równolegle uruchomiono kierunek: pracatechnika, a póĨniej wychowanie muzyczne). Kiedy wiĊc Ministerstwo OĞwiaty
i Wychowania pismem nr KO-0141-25/85/2, w odpowiedzi na pismo UrzĊdu
Wojewódzkiego Kuratorium OĞwiaty i Wychowania w KroĞnie, w dniu 5
czerwca 1985 roku wyraziáo zgodĊ na otwarcie z dniem 1 wrzeĞnia 1985 roku
w Studium Nauczycielskim w KroĞnie nowych kierunków ksztaácenia, urucha1

A. Krzanowski, Studium Nauczycielskie w KroĞnie w latach 1960–1971 [w:] Dzieje zakáadów
ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie w latach 1895–1995 pod red. A. Meissnera i A. Krzanowskiego, Krosno 1997, s. 85–116.
2
Archiwum PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie.
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mianie kierunku wychowanie fizyczne spotkaáo siĊ wrĊcz z entuzjazmem zdecydowanej wiĊkszoĞci zespoáu kadry pedagogicznej pracującego w Studium.
Kalokagatii – staroĪytna idea byáa tutaj niewątpliwie inspiracją do dziaáania.
Szczególnym zaangaĪowaniem z kreĞleniem rozlegáych wizji rozwojowych odznaczaá siĊ tu przede wszystkim ówczesny dyrektor Zespoáu Szkóá
w KroĞnie, w skáad którego wchodziáo m.in. Studium Nauczycielskie, mgr
Adam Krzanowski. Sekundowali mu mgr Kazimierz Gelleta, kiedyĞ byáy szermierz – szablista, pasjonat sportu, a w Studium nauczyciel psychologii, oraz
mgr Gabriel Szajna, równieĪ wieloletni aktywny zawodnik szermierki – florecista, w Studium nauczyciel anatomii i fizjologii. Od początku powstania kierunku swoją pracą angaĪowali siĊ mgr Luiza Górska, doĞwiadczony nauczycielmetodyk, w Studium ucząca metodyki kultury fizycznej i mgr Kazimierz Latkiewicz, równieĪ wieloletni nauczyciel-metodyk, w Studium odpowiedzialny
przede wszystkim za gry sportowe.
Stanowisko dyrektora Studium peániáa w tym czasie mgr Teresa Latkiewicz
– historyk, która zajmowaáa siĊ takĪe dydaktyką pedagogiki i historii kultury
fizycznej na nowej specjalnoĞci ksztaácenia. NastĊpnie, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa, zapraszani byli do wspóápracy najlepsi w regionie i o uznanym
dorobku nauczyciele wychowania fizycznego, którzy realizowali specjalistyczne przedmioty kierunkowe. I tak byli to m.in.: mgr Henryk Boryczko – specjalista od piáki rĊcznej i gimnastyki, mgr Wojciech Hejnar – wieloletni zawodnik
i instruktor piáki noĪnej, mgr Zygmunt Ginalski – znawca gier sportowych
i metodyki kultury fizycznej czy mgr Józef GoleĔ – pochodzący z regionu kroĞnieĔskiego byáy pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocáawiu,
gimnastyk i specjalista od teorii wychowania fizycznego. Nieco póĨniej doáączyli inni: mgr Adela Jabáecka, mgr Wacáaw Filipowicz, mgr Andrzej Zatorski.
Dla potrzeb praktyk pedagogicznych decyzją wicekuratora kroĞnieĔskiego mgra
Bronisáawa ĝlĊczki wyznaczona zostaáa Szkoáa Podstawowa nr 14 w KroĞnie.
Ogáoszony nabór na nowo tworzący siĊ kierunek zaowocowaá zgáoszeniem
siĊ 64 osób ubiegających siĊ przyjĊcie na pierwszy rok studiów. Kandydaci,
absolwenci liceów ogólnoksztaácących posiadający Ğwiadectwo dojrzaáoĞci,
zasadniczo pochodzili z terenów dawnego województwa kroĞnieĔskiego. Starający siĊ o przyjĊcie na wychowanie fizyczne do Studium w KroĞnie, podobnie
jak na inne kierunki ksztaácenia, zdawali egzamin wstĊpny. Egzamin na kierunku wychowania fizycznego obejmowaá pisemny egzamin z jĊzyka polskiego,
sprawdzian pisemny z jĊzyka obcego, ustny egzamin z jĊzyka polskiego, oraz
z biologii lub historii do wyboru przez kandydata. CaáoĞci dopeániaá, wcale
nieáatwy, praktyczny sprawdzian sprawnoĞci fizycznej przyszáego nauczyciela.
Pierwszy egzamin wstĊpny na kierunek wychowania fizycznego odbyá siĊ
w sierpniu 1985 roku. W wyniku procedury rekrutacyjnej ostatecznie przyjĊtych
zostaáo 36 studentów, w tym 27 mĊĪczyzn i 9 kobiet. Rozpoczynający od wrzeĞnia edukacjĊ studenci mieli w toku dwuletniego cyklu ksztaácenia uzyskaü
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przygotowanie do kompetentnego wykonywania obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego na poziomie obowiązującej ówczeĞnie w polskim systemie oĞwiatowym oĞmioklasowej szkoáy podstawowej. Plan studiów dziennych
na kierunku Wychowanie Fizyczne zawieraá takie przedmioty jak: wybrane
zagadnienia z filozofii i socjologii, psychologia, pedagogika, wybrane zagadnienia literatury dzieciĊcej, nauki o jĊzyku i kultura Īywego sáowa, metodyka
kultury fizycznej, gry zespoáowe, gimnastyka, plastyka, anatomia, lekkoatletyka, metodyka nauczania początkowego, muzyka, teoria wychowania fizycznego, biologia, historia kultury fizycznej, gry i zabawy, przysposobienie obronne,
lektorat jĊzyka obcego, zajĊcia z páywania na basenie. CaáoĞü uzupeániaá obowiązkowy kurs komputerowy i sekcje sportowe. Dopeánieniem koniecznego
przygotowania zawodowego przyszáych nauczycieli byáy oczywiĞcie programowe praktyki asystenckie i ciągáe.
Przedstawiony powyĪej ramowy zakres nauczania realizowaáa wysoko
wykwalifikowana kadra pedagogiczna w skáadzie:
− Adam Berkowicz – taĔce,
− mgr Henryk Boryczko – gry sportowe,
− mgr Kazimierz Cymerman – muzyka,
− mgr Kazimierz Gelleta – psychologia,
− mgr Zygmunt Ginalski – metodyka kultury fizycznej,
− mgr Józef GoleĔ – gimnastyka, teoria wychowania fizycznego,
− mgr Luiza Górska – metodyka kultur fizycznej,
− mgr GraĪyna Gregorczyk – kierownik praktyk pedagogicznych,
− mgr Jerzy Hejnar – przysposobienie obronne,
− mgr Wojciech Hejnar – gimnastyka,
− mgr Adela Jabáecka – gry i zabawy ruchowe,
− mgr Maria Jasik – jĊzyk rosyjski,
− mgr Adam Krzanowski – wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii,
− mgr Anna Pelc – kultura Īywego sáowa,
− mgr Teresa Latkiewicz – pedagogika, historia kultury fizycznej,
− mgr Gabriel Szajna – anatomia, fizjologia,
− mgr Krystyna Szmyd – metodyka nauczania początkowego,
− mgr Franciszek Tereszkiewicz – techniczne Ğrodki nauczania,
− mgr Andrzej Zatorski – lekkoatletyka3.
Do dyspozycji studentów wychowania fizycznego przygotowano dobrą bazĊ szkoleniową. W tym zakresie wspóápracowano z MOSiR w KroĞnie i z dyrektorami szkóá, w których byáy sale gimnastyczne i kryta páywalnia. Studenci
korzystali teĪ z wáasnej czytelni i dobrze zaopatrzonej w literaturĊ fachową
biblioteki oraz z pracowni komputerowej.
3

Archiwum PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie.
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Godziny zajĊü dydaktycznych przewidzianych w ramowym planie kierunku, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, uzupeániaáy jeszcze moĪliwoĞci
udziaáu studentów w licznych zajĊciach nadobowiązkowych, takich jak lektorat
drugiego jĊzyka obcego, sekcje sportowe, dziaáalnoĞü w samorządzie studenckim, czy w koáach zainteresowaĔ. ZajĊcia te sprawiaáy, Īe studiująca máodzieĪ
miaáa bardzo intensywnie zagospodarowany czas w trakcie caáego cyklu ksztaácenia. Stąd teĪ wiĊkszoĞü máodzieĪy, mimo iĪ pochodziáa zasadniczo z terenów
województwa kroĞnieĔskiego, korzystaáa ze stworzonej jej moĪliwoĞci zamieszkania w internatach Zespoáu szkóá Górniczych i Zespoáu Szkóá Zawodowych nr 1 w KroĞnie bądĨ mieszkaáa w wynajmowanych stancjach. Sytuacja ta,
a takĪe pewna specyfika zajĊü sportowych, w tym zaĞ przede wszystkim udziaá
w zimowych i letnich obozach szkoleniowych, sprzyjaáa wiĊkszej integracji
studiującej máodzieĪy, oraz tworzeniu siĊ mocnych spoáecznych wiĊzi i koleĪeĔskiej atmosfery, którymi to kierunek wychowania fizycznego niewątpliwie
wyróĪniaá siĊ w spoáecznoĞci studenckiej kroĞnieĔskiego Studium. Od zarania
swojego istnienia do nadrzĊdnych celów programowych Studium naleĪaáa troska o jak najwyĪszy poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów, o ich prawidáową adaptacjĊ do zawodu oraz wyzwalanie tych impulsów, które ukierunkowywaáyby ich ku samorealizacji osobowej w ramach przyszáej profesji nauczycielskiej. Permanentna realizacja tychĪe celów dokonywaáa siĊ w toku wieloprzedmiotowych zajĊü dydaktycznych, w trakcie których kadra pedagogiczna
z peáną ĞwiadomoĞcią stawiaáa sobie zadanie formowania postaw i osobowoĞci
przyszáych nauczycieli na równi z zadaniami wyposaĪenia ich w okreĞlone zasoby wiedzy merytorycznej i dydaktycznej, co teĪ dokonywaáo siĊ poprzez organizacjĊ caáej gamy przedsiĊwziĊü, imprez i zajĊü poza dydaktycznych. WĞród
takich przedsiĊwziĊü wymieniü naleĪy choüby inicjatywĊ wspóázawodnictwa
o tytuá „Wzorowego Studenta”. Otrzymanie tego zaszczytnego tytuáu wymagaáo
speánienia jasno okreĞlonych kryteriów: Ğrednia ocen z caáego okresu dwóch lat
studiów 4,8–5,0, nienaganna postawa oraz wyróĪniające siĊ zaangaĪowanie
w Īycie spoáecznoĞci Studium. Uchwaáą Rady Studium tytuá „Wzorowego Studenta” poĞwiadczaá dyplom honorowy i gratyfikacja finansowa. SpoĞród wyróĪnionych jako pierwszy reprezentant kierunku wychowania fizycznego tytuá
taki otrzymaá kol. Wáadysáaw KoĞ. Samorząd studencki, a takĪe dziaáalnoĞü
funkcjonujących wówczas organizacji máodzieĪowych, takich jak Związek Socjalistycznej MáodzieĪy Polskiej, Związek MáodzieĪy Wiejskiej, krąg instruktorski Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1986 roku Zrzeszenie Studentów
Polskich, stwarzaáy moĪliwoĞci praktycznie wszystkim studentom do odnalezienia siĊ w aktywnoĞci organizacyjnej i spoáecznej. I rzeczywiĞcie aktywnoĞü
ta byáa dynamiczna i wielokierunkowa. Przykáadowe przejawy tej aktywnoĞci to
miedzy innymi organizowanie prac spoáeczno-uĪytecznych na terenie szkoáy,
powstanie klubu „Pod kogutkiem”, inicjowanie w nim spotkaĔ o rozmaitej tematyce, wydawanie gazetki propagującej dziaáalnoĞü samorządu studenckiego,
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organizowanie zbiorowych wyjĞü do kina, teatru oraz na róĪnorodne imprezy
o charakterze poznawczym i kulturotwórczym. Wiele emocji wĞród Īakowskiej
braci budziáy przeprowadzane rokrocznie konkursy na najmilszą studentkĊ,
a póĨniej takĪe pary studenckiej kroĞnieĔskiej szkoáy. Bardzo prĊĪnie dziaáającą
na terenie Studium grupą máodzieĪy byli czáonkowie Koáa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Koáo to powstaáo 13 listopada 1984 roku
z inicjatywy kol. Leszka Olszewskiego z nauczania początkowego, a jego opiekunem od samego początku byá mgr Kazimierz Gelleta, w gronie miáoĞników
turystki rycháo ochrzczony „Dziadkiem Franciszkiem”4. Wkrótce Koáo zostaáo
zarejestrowane w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w KroĞnie i z nim teĪ byáa
prowadzona Ğcisáa wspóápraca. Jakkolwiek koáo powstaáo rok wczeĞniej przed
uruchomieniem kierunku wychowanie fizyczne, to reprezentanci tego kierunku
bardzo szybko zaangaĪowali siĊ w szeroko pojmowaną popularyzacjĊ turystyki
i czynne w niej uczestnictwo. Gdy prezesurĊ koáa po kol. Olszewskim objĊáa
kol. Danuta Pasierbowicz, to funkcjĊ skarbnika, jako pierwszy w Zarządzie
przedstawiciel kierunku wf, objąá kol. Piotr Wáadyka pseudo. „Maápa”. Na licznych rajdach, wĊdrówkach, ogniskach pierwsze skrzypce, a wáaĞciwie gitarĊ,
dzierĪyá w tym okresie „wuefista” kol. Adam àasowski, który proponowanym
repertuarem zawsze potrafiá skáoniü do refleksji, a i rozĞpiewaü caáą turystyczną
gromadĊ koáa – klubu, który z czasem przyjąá wdziĊczną nazwĊ „SzwĊdak”.
Trudno wymieniü wszystkie rajdy, wĊdrówki i eskapady oraz imprezy, organizowane czy wspóáorganizowane przez czáonków klubu, w których znaczyli oni
swój udziaá. Byáy to m.in. coroczny rajd „Beskidzka JesieĔ”, festiwal piosenki
turystycznej i studenckiej „Krosstuditur” – zainicjowany i organizowany w kroĞnieĔskim Studium, w którego kilku edycjach stawali w konkursowe szranki nie
tylko studenci SN w KroĞnie, ale takĪe sáuchacze PaĔstwowego Studium Kulturalno-OĞwiatowego i Bibliotekarskiego w KroĞnie oraz studenci WyĪszej Szkoáy
Pedagogicznej w Rzeszowie. Byáy teĪ, poáączone najczĊĞciej z górskimi wĊdrówkami, zabawy andrzejkowe i sylwestrowe, ogniska czy klubowe spotkania.
MáodzieĪ studiującą na kierunku wychowanie fizyczne byáa wiĊc bardzo
aktywna nie tylko fizycznie, jak siĊ dosyü powszechnie sądzi o studentach na
tym kierunku, ale takĪe organizacyjnie, spoáecznie i kulturowo. Przypisywany
tej máodzieĪy niekiedy „nieco rozrywkowy” stosunek do Īycia, zdaje siĊ byü
czĊsto sporym uproszczeniem, zwáaszcza kiedy przyjrzeü siĊ takĪe losom wiĊkszoĞci absolwentów kierunku. Okazuje siĊ bowiem, Īe wielu z nich Ğwietnie
radzi sobie w Īyciu osobistym i zawodowym, a co szczególnie interesujące –
wáaĞnie na gruncie zawodowym jest to czĊsto sukces, jak siĊ niejednokrotnie
okazuje, osiągany niekoniecznie w sferze szeroko pojmowanej edukacji związanej z kulturą fizyczną, do której przecieĪ nominalnie byli przygotowywani
4

KsiĊga Pamiątkowa Koáa PTTK „SzwĊdak” przy Studium Nauczycielskim w KroĞnie z lat 1984
–1989. Zasoby autora.
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w trakcie studiów. MoĪna stąd wnioskowaü, Īe ksztaácenie na tym kierunku
Ğciąga ludzi o doĞü specyficznych cechach osobowoĞci bądĨ teĪ usposabia ich
w nie, a owe cechy decydują o swoistej elastycznoĞci i duĪych zdolnoĞciach
adaptacyjnych tych ludzi w sytuacjach niekonwencjonalnych i stawiających
wezwania. I tak np. kol. Wojciech Borek trener páywania II klasy, obecnie prowadzi sekcjĊ páywania „Wodnik” , z którą zgromadziá 17 medali Mistrzostw
Polski w páywaniu w róĪnych kategoriach wiekowych i na róĪnych dystansach
– to pierwsze w historii medale w tej dyscyplinie sportu na tym poziomie dla
Krosna; kol. Antoni Bykowski instruktor strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej i maáokalibrowej (Mistrz Polski Nauczycieli w strzelectwie sportowym z roku 1988) z prowadzoną przez siebie szkolną druĪynĊ piáki noĪnej odnosiá sukcesy w miĊdzynarodowych turniejach w piáce noĪnej we Francji – IV
miejsce w Mistrzostwach Europy Dzieci do lat 10, w Niemczech, Sáowacji,
w Stanach Zjednoczonych – V miejsce w MiĊdzynarodowych Igrzyskach MáodzieĪy w Cleveland, a w wolnych chwilach od lat rozwija juĪ wáasną firmĊ zajmującą siĊ naprawą i sprzedaĪą sprzĊtu ogrodniczego, zaĞ w okresie zimowym
prowadzi autoryzowany serwis narciarski cieszący siĊ uznaną renomą wĞród
narciarzy nie tylko Krosna i okolic. Przykáady podobnych postaci moĪna mnoĪyü. Kol. Robert Urbanek – dziĞ pilot PLL „Lot” , który swoimi lotami rejsowymi áączy rodaków z Europą; dalej kol. Krzysztof SzymaĔski – mjr Wojska
Polskiego, uczestnik m.in. pierwszej zmiany polskiej misji w Iraku. WĞród byáych studentów są teĪ policjanci, straĪacy, trenerzy rozmaitych dyscyplin sportowych, dyrektorzy szkóá, handlowcy, przedsiĊbiorcy róĪnych sektorów gospodarki, usáug, a takĪe i reprezentanci nauki – przykáadem jest choüby dr Emilian
Zadarko dziĞ m.in. pracownik Uniwersytetu w Rzeszowie.
àącznie w latach 1985-1989 kierunek wychowania fizycznego w zakresie
SN w KroĞnie ukoĔczyáo 97 absolwentów. Blisko 100% z nich bezpoĞrednio po
zdobyciu dyplomu rozpoczĊáo pracĊ w zawodzie na terenie Podkarpacia, a zdecydowana wiĊkszoĞü podjĊáa siĊ dalszej edukacji w systemie studiów zaocznych na róĪnych uczelniach w kraju uzupeániając swoje wyksztaácenie do stopnia magistra.
Kolejne lata ksztaácenia w KroĞnie na kierunku wychowanie fizyczne, to
juĪ nowy rozdziaá – ksztaácenie na poziomie w peáni akademickim.
Bibliografia
Archiwum PWSZ w KroĞnie.
Krzanowski A., Studium Nauczycielskie w KroĞnie w latach 1960-1971 [w:] Dzieje zakáadów
ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie w latach 1895-1995 pod red. A. Meissnera i A. Krzanowskiego, Krosno 1997.
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KsiĊga Pamiątkowa Koáa PTTK „SzwĊdak” przy Studium Nauczycielskim w KroĞnie z lat 1984 –
1989. Zasoby autora.

STRESZCZENIE
Początki ksztaácenia nauczycieli w KroĞnie siĊgają 1895 r., kiedy to powoáano PaĔstwowe Seminarium Nauczycielskie MĊskie. Mimo wielu zmian strukturalnych ksztaácenie w zakresie nauczania wychowania fizycznego ma swój
początek dopiero w roku szkolnym 1962/1963, kiedy to wprowadzono ksztaácenie dwuprzedmiotowe w zakresie geografii z wychowaniem fizycznym. Konsekwencją tej drogi rozwoju byáa rekrutacja w 1985 r. 36 studentów na kierunek
wychowanie fizyczne w Studium Nauczycielskim. MáodzieĪ korzystaáa w wáasnej biblioteki i sal wykáadowych, a baza sportowa i noclegowa byáa udostĊpniana przez wáadze miasta Krosna. Oprócz dziaáalnoĞci edukacyjnej máodzieĪ
angaĪowaáa siĊ w szeroko rozumianą aktywnoĞü kulturalną, turystyczną i sportową. Studium Nauczycielskie przyczyniáo siĊ bezpoĞrednio do powoáania
w 1989 r. w KroĞnie Punktu Konsultacyjnego WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej
w Rzeszowie, w którym wiodącym kierunkiem ksztaácenia byáo wychowanie
fizyczne.
Sáowa kluczowe, nauczyciele, wychowanie fizyczne, Studium Nauczycielskie,
Krosno
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
ROZDZIAà XII

MICHAà BARAN
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w KroĞnie

DZIAàALNOĝû AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
I WPàYW NA STAN KULTURY FIZYCZNEJ PAēSTWOWYCH WYĩSZYCH
SZKÓà ZAWODOWYCH NA PODKARPACIU
1. Cele:
– analiza kadry AZS, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz
stopni naukowych,
– przedstawienie liczby i rodzajów dyscyplin sportowych do wyboru dla studentów uczĊszczających na zajĊcia w sekcjach sportowych AZS,
– analiza funkcjonowania AZS w ocenie zarządu,
– przedstawienie gáównych problemów i potrzeb dziaáalnoĞci AZS.
2. WstĊp: powstanie Akademickiego Związku Sportowego w 1909 roku
byáo wyrazem dąĪenia Ğrodowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu czáowieka: sprawnego nie tylko intelektualnie, ale równieĪ
fizycznie. Sport jest dobrą szkoáą charakteru, üwiczy siáĊ woli, uczy przezwyciĊĪania wáasnej sáaboĞci, wyrabia wytrwaáoĞü, orientacjĊ, refleks i odwagĊ. Podnosząc sprawnoĞü fizyczną wpáywa siĊ dodatnio na stan zdrowia1.
Akademicki Związek Sportowy to studenckie stowarzyszenie sportowe.
Gáówne cele organizacji to rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego
stylu bycia, wychowanie máodzieĪy w atmosferze sportu i aktywnoĞci fizycznej. Obecnie to najwiĊksza organizacja zajmująca siĊ sportem w polskim Ğrodowisku akademickim. Zrzesza blisko 50 tysiĊcy osób na ponad 200
uczelniach wyĪszych.

1

W.K. Osterloff, Historia sportu, Warszawa 1976.
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Tab. 1. WystĊpowanie Akademickiego Związku Sportowego w PaĔstwowych WyĪszych
Szkoáach Zawodowych na Podkarpaciu
PWSZ
AZS

PWSZ
Krosno
Ȟ

PWSZ
Sanok
-

PWSZ
Jarosáaw
Ȟ

PWSZ Tarnobrzeg
Ȟ

PWSZ
PrzemyĞl
Ȟ

ħródáo: badania wáasne, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego”.

3. Analiza: z wyjątkiem PWSZ Sanok, we wszystkich PaĔstwowych WyĪszych Szkoáach Zawodowych na Podkarpaciu istnieją Akademickie Związki
Sportowe. Prowadzą one zajĊcia w wielu sekcjach sportowych do wyboru dla
studentów wszystkich kierunków. AZS jest takĪe organizatorem imprez kulturalno-sportowych oraz rozmaitych turniejów dla studentów, a takĪe dla uczniów
szkóá Ğrednich, gimnazjów czy szkóá podstawowych.
Tab. 2. Kadra AZS PaĔstwowych WyĪszych Szkóá Zawodowych na Podkarpaciu
PWSZ
PWSZ
PWSZ
PWSZ
KROSNO JAROSàAW TARNOBRZEG PRZEMYĝL
AZS
-

AZS
-

AZS
-

AZS
-

PWSZ
SANOK
AZS (nie
istnieje)
-

1

-

1

-

-

1
-

5
-

-

1
-

-

3
2
1

3
4

1
2

1
3

-

KADRA
peány wymiar
godzin
czĊĞü etatu
umowa zlecenie,umowa
o dzieáo
wykáadowcy
instruktorzy
trenerzy klasy
Mistrzowskiej
trenerzy klasy I
trenerzy klasy II
prof. i dr hab.
doktorzy
magistrowie
wolontariat

ħródáo: badania wáasne, ankieta dot. AZS – „ Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”.

4. Analiza: jak wynika z badaĔ, wystĊpuje bardzo maáa liczba studentów,
którzy na zasadzie wolontariatu pomagaliby w prowadzeniu AZS-u. WiąĪe siĊ
to z tym, Īe studenci coraz czĊĞciej nie mogą pogodziü pracy spoáecznej z nauką. Poziom kwalifikacji zawodowych osób prowadzących zajĊcia w sekcjach
sportowych, takĪe pozostawia wiele do Īyczenia. Biorąc jednak pod uwagĊ cel
sekcji sportowych, jakim jest ogólna rekreacja, kwalifikacje opiekunów sekcji
są wystarczające. RównieĪ ogólna liczba osób dziaáających w strukturach AZS,
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czy to wykwalifikowanej kadry, czy teĪ studentów jest zbyt maáa aby nadaü
dziaáaniom AZS naleĪytego rozmachu i zapewniü odpowiedni rozwój fizyczny
máodzieĪy w tych placówkach.
5. Dyscypliny do wyboru na zajĊciach sportowych:
Krosno AZS: fitness-aerobic, unihokej, piáka siatkowa, koszykówka, piáka
noĪna, páywanie (6 dyscyplin).
Tarnobrzeg AZS: futsal, piáka siatkowa, koszykówka, tenis stoáowy, karate (5 dyscyplin).
PrzemyĞl AZS: koszykówka, unihokej, futsal, piáka siatkowa, páywanie,
turystyka, kulturystyka, tenis stoáowy (7 dyscyplin).
Jarosáaw AZS: unihokej, judo, koszykówka, tenis stoáowy, páywanie, aerobic, piáka siatkowa, futsal (8 dyscyplin).
Sanok AZS: nie istnieje.

Ryc. 1. Liczba dyscyplin do wyboru na zajĊciach AZS
ħródáo: badania wáasne, ankieta dot. AZS – „ Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”.

6. Analiza: ZajĊcia w sekcjach AZS są prowadzone w duĪej liczbie dyscyplin sportowych. Przekáada siĊ to na szerokie moĪliwoĞci rozwoju studenta,
zawodnika oraz na propagowanie sportu i rekreacji sportowej w szerokim zakresie. Liczba ta niewątpliwie mogáaby byü wiĊksza, lecz jest ona uzaleĪniona
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od moĪliwoĞci wykorzystania bazy sportowej uczelni czy teĪ miasta, dostĊpnych Ğrodków finansowych oraz osób potrzebnych do pracy.
7. Ocena funkcjonowania AZS: (pytania zadane osobom zarządzającym
AZS w przedstawionych uczelniach.)
Jak oceniasz wspóápracĊ AZS z uczelnią?
PWSZ Krosno
PWSZ Jarosáaw
PWSZ Tarnobrzeg
PWSZ PrzemyĞl

Dobrze
Bardzo dobrze
ĝrednio
Bardzo dobrze

ħródáo: na podst. badaĔ wáasnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu
uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”.
Jak oceniasz stan bazy do zajĊü rekreacyjno-sportowych na swojej uczelni?
PWSZ Krosno
PWSZ Jarosáaw
PWSZ Tarnobrzeg
PWSZ PrzemyĞl

Dobrze
ĝrednio
Bardzo Ĩle
ħle

ħródáo: na podst. badaĔ wáasnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu
uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”.
Jak oceniasz stosunek wáadz uczelni do kultury fizycznej na swojej uczelni?
PWSZ Krosno
PWSZ Jarosáaw
PWSZ Tarnobrzeg
PWSZ PrzemyĞl

Dobrze
Bardzo dobrze
ħle
Dobrze

ħródáo: na podst. badaĔ wáasnych, ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu
uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”.

8. Analiza: Jak widaü, funkcjonowanie AZS w PaĔstwowych WyĪszych
Szkoáach zawodowych jest uzaleĪnione w duĪej mierze od wspóápracy AZS
z uczelnią oraz stosunku samych wáadz uczelni do kultury fizycznej. Tutaj czĊsto przychylnoĞü, zrozumienie i same chĊci mogą byü bardzo pomocne. TakĪe
sytuacja finansowa PWSZ-ów, a co za tym idzie, stan bazy sportowej ma niewątpliwie ogromny wpáyw na skalĊ, rozmach i moĪliwoĞci popularyzacji kultury fizycznej w tych szkoáach.
9. Problemy i potrzeby związane z dziaáalnoĞcią AZS: (pytania zadane
osobom zarządzającym AZS w przedstawionych uczelniach)
PWSZ PrzemyĞl:
– rozbudowa bazy sportowej,
– budowa hali sportowej,
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– budowa boisk sportowych,
– brak kadry specjalistów wychowania fizycznego,
– maáe wynagrodzenia dla instruktorów i trenerów.
PWSZ Tarnobrzeg:
– brak ludzi zatrudnionych na etacie,
– brak studentów do prowadzenia AZS,
– budowa hali sportowej na potrzeby AZS.
PWSZ Jarosáaw:
– znalezienie ksiĊgowej,
– problemy finansowe,
– rozbudowanie bazy sportowej,
– pozyskanie Ğrodków na prowadzenie sekcji sportowych i szkoleĔ.
PWSZ Krosno:
– wiĊkszy dostĊp do hali sportowej,
– brak osób do pracy w ramach wolontariatu,
– brak Ğrodków na zatrudnienie osób do biura.
10. Analiza: z wszystkich problemów przebadanych przeze mnie AZS na
pierwszy plan wysuwa siĊ brak odpowiednio rozbudowanej i wyposaĪonej bazy
sportowej. Chcąc popularyzowaü kulturĊ fizyczną na szerszą skalĊ, zwiĊkszaü liczbĊ sekcji sportowych czy studentów na nie uczĊszczających, potrzeba bazy sportowej, która w peáni by to umoĪliwiáa. Mowa tutaj o boiskach, halach sportowych,
basenach, kortach, bieĪniach lekkoatletycznych, siáowniach itd. CzĊsto uczelnie
korzystają z miejskich baz sportowych. Tutaj kolejny raz pojawia siĊ sygnaá, Īe
bardzo waĪna jest wspóápraca miĊdzy instytucjami, jakimi są miejskie oĞrodki sportu i rekreacji, urzĊdy miast i PWSZ-y. Drugim niezwykle istotnym problemem jest
brak kadry do pracy. AZS potrzebują nie tylko wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajĊü na sekcjach sportowych, ale takĪe osób do pracy w ramach wolontariatu. W pierwszym przypadku problemem są maáe wynagrodzenia dla trenerów
i instruktorów, w drugim zaĞ maáa iloĞü czasu wolnego studentów spowodowana
czĊsto duĪą liczbą zajĊü i dodatkową pracą zarobkową. Kolejną sprawą jest brak
dostatecznych Ğrodków finansowych. Potrzeby tutaj są duĪe miĊdzy innymi w zakresie prowadzenia sekcji sportowych i szkoleĔ, rozbudowywania bazy sportowej
czy teĪ zatrudnienia osoby do biura AZS.
11. Podsumowanie: Pierre de Coubertin dowodziá, Īe gry sportowe stanowią doskonaáe pole dziaáania dla ksztaácenia w myĞl zaáoĪeĔ wychowania spoáecznego2. DziaáalnoĞü AZS w PaĔstwowych WyĪszych Szkoáach Zawodowych
na Podkarpaciu stanowi doskonaáe pole dziaáania dla rozwoju fizycznego
2

J. Kosiewicz, Pierre de Coubertin – narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu, „Ruch dla
kultury”, Rzeszów 2002.
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i umysáowego studentów. Aby jednak byáa efektywna oraz by speániaáa oczekiwania studentów musi rozwinąü siĊ w zakresie bazy sportowej, Ğrodków finansowych i kadry szkoleniowej.
12. Wnioski:
– konieczne jest powiĊkszanie kadry dydaktycznej, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz stopni naukowych a takĪe przyciągniĊcie kadry poprzez
zwiĊkszenie wynagrodzenia,
– róĪnorodnoĞü i duĪa liczba dyscyplin sportowych propagowanych na zajĊciach AZS jest czynnikiem zwiĊkszającym rozwój kultury fizycznej,
– istnieje potrzeba znacznej rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w poszczególnych uczelniach,
– istotne jest znalezienie osób chĊtnych do pracy w AZS w ramach wolontariatu.
Bibliografia
Ankieta dot. AZS – „Informacja na temat dziaáalnoĞci klubu uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego”.
Kosiewicz J., Pierre de Coubertin – narodziny i rozwój ideologii neoolimpizmu, „Ruch dla kultury”, Rzeszów 2002.
Osterloff W.K., Historia sportu, Warszawa 1976.
Wywiad z osobami zarządzającymi AZS w badanych uczelniach.

STRESZCZENIE
W pracy zostaáy przedstawione badania dziaáalnoĞci Akademickich Związków Sportowych w PaĔstwowych WyĪszych Szkoáach zawodowych na Podkarpaciu. Przeprowadzone zostaáy badania czynników mających wpáyw na stan
kultury fizycznej, tj.: stanu kadry Akademickiego Związku Sportowego (AZS),
stanu bazy dydaktycznej, a takĪe rodzajów dyscyplin sportowych do wyboru dla
studentów AZS. Respondentami badania byli zarządcy AZS w wybranych
uczelniach. Badania te prowadzone byáy przy pomocy ankiety („Informacja na
temat dziaáalnoĞci klubu uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego”).
W wyniku analizy pokazano istniejącą koniecznoĞü miĊdzy innymi: zwiĊkszenia Ğrodków finansowych, rozbudowy bazy sportowej, poprawy stanu kadry
dydaktycznej oraz samego wystĊpowania jednostki organizacyjnej odpowiadającej za sport i rekreacjĊ na uczelniach, jaką jest AZS.
Sáowa kluczowe: PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa, Akademicki Związek
Sportowy, kultura fizyczna, kadra pracownicza, dyscyplina sportowa.
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà I

BARTàOMIEJ KORPAK
Akademicki Związek Sportowy, Zarząd Gáówny

WYCHOWANIE FIZYCZNE W STRUKTURZE KWALIFIKACJI
DLA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
WstĊp
Wychowanie fizyczne studentów w polskich szkoáach wyĪszych od lat budzi wiele refleksji. I to raczej w kategoriach niepokoju i zastrzeĪeĔ niĪ optymistycznych rozwaĪaĔ. Tak na dobrą sprawĊ patrząc historycznie postĊp jaki dokonaá siĊ w tym zakresie na przestrzeni ostatnich stu lat nie jest zbyt imponujący. Po wielu latach róĪnorodnych prób, po okresie pozornych sukcesów
w trwającym kilkadziesiąt lat ideologii socjalistycznego wychowania, jesteĞmy
nadal na etapie udowadniania, Īe sprawnoĞü fizyczna máodzieĪy w wieku
18ಥ25 lat jest równie waĪna jak ta intelektualna i duchowa. Z badaĔ i analiz
wynika, Īe w dalszym ciągu odsetek czynnie zajmujących siĊ sportem wĞród
polskich studentów nie jest zbyt wysoki, mimo Īe w otoczeniu dokonaáa siĊ
wrĊcz gigantyczna rewolucja, jeĪeli chodzi o moĪliwoĞci, formy, sprzĊt, promocjĊ i na wiele sposobów rozumiana dostĊpnoĞü. Wszelkie statystyki pokazują, Īe Polacy znacznie w tym zakresie odbiegają od norm europejskich, czy
Ğwiatowych. Z róĪnych badaĔ wynika, Īe w czynny sposób z zajĊü sportoworekreacyjnych korzysta 10ಥ15% studentów. Czynny, to znaczy üwiczący przynajmniej 2ಥ3 razy w tygodniu po kilkadziesiąt minut, i to w takich formach,
które dadzą siĊ w jakikolwiek sposób opisaü.
Posiadanie roweru nie oznacza jeszcze aktywnoĞci fizycznej, dopiero systematyczna jazda na nim ma w sobie element rekreacji. Wydawaáo siĊ, Īe juĪ w XVII
wieku zdoáano dowieĞü na gruncie teorii związanych z pedagogika i wychowaniem,
Īe wychowanie fizyczne máodego pokolenia jest elementem procesu edukacji
szkolnej, a nie tylko wyáącznie prywatną sprawą kaĪdego czáowieka.
Ojciec wspóáczesnej pedagogiki – Jan Amos Komensky, czeski arianin, zauwaĪyá Īe wychowanie musi byü zgodne z naturą máodego organizmu. MáodzieĪ
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uczy siĊ nie dla szkoáy a dla Īycia. Winna wiĊc byü energiczna, silna fizycznie,
gotowa do wszystkiego, zdolna , pracowita. Wychowanie fizyczne powinno byü
powszechne. Postulowaá, by dobĊ podzieliü na 3 czĊĞci: 8 godzin na pracĊ, 8 godzin na sen i 8 godzin na üwiczenia i pielĊgnacjĊ ciaáa1. Z czasem czas na üwiczenia cielesne uzaleĪniano od wieku uczniów i istotnie go ograniczono, chociaĪ
w kanonie wychowania i edukacji przetrwaá do czasów wspóáczesnych.
Na gruncie polskim ostateczne wątpliwoĞci rozwiaáa w 1773 roku Komisja
Edukacji Narodowej w swych ustawach. Nie moĪna byü szczĊĞliwym, nie moĪna
nabieraü oĞwiecenia umysáu, dzielnoĞci duszy, áatwoĞci w uĪywaniu jej wáadz,
zdatnoĞci w zrĊcznoĞci w wykonywaniu obowiązków swego stanu bez zdrowia,
bez mocnego i trwaáego záoĪenia ciaáa (...). Tak nierozdzielnym idąc związkiem
edukacja moralna z edukacją fizyczną bĊdą zdolne daü spoáecznoĞci cnotliwego
czáowieka, OjczyĨnie dobrego obywatela2.
W kolejnych stuleciach nigdy od tych poglądów nie odstąpiono, a wrĊcz
przeciwnie – w wielu miejscach na Ğwiecie z organizacji zajĊü z wychowania
fizycznego dla dzieci i máodzieĪy uczyniono zarówno obowiązek dla instytucji
paĔstwowych (szkolnictwo, wojsko), jak i pole do aktywnoĞci samorządowych
organizacji ( kluby sportowe, stowarzyszenia). WspóáczeĞnie w poglądach na ta
sferĊ niezbyt wiele siĊ zmieniáo, mamy teraz tylko znacznie wiĊksze moĪliwoĞci techniczne empirycznego udowodnienia korzyĞci páynących z aktywnoĞci
fizycznej. Nadal przypisuje siĊ wychowaniu fizycznemu bardzo waĪną rolĊ na
kaĪdym etapie Īycia czáowieka.
Ale wróümy do wątków historycznych związanych z wychowaniem fizycznym
studentów. W miĊdzywojennej Polsce, prekursorem wprowadzenia zajĊü z wychowania fizycznego do programu studiów byá Uniwersytet PoznaĔski. Gáównie staraniem Eugeniusza Piaseckiego, który od 1919 roku kierowaá w tej uczelni Katedrą
Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, jako samodzielną jednostką na Wydziale Lekarskim. Gáównym zadaniem Studium byáo ksztaácenie nauczycieli dla
potrzeb szkolnictwa Ğredniego. Z jego inicjatywy juĪ w 1919 roku w „Spisie wykáadów Uniwersytetu PoznaĔskiego” ujĊte byáy „üwiczenia gimnastyczne (...) dostĊpne
dla wszystkich sáuchaczy i sáuchaczek bez wzglĊdu na wydziaá”. W roku akademickim 1921/22 na tego typu zajĊcia uczĊszczaáo okoáo 100 studentów. ZajĊcia byáy
bezpáatne, w przeciwieĔstwie do páatnych wówczas zajĊü laboratoryjnych. Mógá
w nich uczestniczyü kaĪdy student w wieku 18-30 lat, legitymujący siĊ dobrym stanem zdrowia i odpowiednią sprawnoĞcią fizyczną. Program zajĊü byá niezwykle
bogaty (...) w jego skáad wchodziáa lekkoatletyka, gry ruchowe, szermierka, rytmika,
plastyka, taĔce narodowe, üwiczenia harcerskie, páywanie i wioĞlarstwo3
1

Za R. WroczyĔskim: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo KB,
Wrocáaw 2003, s. 81–62.
2
Komisja Edukacji Narodowej. Pisma Komisji i o Komisji. S. Tync, Wrocáaw 1954.
3
R. Wryk, Zarys dziaáalnoĞci AZS w poznaniu 1919–1949, Dom Wydawniczy REBIS, PoznaĔ
2007, s. 55.
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W wielu pracach naukowych publikowanych w tamtym okresie, a takĪe na
forum PaĔstwowej Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej prof.
Eugeniusz Piasecki wskazywaá teoretyczne i praktyczne aspekty związane
z tym zagadnieniem, postulując trwaáe wpisanie wychowania fizycznego do
programu ksztaácenia.
Efekt tych zabiegów byáy dosyü skromne. Wychowanie fizyczne programowo weszáo do polskich szkóá wyĪszych w 1938 roku. W opublikowanych
wytycznych uznano za konieczne wprowadzenie obowiązkowych üwiczeĔ dla
pierwszego roku studiów medycznych i nauczycielskich w wymiarze 90 godzin
rocznie oraz uruchomienie akademickich oĞrodków do üwiczeĔ dobrowolnych.
Zalecenie wyszáo z Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, w której aktywną
rolĊ odgrywaá wspomniany juĪ prof.Piasecki.
W okresie II Rzeczypospolitej, máodzieĪ studencka z pasjami sportowymi
znalazáa siĊ w wiĊkszoĞci w klubach AZS, które miaáy charakter miĊdzyuczelniany, Ğrodowiskowy. Z danych statystycznych wynika, Īe pod koniec tego
okresu, do 8 AZS-ów (Lublin, Kraków, Warszawa, Lwów, Wilno, PoznaĔ,
Wolne Miasto GdaĔsk, Cieszyn) naleĪaáo ok. 5000 czáonków, co stanowiáo
kilka procent populacji wszystkich studentów.
W istotny sposób sytuacje ulegáa zmianie po II wojnie Ğwiatowej, a w szczególnoĞci po roku 1949. PrzyjĊto model organizacyjny w zakresie wychowania fizycznego, oparty na wzorcach radzieckich, a wiĊc powszechnym obowiązku
uczestniczenia w takich zajĊciach, w myĞl zasady „Sprawny do pracy i obrony”.
Sport i wychowanie fizyczne w tym wydaniu byáo trwaáym elementem caáej ideologii opartej na bezpoĞrednim wpáywaniu przez paĔstwo na losy jednostki. Sposobem na wychowywanie w karnoĞci i dyscyplinie byáy zorganizowane zajĊcia
z sportowe. Utrwaliáo siĊ wtedy, uĪywane do dzisiaj hasáo – masowej kultury fizycznej, rozumianej zarówno jako powszechnie dostĊpnej formuáy powszechnego
sportowania siĊ, ale takĪe jako wspólne uprawianie zajĊü.
Efektem takiej polityki byáo pojawienie siĊ w polskich szkoáach wyĪszych
obligatoryjnych zajĊü z WF i instytucji która za ich realizacje miaáa odpowiadaü
– Studium Wychowania Fizycznego. W formie zajĊü obowiązkowych dla studentów I i II roku wprowadzono WF w 1950 roku. W lutym 1954 roku ukazaáo
siĊ rozporządzenie Ministra Szkolnictwa WyĪszego w sprawie organizacji Studium Wychowania Fizycznego w szkole wyĪszej. Caáy ten okres szczegóáowo
zostaá opisany i przeanalizowany w pracy prof. Kazimierza ObodyĔskiego4. Tu
zatem tylko konkludując – zakáadany efekt, czyli zajĊcia z wychowania dla
studentów obowiązkowe przez caáy okres studiów mimo zapowiedzi programowych nie zostaá wdroĪony do realizacji. Pod koniec lat 80. XX wieku zaczĊto wycofywaü siĊ z wielu pomysáów w tym zakresie, gáównie z powodów eko4

K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej máodzieĪy akademickiej w Polsce, Wydawnictwo WSP Rzeszów, Rzeszów 1992.
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nomicznych, ale takĪe i organizacyjnych. Jak zauwaĪyá Zbigniew DziubiĔski
w artykule na temat studenckiej kultury fizycznej5: W tym kontekĞcie blado
wygląda sytuacja uczelnianej kultury fizycznej, która nie wkomponowaáa siĊ
w nurt zachodzących zmian i nie podjĊáa wyzwaĔ wolnego rynku. Uczelniana
kultura fizyczna okazaáa siĊ zbyt skostniaáa, aby „zabraü siĊ do pociągu” z napisem „transformacja”. (...) W uczelnianej kulturze fizycznej zbyt zakorzenione
jest tradycyjne myĞlenie o celach i jej zadaniach. Nie ma w niej nic z nowoczesnoĞci. Tradycyjnie mówi siĊ, Īe uczelniana kultura fizyczna ma pomóc w harmonijnym rozwoju fizycznym, poprawiü sprawnoĞü ruchową, wydolnoĞü fizyczną oraz podnieĞü poziom zdrowia przyczyniü siĊ do rozwoju innych stron osobowoĞci studenta. Pokutuje zatem Gilewiczowski (B.Z. Gilewicz, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1964), przyrodniczy, medyczny sposób patrzenia na kulturĊ fizyczną. (....) Dzisiaj mamy palącą potrzebĊ ujĊcia uczelnianej
kultury fizycznej w kategoriach humanistycznych, spoáecznych, kulturologicznych, ekonomicznych i moralnych, a szczególnie zawodowych.
ZnaleĨliĞmy siĊ juĪ dawno w XXI wieku, wiele elementów transformacji
Polska ma juĪ za sobą. Czy przynaleĪnoĞü do Wspólnoty Europejskiej wymusi
w polskim systemie ksztaácenia w szkoáach wyĪszych nowe jakoĞciowo podejĞcie takĪe do spraw studenckiego wychowania fizycznego?

Wychowanie fizyczne studentów
w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych
PowyĪsze twierdzenie znacznie bezpieczniej byáoby zastąpiü podobnie
brzmiącym pytaniem: Czy wychowanie fizyczne moĪe znaleĨü siĊ w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych?
Peánej odpowiedzi dotyczącej sposobów rozwiązywania tego problemu
w uczelniach europejskich dzisiaj nie moĪna przedstawiü. Brak jest dostĊpnych
danych na ten temat. Przed bardziej szczegóáowymi rozwaĪaniami przypomnieü
trzeba czego dotyczyü ma wspólna europejska polityka w obszarze szkolnictwa
wyĪszego.
10 lat temu, 19 czerwca ministrowie edukacji 29 krajów podpisali DeklaracjĊ BoloĔską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliĪenia
systemów szkolnictwa wyĪszego krajów europejskich.6 Gáównym celem jaki
sobie wyznaczono do 2010 roku to stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyĪszego.
5
Praca zbiorowa. Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyĪszego
w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000; Z. DziubiĔski, Studencka
Kultura fizyczna na przeáomie wieków. Próba diagnozy i propozycje zmian.
6
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. Informacja ogólna o Procesie BoloĔskim. Strona
internetowa www.nauka.gov.pl
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Jego realizacja to:
– wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdroĪenie Suplementu do Dyplomu,
– przyjĊcie systemu ksztaácenia opartego na dwóch/trzech poziomach ksztaácenia;
– powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS - European
Credit Transfer System);
– promocja mobilnoĞci studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz
personelu administracyjnego;
– promocja wspóápracy europejskiej w zakresie zwiĊkszenia poziomu jakoĞci
szkolnictwa wyĪszego;
– promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyĪszego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilnoĞci oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badaĔ.
Dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyĪszego zdefiniowano okreĞlone
zadania z których wynikają miĊdzy innymi nastĊpujące cele ksztaácenia:
1. Przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. WczeĞniejsze
modele w wiĊkszym stopniu skupiaáy siĊ na realizacji teoretycznego zakresu
edukacji, opisanych w procesach, programach i zadaniach dydaktycznych.
Efektem odczuwalnym powszechnie w Europie byá powstający dystans w stosunku do paĔstw o najszybszym rozwoju efektywnoĞci pracy, mierzony przydatnoĞcią absolwenta do wyzwaĔ rynku pracy.
2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej.
3. Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w spoáeczeĔstwie demokratycznym
4. Doskonalenie kompetencji, rozwój osobisty
Przyjmuje siĊ uniwersalną strukturĊ kwalifikacji zawierającą trzy gáówne
cykle ksztaácenia: studia licencjackie; studia magisterskie i wreszcie studia doktoranckie.
Wyznaczniki ogólne (dyskryptory generyczne) dla kaĪdego cyklu zbudowane są na podstawie efektów ksztaácenia i kompetencji oraz przypisanych im
punktów ECTS dla I i II cyklu.
Oczekiwania wzglĊdem Struktury Kwalifikacji to:
1. PorównywalnoĞü efektów ksztaácenia.
2. Wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez
absolwentów.
3. Informacja dotycząca moĪliwoĞci kontynuacji ksztaácenia.
4. Definiowanie standardów ksztaácenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów.
5. Uznawanie kompetencji zdobytych poza formalną edukacją („otwarcie”
systemu).
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Ramy ogólne dla Struktury Kwalifikacji wyznaczają podstawowe efekty
ksztaácenia: wiedza, umiejĊtnoĞci i postawy. Co pod tymi pojĊciami naleĪy
rozumieü?
Wiedza to wiadomoĞci i rozumienie zdobywana w procesie nauczania, do
tego umiejĊtnoĞci traktowane jako wiedza na temat tego jak dziaáaü i na koniec
postawy to nic innego jak wiedza na temat tego jakim byü.
BudowĊ Struktury Kwalifikacji naleĪy rozpocząü od okreĞlenia zamierzonych efektów ksztaácenia. A wiĊc co uczący siĊ powinien wiedzieü, rozumieü
i co zdolny jest zrobiü po zakoĔczeniu okresu ksztaácenia. Efekty ksztaácenia
muszą byü mierzalne i potwierdzalne, a ich osiągniĊcie wiarygodnie udokumentowane przez instytucje prowadzące program edukacyjny. Program studiów
buduje siĊ od okreĞlenia efektów ksztaácenia, program ma sáuĪyü ich realizacji.
Jak zapewniü porównywalnoĞü i uznawalnoĞü efektów ksztaácenia przy caáej róĪnorodnoĞci wynikającej z posiadanego potencjaáu, uwarunkowaĔ krajowych, kulturowych, cywilizacyjnych i dziesiątków innych czynników?
Dotychczas stosowana metoda tradycyjna oparta byáa na opisie „wejĞcia”
(in-put), a wiec opisie instytucji, dáugoĞü kursu, liczby godzin, treĞci dydaktycznych, metod potwierdzania wiedzy i umiejĊtnoĞci. Ten system w Polsce obowiązuje w wiĊkszoĞci szkóá wyĪszych do dzisiaj, a nad jego sposobem realizacji
czuwają zarówno instytucje paĔstwowe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego, Rada Gáówna Szkolnictwa WyĪszego, PaĔstwowa Komisja Akredytacyjna), jak i jednostki autonomicznej uczelni (senat, rady wydziaáów, samodzielni
pracownicy nauki). Analiza porównywalnoĞci ma charakter formalny, opiera siĊ
gáównie na czynnikach opisujących cytowane „wejĞcie”. Z takich analiz moĪe
wynikaü porównując absolwenta ekonomii z Warszawy i Wrocáawia, Īe obaj
zaliczyli odpowiednie liczby obowiązkowych wykáadów i üwiczeĔ, zdali egzaminy, uzyskali zaliczenia, napisali i obronili prace licencjackie.
Nowa propozycja wynika z procesu boloĔskiego i oparta jest na opisie
„wyjĞcia”, a wiĊc na opisie efektów uczenia siĊ. Zatem ofertą edukacyjna skierowana do podejmujących naukĊ w szkole wyĪszej wskazuje na elementy wieĔczące naukĊ. Im bardziej precyzyjnie potrafimy okreĞliü zamierzone efekty tym
oferta wydaje siĊ byü bardziej atrakcyjna. Inna jakoĞciowo musi byü teĪ metoda
porównania tych efektów, oparta nie na uznawaniu ĞcieĪek formalnych, a dobrze opisanych: wiedzy, umiejĊtnoĞciach i postawach.
Po tych wyjaĞnieniach moĪemy wróciü do postawionego wczeĞniej problemu: Czy wychowanie fizyczne powinno siĊ znaleĨü w Ramach Kwalifikacji?
Moim zdaniem tak. A oto kilka przesáanek , które uzasadfniają takie stanowisko.
Wychowanie fizyczne wystĊpuje jako element programu ksztaácenia na poziomach związanych z edukacja szkolną (poziom 1-5) i naleĪy je kontynuowaü
na poziomie szkolnictwa wyĪszego (6-8). Nie ma Īadnej cezury czasowej, którą
moĪna by uznaü za zakoĔczenie okresu uczestniczenia w zajĊciach sportowych.
I nie ma tu nic do rzeczy fakt, Īe w Ğwietle prawa, máodzieĪ po ukoĔczeniu 18.
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roku Īycia staje siĊ peánoletnia. Rozwój fizyczny moĪe przebiegaü z róĪną intensywnoĞcią, ale wáaĞciwie nigdy nie ma koĔca. W kaĪdym wieku moĪna zdefiniowaü dla uprawianych przez siebie üwiczeĔ jakiĞ efekt koĔcowy, chociaĪby
umiejĊtnoĞü páywania, grania w tenisa, biegania. Nie mniej istotne są üwiczenia
podtrzymujące sprawnoĞü fizyczną i te nie mają juĪ na pewno jakichkolwiek
ograniczeĔ.
Wychowanie fizyczne jest istotnym elementem przygotowania do aktywnego uczestniczenia w spoáeczeĔstwie. Zdrowy i sprawnie fizyczny obywatel
jest zdolny zarówno do kreowania siebie, jak i do wspóádziaáania dla dobra
ogóáu. I znowu tu cezura wieku nie ma znaczenia. Dotyczy to zarówno máodzieĔców, jak i ludzi dojrzaáych. Co wiĊcej – zdrowie fizyczne i sprawnoĞü
starszego pokolenia ma istotny pozytywny wpáyw zarówno na relacje miĊdzyludzkie jak i koszty ponoszone przez spoáeczeĔstwo.
Wychowanie fizyczne powoduje osobisty rozwój – fizyczny, psychiczny,
emocjonalny, daje podstawy do samooceny zdrowia, sprawnoĞci i wydolnoĞci
organizmu. To bardzo konkretny wymiar doskonale dający siĊ opisaü. Z góry
moĪna przewidzieü i zaproponowaü uczestniczenie w zajĊciach to w efekcie
bardzo precyzyjnie okreĞlone umiejĊtnoĞci bądĨ nawyki. Co wiĊcej – wychowanie fizyczne podczas studiów moĪe byü realizowane takĪe poza strukturą
formalną. Speánione są zatem warunki pewnej otwartoĞci na instytucje zewnĊtrzne, o co reformie takĪe chodziáo.
Na koniec jeszcze jeden waĪny argument. Efekty ksztaácenia w zakresie
wychowania fizycznego wpáywają pozytywnie na kompetencje z innych dziedzin. W tym wypadku nie chodzi o sposób dbania o wáasne zdrowie czy relaks,
a raczej o dodatkowe umiejĊtnoĞci przydatne w pracy podstawowej. Zawsze
pedagog mający uprawnienia instruktora sportu powinien byü bardziej uĪyteczny w szkole niĪ ten bez, a szef kadr w firmie bĊdący przy okazji sĊdziom piákarskim lepiej siĊ nada do dziaáaĔ integrujących pracowników.
Czy moĪna precyzyjnie opisaü efekty ksztaácenia w zakresie wychowania
fizycznego? W tym przypadku odpowiedĨ takĪe brzmi TAK. Przykáadów moĪna mnoĪyü, chociaĪ na tle innych przedmiotów i w tym przypadku widaü koniecznoĞü dwojakiego podejĞcia.
Zarówno na poziomie centralnym (ogólnokrajowym, a moĪe ogólnoeuropejskim), jak i uczelnianym istnieje potrzeba okreĞlenia standardów opisujących
efekty uczestniczenia zajĊciach z wychowania fizycznego. Te pierwsze z koniecznoĞci musza byü ogólne (generyczne) i „dziedzinowe, a te uczelniane muszą byü szczegóáowe specyficzne dla danej szkoáy wyĪszej.
Wyznaczniki ogólne
Spróbujmy opisaü niektóre propozycje mogące sáuĪyü jako przykáady dla
uogólnienia centralnego. Mniejsze znaczenie na tym etapie moim zdaniem ma
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sam dobór przykáadów, a wiĊksze trochĊ inne podejĞcie do treĞci programowych
w ramach przedmiotu „wychowanie fizyczne”. Zatem tylko trzy przykáady
Kwalifikacje i uprawnienia instruktorskie. Ze statystyk wynika, Īe blisko
30% studentów aktualnie uczy siĊ na kierunkach pedagogicznych (15%) oraz
spoáecznych (15%). Absolwent z uprawnieniami instruktorskimi to bardziej
atrakcyjny kandydat na nauczyciela, na przedszkolankĊ, pedagoga, psychologa,
animatora turystyki, pracownika socjalnego. Zdobycie uprawnieĔ instruktorskich to dosyü szczegóáowo opisany zarówno zakres teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy, co waĪniejsze – proces zakoĔczony egzaminem. Na mocy aktualnie istniejącego prawa (ustawa o kulturze fizycznej) nie ma Īadnych formalnych przeszkód dla organizowania tego typu edukacji przez szkoáy wyĪsze. Co
wiĊcej – wáączenie tych zajĊü do programu oferowanych przez szkoáĊ ma szanse na wyjątkowo efektywne wykorzystanie na ten cel zarówno obiektów szkoáy,
kadry ksztaácącej o róĪnych potrzebnych specjalnoĞciach, zaplecza organizacyjnego, Ğrodków komunikowania, systemu praktyk itd. Patrząc przez pryzmat
obecnie obowiązujących minimów programowych, aktualne 60 godzin zajĊü
z WF, dla zrealizowania efektu koĔcowego w przypadku instruktora wynosi
tych godzin 240, a nawet 300. ZajĊcia mogą byü rozáoĪone w czasie w zaleĪnoĞci od moĪliwoĞci uczelni. Efekt koĔcowy – zdobyte uprawnienia i potwierdzona umiejĊtnoĞü organizowania procesu szkoleniowego i zajĊü w wybranych
dyscyplinach sportu. Jest bardzo prawdopodobne, Īe pierwsze okresowe zatrudnienie dla takiego studenta – specjalisty znajdzie siĊ od rĊki w strukturze uczelni, w formule zajĊü bezpáatnych lub páatnych oferowanych innym studentom.
Z analiz zatrudnienia fachowców od sportu i rekreacji wynika, Īe 30–60% to są
wáaĞnie instruktorzy, studenci.
W analogiczny sposób moĪna opisaü efekty zajĊü, które prowadzą do potwierdzonych umiejĊtnoĞci w wybranych dyscyplinach sportu. Nabyta w wyniku kursu nauki páywania umiejĊtnoĞü jest doĞü prosta do udokumentowana.
Sprawdzian páywacki na pierwszych zajĊciach, okreĞlenie poziomu umiejĊtnoĞci i zaáoĪenia co do efektów kursu (póá rocznego, rocznego) i sprawdzian na
koniec zajĊü dają peáną wiedzĊ na przebiegiem procesu. Z uwagi na wielorakoĞü
stylów i duĪy stopieĔ zróĪnicowania umiejĊtnoĞci stopni edukacji w zakresie
páywania moĪe byü kilka. Ich okreĞlenie nie powinno sprawiaü specjalnego
káopotu. Podobnie jest z takimi dyscyplinami jak: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, Īeglarstwo i wiele, wiele innych, które wymagają tylko
szczegóáowego opisania poziomów umiejĊtnoĞci. System efektów pozwala
w dosyü precyzyjny sposób rozliczyü pracĊ wykáadowcy. ZaleĪnoĞü jest prosta
– liczba uczĊszczających studentów do liczby z potwierdzonymi umiejĊtnoĞciami.
No i trzeci przykáad, propozycja, w której efekty są pewnie mniej moĪliwe
do zmierzenia. Potwierdzony wzrost sprawnoĞci fizycznej, wytrzymaáoĞci, siáy.
Przez caáe dziesiĊciolecia, dla okreĞlenia cech motorycznych stosowano prze-
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róĪne testy. Generalnie polegaáy one na tym, aby wykonaü okreĞlone üwiczenia
w mierzonym czasie. Poddawano tym sprawdzianom studentów I roku, potem
w trakcie i ostatecznie na koniec edukacji. JeĪeli systematycznie üwiczyáeĞ to
sprawnoĞü powinna byü wiĊksza (czas üwiczeĔ winien siĊ skracaü). Z najpopularniejszych sprawdzianów do dziĞ stosowany jest test Pilicza.
To tylko przykáady. Czy powinniĞmy pokusiü siĊ o usystematyzowanie
tych programów na poziomie ogólnopolskim? Po raz trzeci odpowiedĨ brzmi
TAK. Do wykorzystania są zarówno teoretycy, jak i praktycy od lat pracujący
ze studentami.
Wyznaczniki uczelniane
Równie waĪny jak poziom centralny jest ten uczelniany. Dla wielu szkóá
wyĪszych zakres autonomii zgodnie z zaáoĪeniami systemowymi do ustawy
o szkolnictwie wyĪszym, bĊdzie wzrastaá. Na pewno dotyczy to uczelni flagowych, jak i tych wpisujących siĊ w rozwój spoáeczno-gospodarczy regionu.
Z wieloletniego doĞwiadczenia mogĊ potwierdziü, Īe wáaĞciwie kaĪda uczelnia w jakimĞ zakresie moĪe bardzo áatwo pokusiü siĊ o wáasny uczelniany
wyznacznik programowy w zakresie wychowania fizycznego. Zdeterminowane jest to bardzo wieloma czynnikami. Tymi charakteryzującymi uczelniĊ:
liczba studentów ich struktura (páeü, sposób studiowania), siedziba, kierunki
ksztaácenia, jak i tymi dotyczącymi sfery sportu – stan posiadania w zakresie
obiektów i infrastruktury sportowej, struktura i kwalifikacje kadry zatrudnionych specjalistów.
Dla zilustrowania problematyki przytoczĊ znowu kilka przykáadów.
Pierwszy z nich związany jest z aspektem regionalnym. Niewątpliwym atutem absolwentów uczelni dziaáających w terenie atrakcyjnym turystycznie
i krajoznawczo bĊdą specjalistyczne umiejĊtnoĞci w zakresie przewodnika turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, czy teĪ w bardzo popularnej i stale rozwijającej siĊ modzie na „survival”. Polska z uwagi na swoje poáoĪenie geograficzne ma bardzo wiele atrakcji krajoznawczych: góry, morze, wiele jezior, wiele
obszarów chronionej przyrody . JeĪeli nie ma nawet gotowych wytycznych
dotyczących programu takiego ksztaácenia, to na pewno bez specjalnych nakáadów takie ramy moĪna stworzyü. Wymiar zajĊü sportowych w ramach takiego
kursu to zadanie do zdefiniowania przez autora. JeĪeli chcĊ byü przewodnikiem
rowerowym, to oprócz umiejĊtnoĞci jazdy i orientacji w terenie, powinienem
poznaü, trasy , historie najciekawszych miejsc, posiadaü wiedze z podstaw bezpieczeĔstwa, ratownictwa medycznego, higieny, racjonalnego odĪywiania itd.
Pewnie uprawnienia te mogą byü wielostopniowe. JuĪ dzisiaj w ofercie zajĊü
z wychowania fizycznego tego obowiązkowego lub fakultatywnego na wielu
uczelniach znajduje siĊ turystyka rowerowa lub kajakowa. Od lata takie zajĊcie
oferuje siĊ studentom Politechniki Wrocáawskiej, krakowskiej AGH. WáaĞciwie
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postawione pytanie brzmi: Jaki jest zakáadany efekt uczestniczenia w tych zajĊciach.? Czy tylko odbycie iluĞ tam wycieczek?
Przykáad drugi wiąĪe siĊ z aspektem specyfiki uczelni. Absolwenci konkretnych kierunków powinni wykazaü siĊ zdefiniowanymi umiejĊtnoĞciami
w zakresie fizycznej sprawnoĞci. To zapewne przykáad trywialny, ale specjaliĞci
w zakresie ryboáówstwa, gospodarki morskiej, powinni umieü Īeglowaü, páywaü i wiosáowaü – bo to dodatkowy element podnoszący ich bezpieczeĔstwo.
I zapewne wspóáczesny pierwszy oficer na statku zna kilka innych sposobów
reagowania w krytycznych sytuacjach, ale gdzieĞ tam na koĔcu te najbardziej
elementarne i prymitywne teĪ mogą siĊ przydaü. No, ale tego typu kierunków
nie jest zbyt wiele. Jaką ofertĊ przygotowaü dla pedagogów, finansistów, ekonomistów i innych nie mniej popularnych zawodów? àatwego przepisu nie ma,
ale zapewne kompletnie wyksztaácony máody czáowiek powinien umieü taĔczyü, uprawiaü jeden ze sportów popularnych w Ğwiecie biznesu takich jak tenis, narciarstwo, golf. We wszystkich tych przypadkach dosyü áatwo jest okreĞliü zamierzony efekt ksztaácenia – potrafiĊ graü na punkty w tenisa, umiem
taĔczyü walca i tango, umiem posáugiwaü siĊ i üwiczyü na kilku podstawowych
przyrządach typu ergometr, bieĪnia lekkoatletyczna, sztanga. Bardzo áatwy jest
teĪ sposób wykazania siĊ takimi umiejĊtnoĞciami na zaliczenie.
No i ostatni przykáad. Absolwent naszego kierunku, czy teĪ naszej uczelni
to animator organizacji czasu wolnego. Poznaá w teorii i praktyce jak organizacja takich zajĊü wygląda. Wie jak bezpiecznie prowadziü rywalizacjĊ sportową,
zna podstawowe zasady bezpieczeĔstwa związanego z uprawianiem sportu, zna
zasady róĪnych gier i sprzĊt do nich potrzebny, wie gdzie szukaü pomysáów na
dobrą rekreacje. Okazji do wykorzystania tej wiedzy jest w dorosáym Īyciu bez
liku. Od wáasnej rodziny począwszy, poprzez grono przyjacióá i sąsiadów,
a skoĔczywszy za firmowych imprezach z wspóápracownikami.
Reforma szkolnictwa wyĪszego w Polsce nabiera tempa. Niedawno Ministerstwo Nauki i szkolnictwa WyĪszego opublikowaáo „ZaáoĪenia do nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyĪszym”7. Zaprezentowana w nich filozofia
wprost nawiązuje do Deklaracji BoloĔskiej. Trudno aby byáo inaczej, skoro
Polska aktywnie we wspóápracy europejskiej uczestniczy. Na wiĊkszoĞci uczelni, na wielu kierunkach trwają prace przygotowawcze do koniecznych zmian.
W Polsce dodatkowo wymusza je jeszcze sytuacja demograficzna i ekonomiczna. Diagnoza dla wychowania fizycznego nie jest zbyt dobra. Zapewne jednym
z zadaĔ szkoáy wyĪszej postanie dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów.
Czy wystarczy to, aby wychowanie fizyczne pozostaáo w minimach programowych, osobiĞcie wątpiĊ. Jak uzasadniü sensownie, Īe informatyk ma mieü
7

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego „ZaáoĪenia do nowelizacji ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyĪszym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki.
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w ciągu studiów I stopnia 60 godzin zajĊü sportowych. Tym bardziej, Īe do
czasu zapisania siĊ na nie, nie wie, jakie one bĊdą i co mu mogą daü. Zgodnie
z harmonogramem do 2010 roku powinno siĊ opracowaü Krajowe Ramy Kwalifikacyjne przystające do tych z Europejskiego Obszaru. Po roku 2012 wszystkie
dyplomy i suplementy do nich powinny zostaü na terenie UE ujednolicone.
Pozostaje wiĊc niewiele czasu i koniecznie trzeba podejmowaü wielokierunkowe dziaáania, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i (a moĪe przede
wszystkim) na poziomie uczelnianym.
STRESZCZENIE
Czy wychowanie fizyczne studentów znajdzie swoje miejsce w polskich
ramach kwalifikacyjnych obowiązujących szkolnictwo wyĪsze po roku 2010?
A moĪe jeszcze bardziej zasadne jest pytanie czy ta problematyka znajdzie swoje odzwierciedlenie w budowanym jednolitym dla Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa WyĪszego wymiarze programowym? Wydaje siĊ, Īe zbyt maáo dla
pozytywnych rozwiązaĔ robi siĊ zarówno w Polsce, jak i w Europie. Tradycyjna
metoda definiowania zajĊü z wychowania fizycznego poprzez opis instytucji,
liczby godzin i treĞci dydaktycznych zdecydowanie dominuje. Wydaje siĊ, Īe
Ğrodowisko nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnianych w uczelniach
jest przekonane, Īe to najlepszy z moĪliwych sposobów budowania oferty zajĊü
dla studentów. Wiele wskazuje na to, Īe potrzebne jest jednak inne spojrzenie
na tĊ problematykĊ.
Sáowa kluczowe: studenci, efekty ksztaácenia, kultura fizyczna
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà II

ZBIGNIEW BARABASZ, EMILIAN ZADARKO
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

ANALIZA DZIAàALNOĝCI STUDIÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I ICH WSPÓàPRACY Z KLUBAMI UCZELNIANYMI AZS
I INNYMI ORGANIZACJAMI

Wprowadzenie
MáodzieĪ akademicka polskich szkóá wyĪszych, wzorem kolegach z krajów
„starej” UE stawia coraz wyĪsze wymagania wspóáczesnej kulturze fizycznej1.
Okres przemian, transformacji systemowej takĪe tu zaznaczyá swoje piĊtno.
Aby podoáaü tym wymaganiom niezbĊdne jest wspóádziaáanie wielu podmiotów
funkcjonujących w tym Ğrodowisku. Studia Wychowania Fizycznego i Sportu
nie są w stanie samodzielnie sprostaü tym wymaganiom. Do swojej dziaáalnoĞci
poszukują wiĊc partnerów.
Z historycznego punktu widzenia Studia Wychowania Fizycznego
i Sportu od początków istnienia charakteryzowaáy siĊ w swojej dziaáalnoĞci
dobrymi relacjami i wspóápracą z innymi podmiotami na uczelniach. NajczĊĞciej dotyczyáo to wydziaáów zdrowia, związków zawodowych, dziaáów
socjalnych lub sáuĪb pracowniczych. TakĪe obecnie to czĊsto wáaĞnie na
pracowników SWFiS spada obowiązek organizacji imprez rekreacyjnosportowych, turystycznych lub po prostu zajĊü sportowych dla pracowników
uczelni i ich rodzin. Jest to takĪe w dzisiejszych czasach jeden z elementów
rywalizacji nie tylko o pozycjĊ SWFiS na uczelni, ale takĪe przyszáoĞü sportu na uczelniach.

1

Z. Barabasz, Kultura fizyczna studentów w europejskich szkoáach wyĪszych [w:] Akademicka
kultura fizyczna studentów na przeáomie stuleci, red. K. ObodyĔski, Z. Barabasz, t. I, Akademicki
Związek Sportowy, Warszawa 2009.
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Metoda i teren badaĔ
W roku akademickim 2005/2006 za pomocą kwestionariusza wywiadu przeprowadzono badania dotyczące realizacji szeroko rozumianej kultury fizycznej
w uniwersytetach polskich. Pytania miaáy charakter zamkniĊty i otwarty. Otrzymano odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i to otrzymano je od wszystkich 18
uniwersytetów. WaĪną czĊĞcią badaĔ byáa struktura dziaáalnoĞci organów prowadzących obowiązkowe wychowanie fizyczne w tych uczelniach. W odpowiedziach
przedstawiono stan dziaáalnoĞci tych instytucji.
PosáuĪono siĊ metodą komparatystyczną, porównując wyniki i obraz dziaáalnoĞci SWFiS (lub podobnych podmiotów uczelnianych) w poszczególnych
uczelniach.
Wyniki badaĔ
Z wyników badaĔ wynika, Īe tylko dwie uczelnie nie deklarują wspóápracy
z innymi podmiotami na macierzystych uczelniach. Wáadze SWFiS na ogóá zdają
sobie sprawĊ z potrzeby wspóápracy zwáaszcza z organizacjami studenckimi
(tab. I). To wáaĞnie od nich zaleĪy ksztaát Īycia kulturalnego na uczelni, a znaczenie
ich w dalszym ciągu wzrasta. Dwa SWFiS nie wspóápracują z Īadną organizacją
studencką (tak jest w Uniwersytecie JagielloĔskim i àódzkim). Deklarują one natomiast staáą wspóápracĊ z dziekanami i fundacją uniwersytecką.
CzĊsto wspóápraca, zwáaszcza z klubami uczelnianymi AZS, jest konieczna
z powodu udziaáu w rozgrywkach miĊdzyuczelnianych, akademickich mistrzostwach Polski czy w festiwalach sportowych AZS. Mniejsze znaczenie ma
wspóápraca z takimi organami uczelnianymi jak dziekan, dziaá kadr i szkoleĔ,
fundacja uczelniana. Trudno nie zauwaĪyü, Īe choü niektóre z nich nie mają
bezpoĞredniego wpáywu na dziaáalnoĞü organizacyjną studium, to ich pomoc
i przychylnoĞü moĪe uáatwiü jego funkcjonowanie m.in. poprzez wspólne utrzymanie wypoĪyczalni pracowniczo-studenckiej sprzĊtu sportowo-turystycznego, doposaĪenie uczelnianych oĞrodków sportowo-wypoczynkowych, zakup wyposaĪenia siáowni i salek do aerobiku itd. W zamian za to nauczyciele SWFiS pomagają w organizacji imprez i prowadzą zajĊcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników uczelni i ich rodzin.
Zdecydowanie gorzej wygląda wspóápraca SWFiS z organizacjami pozauczelnianymi. Wedáug badaĔ 30% z nich nie podejmuje takiej wspóápracy. A to
wáaĞnie tam (w Ğrodkach pozauczelnianych) naleĪy szukaü szans poprawy warunków pracy i rozwoju. Jest to tym bardziej zastanawiające, Īe są SWFiS, które nie wykazują wiĊkszej aktywnoĞci we wspóápracy z uczelnianymi organizacjami, nawet takimi jak kluby uczelniane AZS, wspóápracują z powodzeniem
z zewnĊtrznymi podmiotami gospodarczymi lub samorządowymi (np. z UrzĊdem Miasta i Marszaákowskim), a nawet z zarządami Ğrodowiskowymi i Zarzą-
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dem Gáównym AZS (np. SWFiS w Uniwersytecie Warszawskim i UMCS
w Lublinie). W przypadku poszczególnych studiów wspóápraca pomiĊdzy nimi
a UrzĊdami Miejskimi doprowadziáa nawet do przejĊcia od miasta obiektów
sportowych (Bydgoszcz) czy teĪ prowadzenia wspólnie sekcji sportowych,
zwáaszcza grup máodzieĪowych (PoznaĔ i UMSC Lublin).
Tab. I. Wspóápraca SWFiS z organizacjami
a) z terenu uczelni
Organizacje z terenu uczelni
samorząd
KU AZS
dziaá kadr i szkoleĔ
parlament uniwersytecki
dziekan
inne AZS
fundacja uczelniana
klub Īeglarski
inne organizacje studenckie

LiczebnoĞü
9
7
2
2
2
1
1
1
1

b) spoza terenu
Organizacje zewnĊtrzne
ZS AZS
kluby sportowe
ZG AZS
Urząd Miejski
Urząd Marszaákowski
inne KU AZS
inne SWFiS w mieĞcie
PTTK
TKKF

LiczebnoĞü
5
5
4
4
3
2
1
1
1

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Niepokoiü musi prawie zupeánie odejĞcie od wspóápracy z tradycyjnymi
partnerami studium, jak PTTK i TKKF (taka wspóápraca istnieje tylko na uniwersytetach w Opolu i Poznaniu). Dzieje siĊ tak mimo deklaratywnego zainteresowania studentów rekreacją i turystyką. Dobrze rozwija siĊ wspóápraca
z miejskimi klubami sportowymi, piĊü SWFiS wykazuje wáaĞnie taką wspóápracĊ. Z dwóch uniwersytetów o charakterze katolickim tylko w jednym nawiązano wspóápracĊ z samorządem studenckim – w UKSW w Warszawie.
Jednym z gáównych podmiotów zajmujących siĊ kulturą fizyczną zgodnie
ze swoim statutem jest na uczelniach Akademicki Związek Sportowy, a zwáaszcza jego kluby uczelniane. To on w przewaĪającej wiĊkszoĞci jest gáównym,
a czasami jedynym partnerem studiów w ich dziaáaniach propagatorskich, sportowych oraz ksztaátujących zachowania prozdrowotne máodzieĪy studenckiej.

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

196

Tylko piĊü (a moĪe aĪ piĊü) SWFiS nie podaáo go jako swojego staáego wspóápracownika. Powodów moĪe byü kilka. Wynika to niekiedy ze záej oceny dziaáalnoĞci klubów uczelnianych w zakresie ksztaátowania ĞwiadomoĞci studentów
i ich stosunku do kultury fizycznej (tak jest w przypadku Uniwersytetu Opolskiego) lub nieakceptowania polityki Zarząd Gáówny AZS w sferze wspóázawodnictwa sportowego, jak ma to miejsce w przypadku SWFiS w UAM w Poznaniu. Jest to tym bardziej niepokojące, Īe konflikty przenoszone są na studentów-sportowców, prowadząc jak w ostatnim przypadku do wycofania siĊ uczelni z rywalizacji o MPSW. A to wáaĞnie we wczeĞniejszej edycji 2004–2006
UAM w Poznaniu zostaá zwyciĊzcą rywalizacji w grupie uniwersytetów.
Mimo wspomnianych rozbieĪnoĞci zdecydowana wiĊkszoĞü kierowników SWFiS oceniaáa wspóápracĊ z klubami uczelnianymi AZS jako bardzo
dobrą lub dobrą (w sumie 88%), a wypeánianie przez nich statutowej roli
w zakresie ksztaátowania kultury fizycznej studentów pozytywnie oceniáo
77% badanych (tab. II).
Jest to o tyle istotne, Īe te niezaleĪne podmioty (znaczna czĊĞü uczelnianych klubów AZS posiada juĪ osobowoĞü prawną) byáy i są gáównymi orĊdownikami studenckiej kultury fizycznej na uczelniach. JednoczeĞnie, wobec coraz
trudniejszej sytuacji finansowej uniwersytetów, czĊsto rozbieĪnych celów
szczegóáowych, róĪnic w wyksztaáceniu i wieku swoich przywódców (KU AZS
oparte są w wiĊkszoĞci o dziaáaczy-studentów), potrafią skutecznie wspóápracowaü zarówno w codziennej dziaáalnoĞci, jak i przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. W ocenie pracowników SWFiS (w skali 1–7) jakoĞü
wspóápracy z KU AZS zostaáa oceniona wysoko, bo na 5,9 (Ğrednio), a z Samorządem Studenckim na 5,2. Daje to dobre perspektywy na przyszáoĞü. Statystycznie nieistotna i skrajnie oceniana (wykazywana tylko na trzech uczelniach)
byáa wspóápraca z NZS (oceny 6 i 1), podobnie jak ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (dwie oceny – równieĪ 6 i 1)
Tab. II. Ocena wspóápracy szkóá wyĪszych z klubami AZS
Odpowiedzi
bardzo dobrze
dobrze
przyzwoicie
Ğrednio
Ĩle
bardzo Ĩle

Wspóápraca z AZS
n
8
8
0
1
1
0

%
44%
44%
0%
6%
6%
0%

Wypeánianie roli przez
AZS
n
%
8
44%
6
33%
2
11%
2
11%
0
0%
0
0%

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Kluby uczelniane AZS na uniwersytetach dziaáają wiĊc na ogóá wspólnie ze
SWFiS w realizacji zadaĔ kultury fizycznej. W porozumieniu z rektorami peánią
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ĞciĞle okreĞlone funkcje. CzĊsto jest to prowadzenie sekcji wyczynowych
i rozgrywek miĊdzyuczelnianych, Ğrodowiskowych lub mistrzostw Polski szkóá
wyĪszych, ale takĪe organizacja szkoleĔ, obozów letnich i zimowych, imprez
uczelnianych. Na ten cel otrzymują (podobnie jak inne organizacje studenckie
dziaáające na uczelni w dziedzinie szeroko pojĊtej kultury) Ğrodki finansowe.
Wáadze SWFiS mają najczĊĞciej tylko w znikomym stopniu wpáyw na dysponowanie tymi Ğrodkami. W piĊciu przypadkach kierownik SWFiS nie ma Īadnego wpáywu na KU AZS, w trzech szkoáach KU AZS mogą dowolnie dysponowaü kwotą dofinansowania, w dwóch nie ma takiego dofinansowania.
W pozostaáych oĞmiu uczelniach klub uczelniany AZS otrzymuje finanse na
ĞciĞle okreĞlone zadania (wykres 1), najczĊĞciej na organizacjĊ rozgrywek
uczelnianych i miĊdzyuczelnianych lub prowadzenie sekcji sportowych. Zdecydowana wiĊkszoĞü tych Ğrodków musi byü jednak przeznaczana na prowadzenie
sekcji sportowych i rozgrywki sportowe (90%).

Wykres 1. Podziaá Ğrodków finansowych z dofinansowania Rektorów dla klubów uczelnianych AZS w uniwersytetach (n = 8) – wartoĞü Ğrednia
ħródáo: badania wáasne, 2006.

Na zadanie ankietowe: „WymieĔ dominujące formy zajĊü w SWFiS wedáug
wáasnej hierarchii waĪnoĞci (np. turystyka, rekreacja, sport, zajĊcia korekcyjne
itd.) na uniwersytecie”, przedstawiciele dziewiĊciu uczelni na pierwszym miejscu
wymienili rekreacjĊ, przedstawiciele czterech – tradycyjne zajĊcia wychowania
fizycznego, trzech – sport, po jednej rozwój bazy i zajĊü fakultatywnych (tab. III).
Na drugim miejscu wymieniano: jedenaĞcie razy sport, po dwa razy turystykĊ
i rekreacjĊ. Zdecydowanie najmniejsze znaczenie przypisywane jest podawanym
w trzeciej i czwartej kolejnoĞci turystyce (ujĊtej 10 razy) oraz zajĊciom korekcyjnym (8 razy). Pokazuje to tendencje w postrzeganiu waĪnoĞci form wychowania
fizycznego. Wydaje siĊ, Īe dominują tu trzy sposoby patrzenia na realizacjĊ wy-
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chowania fizycznego na uczelniach: pierwszy – jako tradycyjne wychowanie
fizyczne ogólnousprawniające, drugi jako realizacja celów poprzez udziaá w zajĊciach o charakterze sportowym, rozgrywkach i zawodach wydziaáowych, miĊdzyuczelnianych oraz trzeci jako wdraĪanie studentów do wyboru i uprawiania
rekreacji, a wiĊc „sportu caáego Īycia”. Zdecydowanie na koniec odsuwane są
aspekty turystyki i zajĊü korekcyjnych studentów. Niektórzy akcentują rozwój
bazy sportowej i badaĔ naukowych, ale są to stanowiska odosobnione.
Tab. III. Dominujące formy dziaáalnoĞci SWFiS
OdpowiedĨ
sport
rekreacja
turystyka
zajĊcia korekcyjne
wychowanie fizyczne ogólne
rozwój bazy sportowej
ksztaátowanie kultury fizycznej i sportu
badania naukowe kultury fizycznej
obozy i turystyka
zajĊcia fakultatywne

LiczebnoĞü
16
15
12
9
5
1
1
1
1
1

Procent
przypadków
89
83
67
50
28
6
6
6
6
6

ħródáo: badania wáasne, 2006.
Tab. IV. Dominujące cele dziaáalnoĞci SWFiS
OdpowiedĨ

LiczebnoĞü

popularyzacja kultury fizycznej
rozwój sprawnoĞci fizycznej
rozwój bazy sportowej
wzmocnienie zdrowia
rozwój wspóázawodnictwa sportowego
wyrobienie pozytywnych nawyków w zakresie kultury fizycznej
rozwój wychowania fizycznego
ksztaátowanie umiejĊtnoĞci wspóádziaáania w grupie
promocja nowych dyscyplin
badania naukowe
wspóápraca z wáadzami uczelni
rozwój form obozownictwa
uatrakcyjnienie zajĊü i unikanie zwolnieĔ

12
8
4
4
4

Procent
przypadków
67
44
22
22
22

3

17

3
2
2
1
1
1
1

17
11
11
6
6
6
6

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Chcąc uzupeániü obraz SWFiS, poproszono respondentów o wymienienie
dominujących celów dziaáalnoĞci studiów wedáug wáasnej hierarchii waĪnoĞci
(tab. IV). Na pierwszym miejscu podawano: popularyzacjĊ kultury fizycznej
wĞród studentów (6 respondentów), wyrobienie nawyków w dziedzinie kultury
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fizycznej, rozwój wychowania fizycznego, rozwój sprawnoĞci fizycznej i umiejĊtnoĞci (po 3 respondentów), rozwój bazy sportowej (2 razy) oraz uatrakcyjnienie zajĊü i wyeliminowanie zwolnieĔ (niestety, tylko 1 przypadek w KUL
w Lublinie). Na drugim miejscu wymieniano: rozwój sprawnoĞci fizycznej,
popularyzacjĊ kultury fizycznej, wzmocnienie zdrowia (3–4 uczelnie) oraz
promocjĊ nowych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych. Na trzecim miejscu dwie
uczelnie wymieniáy: rozwój zdrowia i popularyzacjĊ kultury fizycznej. Wymieniano teĪ sporadycznie wspóápracĊ z wáadzami uczelni, rozwój bazy sportowej
i badania naukowe oraz promocjĊ nowych dyscyplin sportowych.
Analiza zebranego materiaáu
Mimo pozytywnego stosunku wáadz uniwersytetów do kultury fizycznej
moĪemy mówiü o stagnacji lub nawet regresie w tej dziedzinie dziaáalnoĞci
szkóá wyĪszych. ĝwiadczą o tym obiektywne wskaĨniki statystyczne oraz opinie badanych. JuĪ ustawodawca, zmniejszając liczbĊ godzin obligatoryjnego
wychowania fizycznego w standardach nauczania do 60 godzin rocznie, zmarginalizowaá ten fragment kultury studenckiej (staáo siĊ to w okresie zwiĊkszenia
liczby godzin wychowania fizycznego w szkoáach niĪszego szczebla podlegáych
Ministerstwu OĞwiaty). Niestety, trudna sytuacja finansowa uniwersytetów –
brak niezbĊdnych Ğrodków na badania, pobory dla pracowników itp. powoduje
oszczĊdnoĞci w sferze kultury, w tym takĪe fizycznej. Obserwujemy wiĊc
zmniejszanie kwot przyznawanych na: imprezy sportowe, udziaá w mistrzostwach szkóá wyĪszych, dofinansowanie klubów uczelnianych AZS, odtwarzanie i zakup nowego sprzĊtu do wypoĪyczalni, a w koĔcu brak niezbĊdnych inwestycji w strukturĊ obiektową dla potrzeb kultury fizycznej na uniwersytetach.
W skrajnych przypadkach dochodzi teĪ do zlecania prowadzenia obligatoryjnego wychowania fizycznego instytucjom spoza struktur uczelnianych. Tylko na
dwóch uniwersytetach – w Bydgoszczy i Wrocáawiu, organy prowadzące wychowanie fizyczne są zadowolone ze swojej sytuacji (w tym Uniwersyteckie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, które jest czĊĞcią struktury organizacyjnej AWF we Wrocáawiu, Ğwiadczące usáugowe dziaáania na rzecz Uniwersytetu) (tab. V).
WĞród trudnoĞci i problemów ograniczających rozwój kultury fizycznej
wymienianych przez przedstawicieli SWFiS zdecydowanie najwiĊksze są
káopoty w zakresie uczelnianej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (tab. VI).
W przypadku aĪ 90% respondentów jest to gáówny problem uniemoĪliwiający
lub ograniczający rozwój kultury fizycznej w uniwersytetach. SWFiS przeciwdziaáają temu, wynajmując niezbĊdne obiekty od innych podmiotów lub
starając siĊ o budowĊ nowych czy rozbudowĊ lub remont juĪ istniejących.
Dzieje siĊ to w sytuacji, kiedy 30% z nich odczuwa braki finansowe.
Tab. V. Ocena stosunku wáadz uczelni do kultury fizycznej
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OdpowiedĨ
bardzo dobry
dobry
przyzwoity
Ğredni
záy
bardzo záy

LiczebnoĞü
7
5
4
2
0
0

Procent
39
28
22
11
0
0

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Niestety, pojawiają siĊ juĪ gáosy (coraz czĊstsze), Īe gáównym problemem są
studenci, a w zasadzie brak ich aktywnoĞci w dziedzinie kultury fizycznej. MoĪe to
wynikaü z kilku powodów: braku tradycji wyniesionej z domu rodzinnego i szkoáy,
niskiego poziomu sprawnoĞci, braku zainteresowaĔ. Powodem takiego stanu rzeczy
moĪe byü teĪ druga strona procesu, a wiĊc nauczyciele i instruktorzy – ich brak
zaangaĪowania, brak kwalifikacji do nauczania nowych dyscyplin rekreacyjnosportowych. Skoncentrowanie siĊ na sobie, brak kultury osobistej i záe relacje ze
studentami są teĪ czynnikami negatywnie wpáywającymi na ten stan.
Tab. VI. NajwiĊksze trudnoĞci w dziaáalnoĞci SWFiS
OdpowiedĨ
braki w infrastrukturze sportowej
braki i trudnoĞci finansowe
brak etatów administracyjnych
maáa aktywnoĞü studentów
brak páywalni
nie ma problemów

LiczebnoĞü
14
6
1
1
1
2

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Jakie są wiĊc zagroĪenia dla studenckiej kultury fizycznej i wychowania fizycznego w uniwersytetach i jak one wyglądają?
Brak takich zagroĪeĔ zadeklarowano w Uniwersytetach: àódzkim, Warszawskim, JagielloĔskim i KUL. W pozostaáych zagroĪenia te moĪna podzieliü
na dwie grupy. Jedna wynika z przeksztaáceĔ struktury wyĪszych szkóá w Polsce, ich nowych, nieznanych wczeĞniej zasad funkcjonowania, powstania minimów programowych, wprowadzenia kalkulacji finansowych. Druga to czynniki związane z niedostosowaniem siĊ SWFiS do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci (tab. VII). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zaakceptowaniem
przez uczelniĊ standardów programowych, co w przypadku wychowania fizycznego znaczy czĊsto ograniczenie liczby godzin do zakáadanego minimum2.
Tab. VII. ZagroĪenia dla zajĊü wychowania fizycznego w uniwersytetach

2

B. Korpak, Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian [w:] Akademicka
kultura fizyczna...
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LiczebnoĞü

ograniczenie godzin na kierunkach

9

brak zainteresowania przedmiotem wĞród studentów

4

wprowadzenie wychowania fizycznego jako przedmiotu fakultatywnego

3

brak Ğrodków finansowych

3

zagroĪenie likwidacją SWFiS

1

niewáaĞciwy regulamin AMPSW

1

záa mentalnoĞü nauczycieli

1

brak zagroĪeĔ

4

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Dziekani, dyrektorzy instytutów, musząc dbaü o finanse podlegáych im jednostek, ograniczają miĊdzy innymi liczbĊ godzin dydaktycznych. Mając do
wyboru: ograniczenie liczby godzin przedmiotów kierunkowych lub wychowania fizycznego, niestety czĊsto decydują siĊ na to drugie rozwiązanie. W skrajnym przypadku moĪe to nawet doprowadziü do likwidacji dotychczasowej
struktury funkcjonowania kultury fizycznej w szkoáach wyĪszych. MoĪliwa jest
sytuacja, w której uczelnie bĊdą jedynie stwarzaáy studentowi moĪliwoĞü realizacji jego potrzeb związanych z aktywnoĞcią fizyczną, zdrowiem i sprawnoĞcią
psychomotoryczną. To student jednak bĊdzie sam wybieraá czas, formĊ
i prowadzącego zajĊcia, ale teĪ zamiast wychowania fizycznego bĊdzie mógá
wybraü inny przedmiot. Wychowanie fizyczne bĊdzie przedmiotem fakultatywnym. Taką sytuacjĊ mieliĞmy juĪ w WyĪszej Szkole Handlowej w Warszawie.
W przypadku tym mamy do czynienia z upodmiotowieniem procesu wychowania fizycznego na uczelni i samego studenta – uczestnika tych zajĊü.
Nauczyciel staje siĊ animatorem szeroko pojĊtej kultury fizycznej. Tradycyjne
wychowanie fizyczne odchodzi w niebyt. Bo czy moĪna wychowaü do udziaáu
w kulturze fizycznej dorosáego czáowieka w ciągu 60 godzin, czy moĪna poprawiü stan jego zdrowia lub uksztaátowaü sylwetkĊ?
Nauczyciel wychowania fizycznego musi patrzeü na swoje dziaáania jak na
proces, w którym wdraĪa studenta, máodego czáowieka do peánienia przyszáych
ról spoáecznych. Student przychodzi na zajĊcia, by odpocząü, zrelaksowaü siĊ,
wynieĞü pozytywne emocje i umiejĊtnoĞci. Nie moĪna zmuszaü go do usportowienia siĊ. SWFiS powinny przedstawiü mu atrakcyjne oferty. Nauczyciel nie
moĪe wykorzystywaü swojej wáadzy nadanej mu przez gwizdek i dziennik, lecz
táumaczyü, przekonywaü, argumentowaü i zachĊcaü. MoĪe mniej bĊdzie wtedy
odpowiedzi, Īe gáównym zagroĪeniem dla wychowania fizycznego jest „brak
zainteresowania przedmiotem studentów” spowodowany „záą mentalnoĞcią
nauczycieli”. CzĊsto to niewáaĞciwe dziaáania kierowników-dyrektorów SWFiS,
nauczycieli, przyczyniają siĊ do upadku akademickiej kultury fizycznej. Bo jaki
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związek z nią mają np. wspomniane wczeĞniej regulaminy rozgrywek o akademickie mistrzostwo Polski? PrzecieĪ ta czĊĞü funkcjonowania wychowania
fizycznego dotyczy tylko kilku procent studentów. Jest ona atrakcyjna dla
wáadz uniwersytetu, ale wynik tej rywalizacji w znikomym stopniu przekáada
siĊ na rzeczywisty obraz kultury fizycznej w uczelni.
Wydaje siĊ, Īe kierownictwo wiĊkszoĞci SWFiS zdaje sobie sprawĊ z koniecznoĞci zmian. Dostrzega teĪ zmiany zachodzące w Ğrodowisku i czyni niezbĊdne kroki dla podniesienia atrakcyjnoĞci pracy ze studentami.
Tab. VIII. Koncepcje i perspektywy rozwoju studenckiej kultury fizycznej
OdpowiedĨ
budowa obiektów i ACS uatrakcyjni zajĊcia
dostosowanie zajĊü do potrzeb studentów
wiĊcej zajĊü z wychowania fizycznego
zwiĊkszenie nakáadów na wychowanie fizyczne
promocja poprzez rozwój obozownictwa
wiĊcej instruktorów-entuzjastów
wprowadzenie punktów ECTS zamiast ocen
rozwój wspóázawodnictwa sportowego
perspektywy oceniam dobrze
brak perspektyw

LiczebnoĞü
7
5
2
2
1
1
1
1
3
2

ħródáo: badania wáasne, 2006.

Negatywną wizjĊ rozwoju wychowania fizycznego wykazaáy tylko dwa
SWFiS. W pozostaáych przypadkach podawano konkretne plany dziaáaĔ (tab.
VIII). W trzech uniwersytetach perspektywy rozwoju studenckiej kultury fizycznej oceniono optymistycznie. W szeĞciu uczelniach szansy dla kultury fizycznej
upatruje siĊ w budowie nowoczesnych (czĊsto planowanych lub juĪ realizowanych) akademickich centrach sportu, w kilku nastĊpnych w dostosowaniu dziaáalnoĞci i form prowadzonych zajĊü rekreacyjno-sportowych do oczekiwaĔ studentów. SposobnoĞcią do tego mogą byü obozy letnie i zimowe, tak dawniej znane
i lubiane, a obecnie zaniechane (czĊsto ze wzglĊdów finansowych), oraz rywalizacja sportowa (pogląd wyraĪony na Uniwersytecie Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, którego dotychczasowa aktywnoĞü na tym polu byáa Ğladowa). JeĞli poáączy siĊ koncepcjĊ Uniwersytetu Wrocáawskiego, a wiĊc dostosuje
zajĊcia do potrzeb studentów, zamieni sposób zaliczania zajĊü wychowania fizycznego z oceny na punkty ECTS, zatrudni nauczycieli-entuzjastów i doda do
tego rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, powstanie wizja
rozwoju kultury fizycznej w nowoczesnych szkoáach wyĪszych. Tym bardziej Īe
studenci domagają siĊ „wiĊcej zajĊü wychowania fizycznego”, ale nowoczesnego,
przystającego do realiów XXI wieku i naleĪnych paĔstwu-czáonkowi Unii Europejskiej.
Wnioski koĔcowe
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We wspóáczesnym ujĊciu wychowania fizycznego moĪna wyróĪniü cztery
jego podstawowe funkcje: funkcjĊ stymulatywną – pobudzanie, adaptacyjną –
przystosowanie, korektywną – poprawianie i kompensacyjną – wyrównywanie.
W polskich szkoáach wyĪszych z racji niewielkiej liczby godzin przeznaczanych na te zajĊcia szczególną wagĊ naleĪy przykáadaü zwáaszcza do funkcji
stymulatywnej3, tym bardziej Īe ĞwiadomoĞü máodzieĪy o tym, iĪ „ruch to
zdrowie”, jest wciąĪ bardzo niska4. By to osiągnąü, niezbĊdne jest wspóádziaáanie jak najwiĊkszej liczby podmiotów dziaáających na terenie uczelni i poza nią,
jak równieĪ jasne wyznaczenie celów studenckiej kultury fizycznej oraz Ğrodków do ich osiągniĊcia.
STRESZCZENIE
Okres transformacji systemowej wymusiá przemiany takĪe w Īyciu szkóá
wyĪszych, w tym takĪe studenckiej kultury fizycznej. ZwiĊkszone wymagania
wpáywają na zmianĊ strukturalnej dziaáalnoĞci uczelnianych Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu. W artykule analizie poddano dziaáalnoĞü, cele oraz
wspóápracĊ SWFiS z innymi pomiotami dziaáającymi na uczelniach i poza nimi,
a szczególnie relacje z klubami uczelnianymi AZS i wáadzami uczelni. Ocenie
poddano subiektywne i obiektywne zagroĪenia i utrudnienia w dziaáalnoĞci
studium oraz perspektywy rozwoju.
Sáowa kluczowe: studium wychowania fizycznego, AZS, wychowanie fizyczne studentów, uniwersytety

3

A. Goliat, Wspóáczesna cywilizacja a zdrowie czáowieka, PZWL, Warszawa 1987.
J. Rudzik, Istota i funkcje wychowania fizycznego w szkole wyĪszej [w:] Wspóáczesna kultura
fizyczna studentów w teorii i praktyce, red. A. Matuszewski, R. Muszkieta, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Bankowej. PoznaĔ 2005.
4

204

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

Sebastian Humbla, Mestwin Stanisáaw Kostka - Sport akademicki w obliczu…

205

AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà III

SEBASTIAN HUMBLA1, MESTWIN STANISàAW KOSTKA2
1

Studenckie Koáo Naukowe EKOPARTNER
przy Katedrze Ekonomii i Ekologii
2
Katedra Ekonomii i Ekologii, WyĪsza Szkoáa Finansów i Zarządzania
w Biaáymstoku

SPORT AKADEMICKI W OBLICZU WYZWAē XXI WIEKU
WstĊp
Generacja obecnych studentów staje w obliczu wyzwaĔ, które nie mają
precedensu. Dzisiejsi studenci bĊdą musieli rozwiązywaü problemy, o których
myĞli siĊ, mówi i pisze, lecz których dotąd nigdy i nigdzie rozwiązywano lub
nie rozwiązano. Są to kluczowe problemy egzystencji i rozwoju czáowieka.
Skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów egzystencji i rozwoju
spoáeczeĔstw zaleĪy w znacznym stopniu od osób, które cechują siĊ jednoczeĞnie nieprzeciĊtnymi siáami mentalnymi i fizycznymi. Szczególne znaczenie
mają siáy duchowe i fizyczne liderów aktywnoĞci ludzkiej – decydentów instytucji publicznych i innych przedstawicieli tzw. elit spoáecznych, w tym: przedstawicieli nauki, nauczycieli, prawodawców. To oni stanowią awangardĊ kaĪdej
spoáecznoĞci, to gáównie oni decydują o powodzeniu i niepowodzeniu w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.
Celem opracowania jest wykazanie wyjątkowego znaczenia sportu akademickiego w rozwiązywaniu najwaĪniejszych problemów wspóáczesnoĞci i dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci oraz wyjątkowego znaczenia sportu w akademickiej edukacji.
Autorzy są czynnymi sportowcami. Opracowanie jest jednym z rezultatów
badaĔ wáasnych autorów realizowanych w Katedrze Ekonomii i Ekologii WyĪszej Szkoáy Finansów i Zarządzania w Biaáymstoku w ramach aktywnoĞci Studenckiego Koáa Naukowego EKOPARTNER.
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Wyzwania XXI wieku
W záoĪonym i dynamicznym systemie1 wyzwaĔ ludzkoĞci, w tym wyzwaĔ
XXI wieku na szczególną uwagĊ zasáugują:
ಥ bomba populacyjna w krajach i spoáecznoĞciach na pograniczu nĊdzy;
ಥ kryzys wartoĞci ogólnoludzkich;
ಥ kryzys Ğrodowiskowy (ekologiczny);
ಥ przepaĞcie pomiĊdzy bogatymi a biednymi;
ಥ rozwój Ğrodków i metod masowej zagáady;
ಥ przewaga produkcji przeciw czáowiekowi nad produkcją dla czáowieka;
ಥ gwaátowny wzrost niedoboru zasobów naturalnych;
ಥ fetyszyzm pieniądza;
ಥ terroryzm i wiele innych.
Nigdy dotychczas nie rozwiązywano problemów o tak szerokiej skali przestrzennej i czasowej i o takiej dynamice zmian. Nigdy dotąd dziaáania realizowane w bardzo maáej skali przestrzennej (kilka metrów kwadratowych lub szeĞciennych) i czasowej (uáamki sekund, sekundy, minuty) nie skutkowaáy w tak
potĊĪnej skali przestrzennej (ukáad sáoneczny, planeta Ziemia, kontynenty, paĔstwa) i czasowej (dziesiĊciolecia, setlecia).
Wyzwania XXI wieku dotyczą kaĪdego czáowieka, kaĪdej rodziny, kaĪdej
grupy spoáecznej, kaĪdej osady, kaĪdej gminy, kaĪdego powiatu, kaĪdego województwa, kaĪdego kraju. Dotyczą teĪ: kaĪdego gospodarstwa domowego,
kaĪdego przedsiĊbiorstwa, kaĪdej instytucji samorządowej, kaĪdej instytucji
rządowej, kaĪdej organizacji. Dotyczą takĪe: bogatych i biednych, sytych
i gáodnych, pracujących i bezrobotnych, wyksztaáconych i niewyksztaáconych,
rządzonych i rządzących.
Wyzwania przekáadają siĊ miĊdzy innymi na: problemy, kwestie, zagadnienia. Te zaĞ na: cele i zadania oraz na Ğrodki i metody ich realizacji. Wszystko to
razem wziĊte tworzy problematykĊ rozwoju (development) – dotychczas, obecnie i w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci. Zasadna jest konfrontacja wyzwaĔ
ze spoáeczno-gospodarczą rzeczywistoĞcią.
Manowce spoáeczno-gospodarczo rzeczywistoĞci
Hasáowo wszelkie dziaáania w sferze spoáeczno-gospodarczej są ukierunkowane na rozwój (development). Podstawowym paradygmatem dotychczasowej polityki rozwoju jest umacnianie gospodarki rynkowej. Oznacza to w istocie podporządkowanie dziaáaĔ na rzecz rozwoju spoáeczno-gospodarczego naturalnym siáom rynku (invisible hand of market) wyzwalanym przez partykulary1

Opracowanie oparte jest miĊdzy innymi na ustaleniach i wnioskach Ogólnej Teorii Systemów.
Zob.: L.v. Bertalanffy, The Genaral System Theory, Human Biologe, 23, 1951 i dziesiątki innych
opracowaĔ tego autora.
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zmy (self interest) gospodarstw domowych, przedsiĊbiorstw, a nawet instytucji
publicznych. PrzewaĪają zainteresowania i dziaáania ukierunkowane przede
wszystkim na systematyczną poprawĊ wskaĨników wáasnej konsumpcji i produkcji w relatywnie wąskich granicach przestrzeni i czasu swej aktywnoĞci oraz
zwiĊkszaniem wartoĞci wymiennej (exchange value) swych zasobów (resources) o funkcjach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Cele aktywnoĞci podmiotów
gospodarki rynkowej integrowane są gáównie przez moje kosztem naszego, a nie
przez moje w ramach naszego.
W rzeczywistoĞci przewaĪająca czĊĞü dziaáaĔ na rzecz rozwoju jest dziaáaniami wyáącznie na rzecz wzrostu gospodarczego (economic growth). We wzroĞcie
gospodarczym kluczowe znaczenie ma produkcja (wytwarzanie) dóbr i usáug
(wzrost Produktu Krajowego Brutto – PKB). W produkcji marginalne znaczenie
ma produkcja na rzecz zaspokajania rzeczywistych potrzeb czáowieka, a przewaĪające znaczenie ma produkcja na rzecz chciejstwa ludzkich istot. Stosunkowo maáa
jest produkcja na rzecz przyszáoĞci czáowieka, natomiast przewaĪa produkcja zorientowana doraĨnie i partykularnie. Przykáadami są: produkcja zbrojeniowa, programy wojen gwiezdnych, produkcja wyáącznie dla zysku itd.
Relatywnie mniej uwagi i Ğrodków realizacji polityki dotychczasowego
rozwoju poĞwiĊca siĊ pozawzrostowym celom spoáecznym:
ಥ bezpieczeĔstwu: obywateli, rodzin, gospodarstw domowych, narodów
i paĔstw;
ಥ ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
ಥ pomnaĪaniu dorobku kulturowego, nauce, edukacji, wychowaniu;
ಥ umacnianiu sprawiedliwoĞci spoáecznej i wielu innym.
W rezultacie ogrom dziaáaĔ zwykáych ludzi ukierunkowany jest przede
wszystkim na trwanie w egzystencji (survival).
Sustainable development
– remedium w rozwiązywaniu problemów wspóáczesnoĞci.
Aktualna polityka rozwoju prowadzi ludzkoĞü, narody, paĔstwa, instytucje,
organizacje, przedsiĊbiorstwa, gospodarstwa domowe i pojedynczych ludzi
w kierunku ĝwiata bez MiáoĞci, LitoĞci, Wiary, Nadziei, CzáowieczeĔstwa,
a wiĊc w istocie na manowce i prosto ku przepaĞci oraz ku unicestwieniu. Pieniądz, kapitaá, dochód, zysk, efektywnoĞü, opáacalnoĞü, rentownoĞü, oszczĊdnoĞü i inne cele gospodarki rynkowej nie mogą byü nadrzĊdne nad ludzkim:
Īyciem, zdrowiem, bezpieczeĔstwem, schronieniem, domem, odzieĪą i innymi
fundamentalnymi kwestiami kaĪdego CZàOWIEKA (osobnika, rodziny, narodu, ludzkoĞci). CZàOWIEK nie moĪe tolerowaü i akceptowaü miĊdzy innymi:
gáodu, bezdomnoĞci, nĊdzy, nieszczĊĞü innych LUDZI. Inaczej po prostu nie
jest CZàOWIEKIEM. Kwestie te to takĪe wyzwanie XXI wieku.
W obliczu nowych wyzwaĔ dotychczasowe dziaáania na rzecz rozwoju są
nieskuteczne. Od II poáowy lat 80. XX wieku w rozwiązywaniu podstawowych
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problemów dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci hasáem integrującym wszelką
aktywnoĞü ludzką jest zrównowaĪony rozwój (sustainable development)2.
W Raporcie ĝwiatowej Komisji ĝrodowiska i Rozwoju z 1987 roku termin sustainable development zdefiniowano jako proces mający na celu zaspokojenie
aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umoĪliwiający realizacjĊ
tych samych dąĪeĔ nastĊpnym pokoleniom3. Sprostanie nadzwyczajnym wyzwaniom XXI wieku, czyli realizacja sustainable development wymaga nadzwyczajnych Ğrodków i metod, w tym siá fizycznych i mentalnych.
Same siáy fizyczne dają gáównie argumenty siáy. Siáy mentalne skutkują siáą
argumentów. Wydaje siĊ oczywiste, Īe konieczna jest peána integracja tych siá.
Integracja najwyĪszego poziomu jakoĞciowego siá duchowych i fizycznych daje
aktywnoĞci ludzkiej przewagĊ siáy argumentów nad argumentami siáy. Brak tej
integracji skutkuje gáównie niekorzystnymi spoáecznie rezultatami rozwoju
cywilizacji. Jest to problem odwieczny.
Od tysiĊcy lat, szczególnie w ksztaátowaniu osobowoĞci elit rodów, plemion i narodów, dbano o równowaĪnoĞü i harmoniĊ Ducha i Ciaáa. Sukcesy
osiągaáy te spoáecznoĞci, w których dzieci, a szczególnie máodzieĪ do czasu
uzyskania peánej samodzielnoĞci, musiaáy mieü moĪliwie najwyĪszy poziom
zarówno sprawnoĞci fizycznej, jak teĪ mentalnej. Wydaje siĊ oczywiste, Īe
w rozwiązywaniu dowolnych problemów czáowiek potrzebuje nie tylko odpowiednich talentów i predyspozycji, nie tylko odpowiednich ĞwiadomoĞci, wiedzy i umiejĊtnoĞci, lecz takĪe odpowiednich siá fizycznych.
Realizacja kaĪdego rozwoju, w tym sustainable development, zaleĪy przede
wszystkim od intelektualnych elit – ich ĞwiadomoĞci, wiedzy, umiejĊtnoĞci
i realnej aktywnoĞci. Aktualnie zajmowanie siĊ rozwojem ĞwiadomoĞci, wiedzy
i umiejĊtnoĞci intelektualnych elit naleĪy do szeroko pojmowanych zadaĔ wychowania i edukacji na poziomie akademickim. Akademicka rzeczywistoĞü jest
jednak niepokojąca. Dotyczy to przede wszystkim kwestii wartoĞci.
WartoĞci w systemie edukacji akademickiej
Coraz czĊĞciej na uczelniach zauwaĪalna jest dezintegracja grup akademickich, brak przyjacielskiej pomocy, a nawet oszustwa. Coraz rzadsze są meryto2
Polski termin zrównowaĪony rozwój jest powszechnym táumaczeniem anglojĊzycznego terminu
sustainable development. W polskich interpretacjach terminu rozwój zrównowaĪony, a szczególnie w polskim mainstream economics, niemal powszechnie nie uwzglĊdnia siĊ faktu, Īe termin
sustainable development jest rozwojem sprawiedliwoĞci miĊdzyregionalnej, miĊdzynarodowej
i miĊdzypokoleniowej.
3
Zob.: World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford
University Press, New Haven 1985 pp 2–10; polskie táumaczenie; Nasza Wspólna PrzyszáoĞü.
Raport ĝwiatowej Komisji ds. ĝrodowiska i Rozwoju. PWE Warszawa 1991. Zob. i por. takĪe:
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 zwykáa wymiana poglądów pomiĊdzy nauczycielami akademickimi. Coraz rzadziej spotyka siĊ bezinteresownoĞü i solidarnoĞü
w relacjach miĊdzy nauczycielami akademickimi i miĊdzy studentami. DziĞ juĪ
nie wszyscy podzielą siĊ notatkami, poĪyczą ksiąĪkĊ, pomogą zrozumieü jakieĞ
zagadnienia. WartoĞci, czy teĪ zasady postĊpowania, skáadające siĊ na etos akademicki są zastĊpowane takimi rodzajami wartoĞci jak pieniądz i sukces za
wszelką cenĊ.
W problematyce wartoĞci w systemie edukacji wzorca osobowego czáowieka XXI wieku szczególnie cenne są nastĊpujące ustalenia i wnioski:
ಥ NajwaĪniejszą sprawą dla edukacji są wartoĞci, kryteria i drogi ich wyboru
oraz związany z nimi problem wzorca osobowego i przyszáego czáowieka4.
ಥ Istnieje zanik myĞlenia wedáug wartoĞci w Ğrodowisku akademickim i uznanie
nadrzĊdnoĞci wartoĞci instrumentalnych („interesów") nad autotelicznymi:
poznawczymi i moralnymi. Towarzyszy temu brak troski o dobro wspólne
i poczucia odpowiedzialnoĞci za wáasną pracĊ oraz przyzwolenie na áamanie
norm etycznych. Zanika duch wspólnoty akademickiej, Ğrodowisko traci zaĞ
toĪsamoĞü i elitarnoĞü5.
ಥ WieloetatowoĞü, duĪa liczba studentów, zaangaĪowanie w ustawianie wáasnych karier stanowią podstawĊ upadku Īycia kulturowego w Ğrodowisku
akademickim. PostĊpuje deprawacja, narasta prymitywizm kulturowy, odwrót
od tradycji, wzrasta brutalizacja i seksualizm. Patriotyzm, tradycja są zastĊpowane przez oportunizm, utylitaryzm, nihilizm. Prymat w Īyciu osiągają
wartoĞci hedonistyczne 6.
ಥ Rynek w znacznym stopniu weryfikuje dziaáania szkóá wyĪszych związane
z realizacją celów dydaktycznych, naukowych, spoáecznych i finansowych, co
nie zawsze sprzyja zachowaniu wartoĞci uniwersyteckich i standardów akademickich w zakresie jakoĞci nauczania7.
ಥ Warunkiem odpowiedniego funkcjonowania Ğrodowiska uczelnianego jest
jego wáaĞciwa integracja i spójnoĞü. Uczestnicy wspólnoty akademickiej nie
powinni byü anonimową zbiorowoĞcią interesariuszy (grup nastawionych na
interes wáasny), ale raczej stanowiü wspólnotĊ nastawioną na jak najĞciĞlejszą wspóápracĊ w dąĪeniu do wspólnego celu, okreĞlonego nie interesami, ale
wartoĞciami spoáecznymi8.
Autorzy niniejszego opracowania w peáni akceptują zacytowane tezy. Wyniki dotychczasowej edukacji akademickiej są zróĪnicowane. Z jednej strony
nieliczni absolwenci, z których dumni są rodzice, nauczyciele, szkoáy, a nawet
4

C. Banach, WartoĞci w systemie edukacji, Konspekt nr 7/2001.
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 przyĞpieszyü ewolucjĊ na uczelni, „Forum Akademickie” nr 10/2007.
8
K.Z. Sowa, Spoáeczne Funkcje Uniwersytetu, „Forum Akademickie” nr 3/2008.
5
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kraj, z drugiej strony wielu absolwentów wyĪszych uczelni poszukuje pracy, co
dokumentuje, Īe wieloletnia ich edukacja jest czasem i pieniĊdzmi straconymi.
System edukacji akademickiej, który ma ksztaátowaü elity, nie przekazuje
w peáni wartoĞci, którymi powinny siĊ cechowaü te elity.
Rezultatem akademickiej edukacji powinny byü nowe osobowoĞci absolwentów wyĪszych uczelni. O osobowoĞci tej decyduje nie tylko wiedza, lecz
takĪe ĞwiadomoĞü, kultura, zainteresowania, umiejĊtnoĞci, wartoĞci moralne,
postawy, zachowania i wiele innych cech. WaĪny jest teĪ stosunek absolwenta
wyĪszej uczelni do rzeczy, zjawisk i procesów, a przede wszystkim do innych
ludzi. To wáaĞnie edukacja akademicka ma za zadanie ksztaátowanie nowej
jakoĞci czáowieka. Lecz to nie wszystko.
Edukacja akademicka ma kluczowe znaczenie w sferze ksztaátowania siá
duchowych, w rozwoju: talentów, predyspozycji, zainteresowaĔ, ĞwiadomoĞci,
dociekliwoĞci, krytycyzmu, samodzielnoĞci, twórczoĞci, wiedzy, umiejĊtnoĞci,
odpowiedzialnoĞci za sáowo i czyn. W rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów siáy duchowe nie wystarczają. Konieczne są takĪe okreĞlone, nie byle
jakie, siáy fizyczne. W sferze rozwoju siá fizycznych kluczowe znaczenie mają
wychowanie fizyczne i sport.
Edukacyjna i wychowawcza rola sportu
Edukacja fizyczna w procesie ksztaátowania czáowieka odegraáa znaczącą
rolĊ w róĪnych epokach na przeáomie tysiĊcy lat. Sport byá zawsze nieodáącznym elementem kultury o najwyĪszych walorach wychowawczych stanowiąc
integralną czĊĞü w osiągniĊciu peáni rozwoju jednostki i spoáecznoĞci.
WartoĞci przekazywane przez sport w procesach wychowania i edukacji są
niepodwaĪalne. Walory edukacyjne, wychowawcze, spoáeczne sportu w ogóle
zostaáy wielokrotnie potwierdzone przez wielu wybitnych pedagogów, psychologów, socjologów, w tym takĪe miĊdzy innym przez Józefa Piásudskiego, Jana
Pawáa II i Koffi Anana i wielu innych..
UNESCO przy wielu okazjach podkreĞlaáo potrzebĊ áączenia sportu i zajĊü
edukacyjnych9. Sport odgrywa podstawową rolĊ w realizacji celów Rady Europy. Parlament Europejski uznaá jego rolĊ w walce z rasizmem i ksenofobią10.
Edukacyjne wartoĞci sportu jako czynnika wzmacniającego kapitaá ludzki
w Europie zostaáy potwierdzone w Nicei w grudniu 2000 r. przez RadĊ Europejską11. Wyniki programu EYES 2004 podkreĞliáy potrzebĊ wzmocnienia powiązaĔ i wspóápracy miĊdzy Ğwiatem sportu a Ğrodowiskiem związanym z edu9

UNESCO Seminar on Quality of Physical Education and Sport - Porto Novo Republic of Benin,
16-19 May 2005, final report.
10
Biaáa ksiĊga 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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kacją formalną i nieformalnej jako sposobu lepszego przygotowania obywateli
UE na nowe wyzwania stojące przed coraz bardziej mobilnym i zróĪnicowanym
spoáeczeĔstwem12.
Obecne zjawiska w sporcie budzą jednak niepokój. Aktualnie rola sportu
jako czynnika edukacyjno-wychowawczego jest marginalizowana. Traktuje siĊ
go jako dodatek edukacyjny lub báahy aspekt ksztaátowania osobowoĞci.
W procesach edukacji jest ograniczany i interpretowany jedynie z rozwojem
miĊĞni, wytrzymaáoĞci oraz zrĊcznoĞci.
Powszechnie pomija siĊ wpáyw wychowania fizycznego i sportu na rozwój
takich wartoĞci jak:
ಥ wartoĞci estetyczno-artystyczne,
ಥ wartoĞci spoáeczne,
ಥ wartoĞci moralne,
ಥ wartoĞci pragmatyczne,
ಥ wartoĞci witalne
ಥ wartoĞci hedonistyczne13.
Wspaniaáe kulturowe wartoĞci i edukacyjne walory zastĊpowane są przez
zysk i sukces za wszelka cenĊ. We wspóáczesnym sporcie dominujące znaczenie ma sport: skomercjalizowany, spolityzowany, skorumpowany i zglobalizowany. W sporcie skomercjalizowanym kluczowe znaczenie mają:
ಥcele nadrzĊdne: maksymalizacja dochodów i zysków, minimalizacja nakáadów i kosztów, sukces sportowy nawet za cenĊ zdrowia i Īycia;
ಥzawody (profesje): sportowiec, trener, dziaáacz sportowy, menedĪer sportowy,
inni profesjonaliĞci;
ಥorganizacja (klub, federacja) oparta przede wszystkim na rachunku costs –
benefits;
ಥwzrost liczby kibiców (oglądalnoĞci), a w istocie wzrost zysków animatorów
sportu i innych zainteresowanych (sponsorów)14.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe sport skomercjalizowany jest sprzeczny z realizacją sustainable development.
Istnieje jednak inny sport ಥ sport akademicki, szkolny, amatorski który nie
przesiąknąá jeszcze tak mocno komercją i wciąĪ jest zgodny z istotą sportu we12

Dziaáanie UE w dziedzinie edukacji przez sport: kontynuacja osiągniĊü EYES 2004 Bruksela,
dnia 22.12.2005
KOM(2005) 680 wersja ostateczna.
13
J. Bielski, WartoĞci Ĩródáem celów wychowania fizycznego, „Lider” 2004, nr 9.
14
Zob. i por.: T. Sahaj, Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa, red. Z. DziubiĔski, SalezjaĔska
Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004, s. 364–370; Jan Paweá II o sporcie,
„Sport Wyczynowy” 2005,nr 3–4; Z. DziubiĔski (red.), Spoáeczny wymiar sportu, SalezjaĔska
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 StaroĪytnej Grecji, uaktualnionych przez T. Arnolda, P. de Coubertina i edukacjĊ olimpijską. WáaĞnie ten sport jest najbardziej zgodny z poĪądanymi wartoĞciami procesów wychowawczo-edukacyjnych.
Sport akademicki
Sport akademicki jest aktywnoĞcią ludzi w szczytowym okresie rozwoju fizycznego i w początkowym okresie mentalnego rozwoju spoáecznych elit,
w tym potencjalnych autorytetów i liderów publicznej aktywnoĞci. Stanowi nie
tylko Ĩródáo radoĞci, silnych przeĪyü emocjonalnych i samorealizacji. Jest dla
wielu páaszczyzną przyjaznych i Īyczliwych kontaktów z rówieĞnikami, pracownikami akademickimi, dziaáaczami sportowymi. Stanowi Ĩródáo integracji
wspólnot studenckich, studentów z róĪnych uczelni, spoáecznoĞci akademickiej
z danego kraju, akademików z caáego Ğwiata. Przyczynia siĊ do nawiązywania
i odbudowywania relacji interpersonalnych, nie tylko w Ğrodowisku akademickim, lecz równieĪ poza nim. Peáni liczne funkcje w ksztaáceniu formalnym
i pozaformalnym. Jest alternatywą dla szerzących siĊ patologii spoáecznych,
takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizacja, przemoc fizyczna i psychiczna. Sport akademicki wymaga od uczestników pewnego wspóádziaáania.
Wspólne üwiczenia zbliĪają ludzi do siebie15.
Wydaje siĊ oczywiste, Īe w rozwoju potencjalnych liderów aktywnoĞci
spoáecznej (dzisiejszych studentów), integracja rozwoju duchowego z rozwojem
fizycznym nie ma alternatywy. Jest to w istocie integracja edukacji akademickiej z wychowaniem fizycznym studentów, a szczególnie integracja akademickiej edukacji ze sportem akademickim. Dokáadniejsza analiza stosunków miĊdzyludzkich na uczelniach wskazuje, Īe znacznie lepsze pod kaĪdym wzglĊdem
są te stosunki miĊdzyludzkie, w których udziaá mają akademiccy sportowcy. Do
rzadkoĞci naleĪą przypadki áamania podstawowych zasad fair play. Przeciwnie,
niemal powszechne są przykáady respektowania: szacunku dla innych, wzajemnego zaufania, bezinteresownej wspóápracy, sprawiedliwoĞci, lojalnoĞci,
ĪyczliwoĞci.
W aktualnej reformie edukacji akademickiej16 obserwuje siĊ marginalizacjĊ
akademickiego sportu. O ile akademicką edukacją zajmuje siĊ bardzo wiele
osób, o tyle akademickim sportem wyjątkowo niewielu. Odnosi siĊ wraĪenie, Īe
polskim decydentom akademickiej edukacji i jej reformatorom brakuje odpowiedniej ĞwiadomoĞci i wiedzy o sporcie oraz jego miejscu i funkcji w ksztaá15

Por.: Biaáa ksiĊga na temat sportu, 12 lipca 2007 (11811/07) wersja ostateczna; K. SasNowosielski, Wychowanie poprzez sport – miĊdzy nadzieją a zwątpieniem II, „Sport Wyczynowy” nr 7 /8 2004; Z. Krawczyk, Spoáeczno-edukacyjne oblicza wspóáczesnego sportu i olimpizmu;
J. NowocieĔ (red.), Wychowanie poprzez sport, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piásudskiego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 22–28.
16
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=1317&layout=2
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towaniu osobowoĞci studentów. W najwyĪej rozwiniĊtych systemach spoáeczno-gospodarczych (przykáady: USA, Zjednoczone Królestwo, Japonia) sport
akademicki ma waĪne znaczenie edukacyjno-wychowawcze. To samo dotyczy
niektórych innych systemów spoáeczno-gospodarczych, na przykáad Chin.
Polski sport akademicki jest jednym z tych obszarów które najbardziej odbiegają swym poziomem w relacji do uczelni zachodnich. NadrzĊdnym celem
reformy jest podniesienie jakoĞci nauczania oraz wzrost miĊdzynarodowej
konkurencyjnoĞci nauki i szkolnictwa wyĪszego oraz doskonalenie standardów
ksztaácenia. Sygnalizuje siĊ wzrost nakáadów na naukĊ. W dokumentach dotyczących reformy akademickiej edukacji nie uwzglĊdnia siĊ miĊdzy innymi finansowania sportu akademickiego.
PrzyszáoĞü polskiego sportu akademickiego jest zagroĪona. Powszechnie
uwaĪa siĊ, Īe gáówną przyczyną aktualnego kryzysu sportu akademickiego są
niedostatki Ğrodków finansowych w relacji ze Ğrodkami finansowymi, którymi
dysponuje sport skomercjalizowany. Warunkiem sine qua non dalszej egzystencji i rozwoju sportu akademickiego jest istotne nowe wsparcie dotychczasowego finansowania caáego sportu akademickiego. Istnieje teoretycznie nieskoĔczona iloĞü zagroĪeĔ sportu akademickiego. WaĪne znaczenie mają miĊdzy
innymi:
ಥ komercjalizacja,
ಥ zmniejszenie aktywnoĞci fizycznej studentów,
ಥ odáączenie siĊ niektórych typów uczelni z uczestnictwa w Akademickich Mistrzostwach Polski..
To jedynie waĪne, lecz nie wszystkie zagroĪenia. To tylko okreĞlone symptomy: choroby i kryzysu.
RzeczywistoĞü sportu akademickiego, jako integralnej czĊĞci, nie tylko aktywnoĞci studentów, lecz przede wszystkim integralnej czĊĞci procesów wychowawczo-edukacyjnych wyĪszych uczelni, jest niezwykle záoĪona i ma wielką dynamiką zmian. Problemami samymi w sobie są miĊdzy innymi: diagnozy,
prognozy zmian, oceny, nie tylko samego sportu akademickiego, lecz takĪe
wszystkiego co tkwi w przyczynach jego stanu i zmian oraz w rezultatach i
skutkach. Brakuje przede wszystkim systemowego traktowania sportu akademickiego w caáoĞci problematyki egzystencji i rozwoju czáowieka, nie tylko
w Polsce i teraz, lecz w znacznie szerszych granicach przestrzeni i czasu.
ZakoĔczenie
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe podstawowym uwarunkowaniem sprostania nadzwyczajnym wyzwaniom wspóáczesnoĞci są liderzy aktywnoĞci spoáecznej,
politycznej, prawnej, ekonomicznej, technicznej itd. To dzisiejsi studenci. To
ich nade wszystko dotyczy integracja najwyĪszej jakoĞci akademickiej edukacji
z akademickim sportem. Jednym z remediów na wspóáczesne wyzwania wydaje
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siĊ byü powaĪniejsze niĪ dotąd traktowanie sportu akademickiego i akademickiego wychowania fizycznego. Jest to jedna z kluczowych kwestii wartoĞci
w systemie edukacji akademickiej.
W obecnych czasach wszystko podlega prawom rynku, który miĊdzy innymi determinuje dziaáalnoĞü organizacji i stowarzyszeĔ sportowych. Kapitalistyczna rzeczywistoĞü wieku XIX obecna w XXI wieku jest bezwzglĊdna i brutalna, nie tylko dla sportu. Pozytywne zmiany zaleĪą przede wszystkim od wáadzy (government), która w wieku XXI nie ogranicza siĊ, ani do króla, ani do
paĔstwa, ani do Unii Europejskiej…
Wáadza zmienia swe funkcje i konieczna jest reorientacja systemów finansowania sportu. Realizacja zmian naleĪy do aktualnych decydentów, nie tylko
uczelni wyĪszych, lecz najwaĪniejszych decydentów we wáadzach prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nadzwyczajne problemy wymagają nadzwyczajnych Ğrodków i metod.
Tak jak system edukacji szkolnictwa wyĪszego tak i sport akademicki potrzebuje zmian. Wymaga to odpowiednich dziaáaĔ które powinny leĪeü w interesie caáej spoáecznoĞci akademickiej. Szczególne znaczenie w jakimkolwiek
rozwoju ma integracja wielu form ludzkiej aktywnoĞci, w tym integracja teorii
z praktyką. Nie da siĊ jednak tego nauczyü ani wymusiü drogą nakazową. Aby
wpáynąü na ten proces, naleĪy budowaü i wspieraü odpowiednie wzorce wspólnot na uczelniach bĊdących noĞnikami wartoĞci i zasad moralnych. Samym
tylko przekazywaniem wiedzy nie stworzy siĊ dojrzaáych, mądrych i wartoĞciowych ludzi, bĊdących trzonem przyszáej polskiej inteligencji. Polska edukacja akademicka ma funkcje miĊdzynarodowe uczestnicząc w procesach
ksztaátowania nowych pokoleĔ, nowej jakoĞci czáowieka który musi sprostaü
wyzwaniom jeszcze nie nazwanym i nie okreĞlonym.
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STRESZCZENIE
Generacja obecnych polskich studentów staje w obliczu wyzwaĔ niemających dotychczas precedensu. To oni mają stanowiü awangardĊ spoáecznoĞci.
Celem opracowania jest wskazanie wyjątkowego znaczenia sportu akademickiego w rozwiązywaniu problemów wspóáczesnoĞci i dającej siĊ przewidzieü
przyszáoĞci oraz znaczenia sportu w akademickiej edukacji.
Wspóáczesne dziaáania czáowieka nakierowane są niemal wyáącznie na
rzecz wzrostu gospodarczego, gdzie produkcja na rzecz zaspokojenia rzeczywistych potrzeb czáowieka ma marginalne znaczenie. Konieczna wiĊc staje siĊ
edukacja i przywrócenie spójnoĞci, solidarnoĞci i bezinteresownoĞci w relacjach
temu Ğrodowisku.
DuĪe znaczenie zaczyna siĊ znowu przypisywaü edukacyjnej i wychowawczej roli sportu co zauwaĪa takĪe w swoich zaleceniach UNESCO. Nie bez
znaczenia pozostaje takĪe rola sportu akademickiego realizowanego w szczytowym okresie rozwoju fizycznego i początkowym rozwoju mentalnego elit. To
on staje siĊ alternatywą dla szerzących siĊ patologii spoáecznych wymagając od
uczestników wspóádziaáania, przyjaĨni i ĪyczliwoĞci.
Akademicki sport w dalszym ciągu w polskiej rzeczywistoĞci ma znaczenie
marginalne, choüby w porównaniu z uczelniami Europy zachodniej lub USA,
a jego przyszáoĞü jest zagroĪona. System edukacji szkolnictwa wyĪszego i sportu akademickiego potrzebuje zmian.
Sáowa kluczowe: sport akademicki, edukacja akademicka, przyszáoĞü
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KULTURA FIZYCZNA W SZKOàACH WYĩSZYCH – MISJA CZY RUTYNA
Miejsca wysokie
Wáadze szerokie
Dobre są, aleGdy zdrowie w cale
Gdzie nie masz siáy,
I Ğwiat niemiáy
Jan Kochanowski Na zdrowie

Czáowiek dąĪyá do takiego przeobraĪenia Īycia, aby staáo siĊ ono wygodniejsze i przyjemniejsze. Od wieków skazany na pracĊ fizyczną czyniá wszystko, aby móc siĊ od niej wyzwoliü. W obecnych czasach, wiĊkszoĞci ludzi udaáo
siĊ uwolniü od ciĊĪkiej pracy fizycznej. WspóáczeĞni ludzie stali siĊ niejako
„cyborgami” dbającymi o wáasną przyjemnoĞü i wygodĊ. Technologia zwalnia
od myĞlenia i fizycznego wysiáku, a podstawą aktywnoĞci jest naciskanie guzików na rozmaitych pilotach. Skutki braku ruchu negatywnie wpáywają na caáy
organizm; wzrasta liczba dzieci z wadami koĔczyn i tuáowia, szerzą siĊ choroby
ukáadu krąĪenia i oddechowego. Popularne stają siĊ choroby nerwicowe.
Dlaczego jest tak niski poziom kultury fizycznej na uczelniach wyĪszych?
Kultura fizyczna to dziedzina Īycia, która w róĪnoraki sposób moĪe pomóc
w záagodzeniu negatywnego wpáywu Ğrodowiska na organizm czáowieka. Aktywne i Ğwiadome uczestnictwo w kulturze fizycznej moĪe w duĪym stopniu
przygotowaü czáowieka do peánienia roli obywatela kraju, pracownika, ucznia,
studenta, czáonka rodziny, grupy rówieĞniczej, organizatora czy uczestnika Īycia kulturalnego dziĊki oddziaáywaniu na jego stronĊ fizyczną, intelektualna
i emocjonalną, dziĊki ksztaáceniu cech wolicjonalnych oraz umiejĊtnoĞci
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wspóáĪycia z ludĨmi i organizowaniu czasu wolnego. Obszar kultury fizycznej
jest dziedziną pracy, która najlepiej i najpeániej osadzona jest w realiach Īycia
spoáecznego. Sport jest jedną z podstawowych form aktywnoĞci czáowieka,
która moĪe zapobiec jego fizycznej i psychicznej degradacji. Ruch, üwiczenia
fizyczne, zajĊcia sportowe, turystyka uprawiane systematycznie mają korzystny
wpáyw na wszechstronny rozwój organizmu czáowieka. Dla dorosáego są niezbĊdne do podtrzymania jego aktywnoĞci Īyciowej, zdrowia i dobrego samopoczucia.
Studencka kultura fizyczna podlega ciągáym zmianom. Tworzone są nowe
akty stanowiące podstawy jej dziaáania, np. minima w standardach nauczania
dla poszczególnych kierunków studiów. W pojedynczych przypadkach zostaá
záamany monopol studiów wychowania fizycznego i sportu na prowadzenie
zajĊü wychowania fizycznego ze studentami. Trudna czasami sytuacja finansowa uczelni i powstaáe w jej konsekwencji rozwiązania oszczĊdnoĞciowe
przenoszą siĊ na dziaáalnoĞü studiów, które nie zaadoptowaáy siĊ jeszcze do
nowych realiów. Nie pozyskują praktycznie Ğrodków z zewnątrz, zbyt maáo
ofert sportowych kierują do pracowników uczelni, profesorów – a to oni przecieĪ, zasiadając w waĪnych gremiach uczelni, decydują o sferze finansowo-organizacyjnej.
Studia wychowania fizycznego nie wykorzystują swego potencjaáu do rozwijania dziaáalnoĞci zarobkowej. SytuacjĊ tĊ pogarszają wysokie koszty funkcjonowania studiów: wynajem i modernizacja bazy, stanowiska starszych wykáadowców, na jakich są zatrudniani bardzo czĊsto nauczyciele oraz prowadzony system rozgrywek i rywalizacji miĊdzyuczelnianej.
Dobrze wygląda wspóápraca z samorządem studenckim i klubem uczelnianym AZS, które są czĊsto najaktywniejszymi organizacjami dziaáającymi w tym
Ğrodowisku. Niestety, w stopniu znikomym studia wspóápracują z innymi organizacjami na uczelni, jakby nie dostrzegając ich istnienia. W zmieniających siĊ
warunkach spoáeczeĔstwa informacyjnego i Internetu tylko dwa uniwersytety –
we Wrocáawiu i w Warszawie – prowadzą zapisy na zajĊcia przez Internet, dając zainteresowanym dowolnoĞü wyboru formy, rodzaju i czasu ich odbywania.
Do negatywnych zjawisk naleĪy zaliczyü likwidacjĊ wypoĪyczalni sportowo-rekreacyjnych udostĊpniających nieodpáatnie lub za niewielką odpáatnoĞcią
podstawowy sprzĊt studentom i pracownikom uczelni. Zmniejszeniu ulega iloĞü
prowadzonych zajĊü fakultatywnych. Zlikwidowano komisje koordynujące
dziaáania studiów oraz zaniechano badaĔ oceniających stan zdrowia i poziom
sprawnoĞci fizycznej studentów. Jedynym forum wymiany poglądów i wspóápracy pozostaá Zarząd Gáówny AZS.
W tej sytuacji konieczne jest skonsolidowanie dziaáaĔ wszystkich studiów
w celu stworzenia systemu wspóápracy, szukania rozwiązaĔ i wymiany poglądów na temat trendów mogących uatrakcyjniü zajĊcia i zachĊciü spoáecznoĞü
akademicką do aktywnego spĊdzania czasu.
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Przedstawiciele studiów wychowania fizycznego na ogóá pozytywnie oceniają wspóápracĊ z wáadzami uczelni. Nie czynią one jednak staraĔ o pozyskiwanie Ğrodków pozauczelnianych. Przyczynia siĊ do tego zapewne znikoma
wspóápraca z instytucjami budĪetowymi i pozabudĪetowymi z terenu miasta.
JeĞli porównamy tĊ sytuacjĊ do obserwowanej w uniwersytetach „starej” Unii
Europejskiej, widzimy olbrzymią róĪnicĊ w tej sferze dziaáalnoĞci. Przede
wszystkim tam system kultury fizycznej oparty jest na dobrowolnoĞci korzystania przez studenta ze skáadanej mu przez uczelniĊ ofert. Dobra infrastruktura
sportowa, ale porównywalna do naszej, jest tylko elementem systemu. Centra
sportu stosują bardzo aktywną pozytywną argumentacjĊ kierowaną do studentów, wystĊpuje ciągáy monitoring i sondowanie potrzeb spoáecznoĞci akademickiej (w tym pracowników) co do ich potrzeb i oczekiwaĔ w tej dziedzinie.
W centrach tych bardzo rozwiniĊta jest dziaáalnoĞü marketingowa skierowana do caáej spoáecznoĞci akademickiej, a takĪe do Ğrodowiska lokalnego.
Nauczyciele są animatorami w zakresie sportu rywalizującymi o wzglĊdy studentów z innymi atrakcyjnymi podmiotami oferującymi im swe usáugi, czĊsto
w ramach gospodarki rynkowej. DziaáalnoĞü ta ma w związku z tym znamiona
profesjonalnej usáugi o standardzie oferowanym przez centra funkcjonujące
w gospodarce wolnorynkowej. To nauczyciel, instruktor dostosowuje siĊ do
oczekiwaĔ konsumentów, rywalizując o ich wzglĊdy.
Obecnie w Polsce wytyczne okreĞlają tylko minimalny wymiar godzin zajĊü wychowania fizycznego, które muszą byü zrealizowane w trakcie studiów
(minimum programowe 60 godzin na studiach). OkreĞlają teĪ liczbĊ punktów
kredytowych przyznawanych za ten przedmiot. Tylko na niewielu uniwersytetach polskich minima te są przewyĪszane. Zaledwie jeden uniwersytet prowadzi
zajĊcia wychowania fizycznego w wymiarze 120 godzin na pierwszych dwu
latach studiów. Na poáowie uczelni wpis do indeksu jest dokonywany z oceną.
Uczelnie same decydują teĪ o wymaganiach niezbĊdnych do zrealizowania
przez studentów w celu uzyskania zaliczenia. Nie ma juĪ obowiązkowych programów ani nawet ich wzorów czy sformuáowanych celów, które powinny byü
realizowane. W minimach programowych RGSW jest to jedyny taki przedmiot
obligatoryjny. Uczelnie prowadzą go, wiĊc na zasadach programów autorskich
zatwierdzanych przez kierowników studiów wychowania fizycznego.
Zarówno nauczyciele, jak i dziaáacze AZS krytycznie wyraĪają siĊ o zainteresowaniu studentów oferowanymi formami zajĊü. Wynikaü to moĪe czĊsto
z koniecznoĞci podejmowania przez studentów dodatkowej pracy zawodowej juĪ
w trakcie trwania studiów, braku nawyków i wzorców, niedostĊpnoĞci obiektów
w odpowiednim czasie i miejscu, ale teĪ z niewáaĞciwej oferty adresowanej do
nich, braku akcji promocyjnej i uĞwiadamiającej, zachĊcającej i pokazującej
wpáyw aktywnoĞci fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne. Studenci nie dostrzegają takĪe związku uprawiania sportu z ich przyszáą karierą zawodową.
Rozwój uczelni nie pociągnąá za sobą rozwoju infrastruktury sportowej. Co
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prawda obiekty sportowe są uwzglĊdniane w planach rozbudowy uczelni, ale na
samym koĔcu. WiĊkszoĞü kierowników studiów uwaĪa, Īe braki w tym zakresie
są podstawowymi czynnikami uniemoĪliwiającymi rozwój kultury fizycznej. Na
uczelniach brakuje zwáaszcza duĪych obiektów sportowych – hal, basenów, kortów i boisk. Te obiekty są najczĊĞciej wynajmowane. Jest teĪ w dzisiejszych czasach uczelnia, która nie posiada Īadnego obiektu sportowego1.
Studia wychowania fizycznego i sportu muszą staü siĊ animatorami szeroko
rozumianych zajĊü rekreacyjnych dla spoáecznoĞci akademickiej. NaleĪy tworzyü pozytywny klimat wokóá sportu. Do lamusa trzeba odáoĪyü zamiary podniesienia poziomu sprawnoĞci i zdrowia w ciągu 60 godzin obligatoryjnych.
Poziom kompetencji nauczycieli jest najmocniejszą stroną studiów wychowania fizycznego i sportu. MoĪna przyjąü, Īe wszyscy nauczyciele zatrudnieni
na uniwersytetach, zarówno w studiach, jak i klubach uczelnianych, posiadają
dodatkowe zawodowe kwalifikacje instruktorsko-sportowe, w tym w zdecydowanej wiĊkszoĞci mają uprawnienia trenerów klasy II lub I. Niestety, juĪ od lat
80. XX wieku obserwujemy ciągáy wzrost wieku kadry nauczycielskiej. DziĞ
blisko 65% nauczycieli przekroczyáo juĪ 46. rok Īycia i są zatrudniani gáównie
na etatach starszego wykáadowcy. Dominującą formą zatrudniania nauczycieli
jest umowa o pracĊ na czas nieokreĞlony. Są to zjawiska korzystne dla nauczycieli, niewystĊpujące jednak ani w szkoáach wyĪszych niepublicznych, ani
w innych krajach. Wpáywa to co prawda na wiĊksze doĞwiadczenie zawodowe
nauczycieli, wyĪszy poziom prowadzonych przez nich zajĊü, ale moĪe teĪ byü
przyczyną stagnacji i braku poszukiwania nowych trendów w sporcie i rekreacji, atrakcyjnych i oczekiwanych przez studentów. W tej sytuacji nauczyciel ci
promują dyscypliny, w których mają odpowiednie kompetencje, czĊsto kosztem
innych atrakcyjnych form im nieznanych, a dopiero siĊ pojawiających. MoĪe,
dlatego zdecydowany prym na uczelniach wiodą tradycyjne dyscypliny sportowe, jak gry zespoáowe i páywanie. MoĪe dlatego obserwuje siĊ maáą róĪnorodnoĞü zajĊü, brak form tanecznych, dyscyplin przestrzennych oraz nowych dyscyplin związanych ze sztukami walki2.
Niestety, takĪe AZS-sowi nie udaje siĊ powstrzymaü regresu w dziaáalnoĞci
sportowej studentów. Trwają poszukiwania rozwiązaĔ, podejĞcia do studentów,
form zachĊcania ich do aktywnoĞci sportowej. Przykáadem tego moĪe byü nowelizacja systemu rozgrywek studenckich oraz wprowadzenia formy festiwalowej jako podstawowej w rozgrywkach sportowych szkóá 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, Budǀ jako sport akademicki. Uwarunkowania spoáeczno-kulturowe [w:] Kultura
fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyĪszego w Polsce, red. Z. DziubiĔski,
B. Gorski, Wyd. PW, Warszawa 2000, s. 212–220.
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Kluby AZS są najbliĪszym i czĊsto najlepszym wspóápracownikiem studiów wychowania fizycznego i sportu w akademickiej kulturze fizycznej. To
z nimi nauczyciele i rektorzy szkóá wspólnie biorą udziaá w zmaganiach miĊdzyuczelnianych, by razem na uroczystych podsumowaniach tej rywalizacji
odbieraü nagrody i wyróĪnienia. W swojej dziaáalnoĞci kluby opierają siĊ gáównie na wolontariacie, czĊsto są niedoceniane, zmagają siĊ z káopotami finansowymi, brakiem zrozumienia nauczycieli i wáadz studiów. Kluby AZS to bodaj
ostatnie Ğrodowiska bezinteresownej dziaáalnoĞci studentów na uczelniach.
Na podstawie wyników badaĔ moĪna uznaü, Īe transformacja spoáecznoekonomiczna po roku 1989 wywoáaáa zmiany przystosowawcze w studenckiej
kulturze fizycznej. Proces ten ciągle trwa i wymusza nowe dziaáania podmiotów
biorących w nim udziaá oraz nimi kierujących. Studencką kulturĊ fizyczną na
uniwersytetach czekają zapewne ciekawe czasy3.
Fundamentem kultury fizycznej kaĪdego kraju jest szkolny system wychowania fizycznego. Zadaniem metodyki wychowania jest stworzenie racjonalnego, strukturalnego modelu urzeczywistnienia teorii w praktyce. NaleĪy zdaü
sobie sprawĊ z faktu, Īe szkolny system wychowania fizycznego najlepiej bĊdzie przygotowywaü máode pokolenia do Īycia, gdy zostanie ukierunkowany
nie tylko na cele doraĨne, ale takĪe, a nawet przede wszystkim, na cele prospektywne. Prospektywny punkt widzenia dotyczy takiego uksztaátowania pozytywnych postaw wobec wáasnego ciaáa i takiego zasobu wiedzy, umiejĊtnoĞci
i nastawieĔ, dziĊki którym dzisiejszy uczeĔ, a jutrzejszy absolwent i dorosáy
obywatel bĊdzie chciaá i umiaá dbaü o wáasne ciaáo, sprawnoĞü fizyczną i zdrowie przez caáe Īycie.
A to juĪ jest zasadniczo inna jakoĞü celów, które wspóáczeĞnie stawiają pedagogowie i teoretycy wychowani fizycznego (kultury fizycznej) caáemu szkolnemu systemowi ksztaácenia i wychowania, a w szczególnoĞci jego gáównym
realizatorom – nauczycielom wychowania fizycznego. Realizacja tych celów
zaleĪy od tego, czy wychowanie w kulturze fizycznej stanie siĊ autentycznym
wychowaniem.
Aby praca nad ciaáem, jego sprawnoĞcią, odpornoĞcią, zdrowiem i urodą
staáa siĊ autentycznym wychowaniem, naleĪy – jak pisze M. Demel – przepuĞciü cele specyficzne, dotyczące ciaáa, przez filtr osobowoĞci, a wiĊc przez ĞwiadomoĞü, wolĊ, sferĊ emocjonalną, poprzez postawy i obyczaj. DziĊki temu wychowanie fizyczne wpisane zostanie w caáą osobowoĞü ucznia. Jest obecne –
mówiąc patetycznie – w jego gáowie i sercu, a wtórnie trafia do jego miĊĞni4.
Takie ujĊcie problemu oznacza, iĪ praca nad pielĊgnacją ciaáa, sprawnoĞcią
i zdrowiem oraz ksztaátowaniem pozytywnych postaw wobec tych wartoĞci staje
3

TamĪe, s. 100.
M. Demel, K. Zuchowa, Cele ksztaácenia i wychowani fizycznego oraz zdrowotnego, „Kultura
Fizyczna” 1975, nr 4, s. 32.
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siĊ istotą wychowania. Tak rozumiane wychowanie to nic innego jak „wychowanie przez kulturĊ fizyczną do kultury fizycznej”. TĊ samą ideĊ moĪna zastąpiü
wyraĪeniem „wychowanie w kulturze fizycznej”. Jeszcze krócej ta myĞl zostaáa
wyraĪona w nazwie przedmiotu szkolnego „kultura fizyczna”, za pomocą którego
cele te powinny byü realizowane. Realizacja tego przedmiotu w szkole podstawowej i Ğredniej to nic innego jak podstawowe i masowe przygotowanie spoáeczeĔstwa do korzystania z dobrodziejstw kultury fizycznej przez caáe Īycie, to po
prostu „wychowanie w kulturze fizycznej” caáego narodu5.
Aby ten nadrzĊdny cel osiągnąü, niezbĊdne są zmiany w dotychczasowym
stylu pracy nauczycieli realizujących wychowanie fizyczne w szkoáach. Do dziĞ
jeszcze postĊpowanie wielu nauczycieli jest najbliĪsze koncepcjom behawiorystycznym, które sprzyjają preferowaniu autokratycznego stylu pracy, charakteryzującymi siĊ zewnĊtrznymi naciskami na ucznia. Nic wiĊc dziwnego, Īe wychowanie tylko schematycznie ksztaátuje ĞwiadomoĞü i obfituje w sytuacje zagroĪenia. Wychowawcy osiągają tym samym tylko zewnĊtrzne efekty w zachowaniu siĊ wychowanków. Wychowankowie nie mają okazji do wáączenia
wáasnych wewnĊtrznych siá w proces rozwoju swojej osobowoĞci.
Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe osobowoĞü czáowieka ksztaátuje siĊ nie tylko pod
wpáywem czynników zewnĊtrznych, ale równieĪ dziĊki aktywnoĞci wáasnej
jednostki, musimy przyjąü, iĪ, aby osiągnąü poĪądane efekty wychowawcze,
proces ten musi skáadaü siĊ z dwóch ĞciĞle skorelowanych ze sobą dziaáaĔ: systematycznych dziaáaĔ wychowawczych, planowanych i organizowanych przez
powoáane do peánienia tych funkcji instytucje oraz dziaáaĔ samowychowawczych wychowanka, dla których naleĪy stworzyü odpowiedni klimat spoáeczny.
Takie postawienie sprawy oznacza, Īe w procesie ksztaácenia i wychowania
powinien byü preferowany demokratyczny styl pracy oparty na poszanowaniu
godnoĞci osobistej ucznia i partnerskiej wspóápracy z nim, co sprawi, Īe uczeĔ
przestanie byü obiektem manipulacji w procesie ksztaácenia i wychowania,
a stanie siĊ jego wspóáorganizatorem oraz aktywnym uczestnikiem.
Realizacja procesu ksztaácenia i wychowania w kulturze fizycznej tylko
wtedy przyniesie peáne efekty, gdy bĊdzie zgodna z zaáoĪeniami pedagogiki
holistycznej, czyli caáoĞciowej, traktującej czáowieka jako niepodzielną caáoĞü
we wszystkich sferach jego istnienia i dziaáania. Zgodnie z tymi zaáoĪeniami
w procesie nauczania kaĪdego przedmiotu, a wiĊc i wychowani fizycznego,
zachodzi koniecznoĞü gáĊbokiego kontaktu psychicznego miĊdzy nauczycielem
i uczniem. Ten kontakt powinien zapewniü roztoczenie opieki nad wszystkimi
podstawowymi sferami osobowoĞci ucznia. Powinien on siĊ wyraĪaü zarówno
w trosce o stronĊ fizyczną wychowanka, jak równieĪ w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak: potrzeba bezpieczeĔstwa, potrzeba dodatniej samooceny, potrzeba sukcesu, potrzeba samorealizacji, potrzeba
5

S. StrzyĪewski, Proces ksztaácenia i wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa 1996, s. 6.

B. Berdel, M. Mazur, I. Tabaczek-Bejster – Kultura fizyczna w szkoáach wyĪszych…

223

uznania i prestiĪu itp. Gáówną troską oraz najwaĪniejszym celem wychowania
i ksztaácenia powinien byü wszechstronny rozwój osobowoĞci wychowanka
oraz przygotowanie go do myĞlenia i postĊpowania samodzielnego i twórczego.
W związku z powyĪszym pedagogika holistyczna mówi wyraĨnie, iĪ problematyka wychowawcza powinna mieü priorytet nad koniecznoĞcią realizacji
treĞci programowych w zakresie materiaáu nauczania poszczególnych przedmiotów. WaĪniejsze bowiem jest to, kim siĊ uczeĔ staje, niĪ to, czego uczeĔ siĊ
nauczyá. ZaáoĪenie to stanie siĊ faktem, jeĞli proces dydaktyczno-wychowawczy
bĊdzie przesycony atmosferą wzajemnej ĪyczliwoĞci i optymizmu oraz odprĊĪenia psychofizycznego. Chodzi o to, aby kaĪdy kontakt z uczniem byá osobowoĞciowo-ludzkim spotkaniem.
DziaáalnoĞü ludzka jest zawsze ukierunkowana na cel. Bez jasno wytyczonego celu nie moĪna racjonalnie i efektywnie pracowaü ani dokonaü oceny skutecznoĞci dziaáania. Gdy pragnie siĊ poprawnie sformuáowaü cele, naleĪy
uwzglĊdniü zarówno to, co poĪądane, jak i to, co realne. Cele muszą byü syntezą postulatów i prognoz. Muszą one zawieraü wszystko, co mieĞci siĊ w dáugofalowych oraz doraĨnych potrzebach spoáecznych i to, co moĪe byü objĊte racjonalnym naukowym przewidywaniem.
Cele ksztaácenia i wychowania ogólnego muszą byü realizowane przez nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych w sposób zintegrowany.
Naczelnym celem ksztaácenia i wychowania w szkole jest ksztaácenie
wszechstronnie rozwiniĊtej osobowoĞci ucznia. W sformuáowaniu tym uĞciĞlenia wymagają przede wszystkim takie podstawowe pojĊcia, jak: wychowanie,
ksztaácenie, osobowoĞü.
W literaturze naukowej pojĊciu „wychowanie” przypisuje siĊ róĪnorodną
treĞü i róĪny zakres: w naukach spoáecznych najszerzej jest ujmowane przez
pedagogów i socjologów, a najwĊziej przez specjalistów teorii wychowania.
Najprostsza definicja tego pojĊcia pochodzi ze wspóáczesnego podrĊcznika
„Pedagogiki” pod red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza i T. Wujka, wedáug
którego przez wychowanie rozumie siĊ caáoĞü wpáywów i oddziaáywaĔ ksztaátujących rozwój czáowieka oraz przygotowujących go do Īycia w spoáeczeĔstwie6.
Rozwój, czyli ciągáy áaĔcuch przemian iloĞciowych i jakoĞciowych elementów skáadowych organizmu i jego funkcji, ma róĪne znaczenia. W sensie biologicznym rozwój czáowieka rozumiemy jako caáoksztaát procesów biologicznych
objawiających siĊ: rozrostem, róĪnicowaniem i dojrzewaniem. W sensie socjologicznym, na rozwój jednostki skáadają siĊ zmiany oraz przeobraĪenia okreĞlonych form i przejawów wspóáĪycia jednostek ludzkich. Psychologowie natomiast pojmują rozwój jako ciąg przystosowawczych przeobraĪeĔ osobowoĞci
jednostki rozumianej jako centralny system integrujący ludzkie czynnoĞci regu6

M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek (red.), Pedagogika. PodrĊcznik akademicki, PWN,
Warszawa 1974, s. 31.
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lacyjne. Z kolei przez przystosowanie jednostki do Īycia spoáecznego rozumiemy przygotowanie jej do bezpoĞredniego udziaáu w rozwoju gospodarczym,
spoáecznym i kulturalnym kraju.
Tak, wiĊc z punktu widzenia pedagogiki jako nauki o wychowaniu, pojĊciu
„wychowanie” wyznacza siĊ bardzo szeroki zakres, tak obszerny, iĪ obejmuje
on wszelkie procesy oddziaáywania osobotwórczego na wychowanka zarówno
w zakresie ciaáa, jak i umysáu. Zgodnie z tym stanowiskiem, wychowanie okreĞlane jest jako celowe, organizowane ksztaátowanie fizycznych i psychicznych
siá czáowieka, jego Ğwiatopoglądu, oblicza moralnego, wartoĞci estetycznych
i upodobaĔ; obejmuje ono takĪe ksztaácenie, nauczanie i to, co przyjĊto nazywaü – w wąskim znaczeniu – wychowaniem.
Cechą charakterystyczną szerokiego rozumienia „wychowania”, jako pojĊcia pedagogicznego, jest ujmowanie go jako spoáecznego procesu osobotwórczego, skierowanego na „osobĊ” wychowanka, czyli jednostkĊ ludzką z jej
wszystkimi wáaĞciwoĞciami fizycznymi i psychicznymi.
NaleĪy tu podkreĞliü, iĪ pojĊcie „wychowania” zawsze jest związane nierozerwalnie z pojĊciem ksztaátowania „osobowoĞci”. Pedagogowie i socjologowie
są konsekwentni, gdy przypisują „wychowaniu” tak szeroki zakres, bowiem
podobnie szeroko ujmują równieĪ pojĊcie „osobowoĞci”. Jan SzczepaĔski wychowanie rozumie jako intencjonalny proces ksztaátowania osobowoĞci wychowanka wedáug okreĞlonego ideaáu wychowawczego w ramach stosunku wychowawczego7. W Ğlad za tym sformuáowaniem autor ten wyjaĞnia, iĪ wychowanie
nie jest (...) jedynym procesem ksztaátującym tĊ osobowoĞü. Jest ona takĪe wystawiona na oddziaáywanie Ğrodowiska, w którym Īyje z jego wszystkimi procesami i zjawiskami”. RównoczeĞnie z wychowaniem zachodzi takĪe proces przystosowania siĊ do Ğrodowiska, do grup spoáecznych, w których wychowanek
wzrasta, to znaczy do rodziny, grup koleĪeĔskich, do spoáecznoĞci miejskiej czy
wiejskiej, do zespoáów pracy itp.8. Ogóá procesów nabywania dyspozycji psychicznych pod wpáywem otoczenia spoáecznego, czyniących jednostkĊ zdolną
do Īycia w spoáeczeĔstwie cywilizowanym, coraz powszechniej nazywa siĊ
socjalizacją.
PoniewaĪ pojĊcie „socjalizacji” obejmuje swym zakresem wszelkie wpáywy zarówno zamierzone, jak i niezamierzone, H. MuszyĔski postuluje ograniczenie pojĊcia „wychowanie” tylko do wychowania zamierzonego.
Przez wychowanie – pisze H. MuszyĔski – rozumiemy wszelkie zamierzone
dziaáania w formie interakcji spoáecznych mające na celu wywoáanie trwaáych
poĪądanych zmian w osobowoĞciach ludzi9. W porównaniu ze sformuáowaniami
pedagogów i socjologów pojĊcie osobowoĞci jest duĪo wĊziej rozumiane przez
7
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tego autora. OsobowoĞcią jednostki i sáusznie – nazywa on posiadany przez nią
system dyspozycji wyznaczających w sposób wzglĊdnie staáy jej zachowanie10.
Takie rozumienie osobowoĞci jest zgodne ze stanowiskiem przedstawicieli
wspóáczesnej „psychologii osobowoĞci”, wedáug których rozwój i ksztaátowanie
siĊ osobowoĞci – to proces psychiczny, natomiast ciaáo (organizm) i Ğrodowisko
są tego procesu koniecznymi uwarunkowaniami. DziĊki wychowaniu i samowychowaniu osobowoĞü ma wpáyw na ciaáo (jego budowĊ, sprawnoĞü, urodĊ itp.)
H. MuszyĔski wyróĪnia dwie zasadnicze grupy dyspozycji psychicznych
skáadających siĊ na osobowoĞü: dyspozycje kierunkowe i instrumentalne.
Na dyspozycje kierunkowe jednostki skáadają siĊ: ideaáy, postawy, przekonania; upodobania, zamiáowania i zainteresowania. Decydują one o ustosunkowaniu siĊ jednostki do Ğwiata i siebie samego oraz ukierunkowują jej dąĪenia.
Do dyspozycji instrumentalnych natomiast autor ten zalicza: wiedzĊ, inteligencjĊ, uzdolnienia, umiejĊtnoĞci, sprawnoĞci i nawyki: wyznaczają one stronĊ
wykonawczą ludzkich dąĪeĔ i decydują o tym, jakie sposoby dziaáania jest
czáowiek gotów podjąü, aby zrealizowaü swe „zamierzenia”.
Dziaáania zmierzające do trwaáej modyfikacji, uksztaátowania lub rozwiniĊcia dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych (kierunkowych) w osobowoĞci
jednostki H. MuszyĔski nazywa wychowaniem ukierunkowującym, natomiast
dziaáanie zmierzające do trwaáej modyfikacji, uksztaátowania lub rozwiniĊcia
w osobowoĞci jednostki dyspozycji instrumentalnych, czyli wiedzy, umiejĊtnoĞci, inteligencji, uzdolnieĔ i nawyków, nazywa ksztaáceniem, czyli nauczaniem,
ogóá rezultatów ksztaácenia zaĞ – wyksztaáceniem. Samodzielnie ksztaácenie bez
pomocy nauczyciela nazywane jest powszechnie samoksztaáceniem, natomiast
samowychowanie wystĊpuje wówczas, gdy jednostka podejmuje czynnoĞci
wychowawcze sama wzglĊdem siebie.
Wywieranie intencjonalnego wpáywu na organizm (ciaáo) moĪe jednak staü
siĊ autentycznym wychowaniem pod warunkiem, Īe bĊdzie ono zintegrowane
z procesami osobowoĞciowymi. Najnowsze tezy teorii wychowania fizycznego
gáoszą, iĪ po to, aby wychowanie fizyczne staáo siĊ rzeczywistym wychowaniem,
nie trzeba (i nie wolno) rezygnowaü z celów swoistych, owych koĞci i miĊĞni.
Trzeba jednak(...) przepuĞciü te cele przez filtr osobowoĞci wychowanka, nastawiü jego umysá, emocje i wolĊ na pracĊ nad wáasnym ciaáem, zdrowiem,
sprawnoĞcią i urodą: WáaĞnie na to, a nie – jak chcą pedagodzy – na wszelkie
inne. Na zbudowaniu tych dyspozycji koĔczy siĊ rola wychowania. Ostateczne
efekty somatyczne, samo zdrowie, sprawnoĞü, owe proste krĊgosáupy i mocne
miĊĞnie, osiąga siĊ dziĊki üwiczeniu, hartowaniu i innym zabiegom; te zaĞ (...)
podlegają prawom przyrody i do wychowania nie naleĪą, choü są przez wychowanie inspirowane11.
10
11
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Tak rozumiane wychowanie ksztaátuje w jednym zintegrowanym procesie
osobowoĞciowe dyspozycje kierunkowe i instrumentalne. Takie ujĊcie problemu oznacza, iĪ koĔczy siĊ jedna epoka w wychowaniu fizycznym, w której sens
wychowania fizycznego sprowadzano do hasáa „üwiczĊ i wychowujĊ”, zgodnie
z którym, osobno miaáy byü realizowane cele dotyczące ciaáa i osobno cele
wychowania moralnego, a zaczyna siĊ druga, w której praca nad ukierunkowaniem nastawieĔ wychowanków na ciaáo i jego potrzeby oraz opanowaniem
przez nich wiadomoĞci, sprawnoĞci i umiejĊtnoĞci pozwalających te nastawienia realizowaü w praktyce – staje siĊ istotą wychowania.
Celem ksztaácenia i wychowania w zakresie kultury fizycznej jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających dzieciom i máodzieĪy takich jak:
– harmonijny rozwój fizyczny (przez odpowiedni dobór bodĨców dziaáających
na cechy somatyczne, ukáady: krąĪenia, oddychania i nerwowy; stosowanie
w procesie nauczania i uczenia siĊ ruchu zasad higieny pracy i wypoczynku;
wytworzenie nawyków, umiejĊtnego korzystania z takich czynników, jak:
woda, powietrze, Ğwiatáo, temperatura, teren itp., przystosowanie organizmu
do Īycia w Ğrodowisku zurbanizowanym i przemysáowym),
– ksztaátowanie psychomotoryki (przez dobór odpowiednich Ğrodków rozwijających cechy motoryczne; nauczanie i doskonalenie róĪnych form aktywnoĞci
ruchowej; eksponowanie indywidualnych moĪliwoĞci, upodobaĔ, zainteresowaĔ i umiejĊtnoĞci ruchowych uczniów),
– rozwój psychiki (przez uwzglĊdnienie w procesie ksztaácenia i wychowani
fizycznego indywidualnych cech osobowoĞci: wáaĞciwą korelacjĊ miĊdzy
rozwojem fizycznym, umysáowym i emocjonalnym),
– wyposaĪenie uczniów w niezbĊdny zasób wiedzy o kulturze fizycznej,
– ksztaátowanie charakteru i poĪądanych postaw w dziaáaniu zarówno indywidualnym, jak i zespoáowym; integracjĊ socjalną; wspóápracĊ i wspóádziaáanie
z nauczycielami, rodzicami i Ğrodowiskiem,
– ksztaátowanie estetyki ruchu (przez rytmikĊ i ekspresjĊ artystyczną, dbaáoĞü
o elegancjĊ postawy, piĊkno, harmoniĊ i swobodĊ ruchu)12.
Tak sformuáowane cele ksztaácenia i wychowania w zakresie kultury fizycznej jako przedmiotu nie w peáni wspóábrzmią z najnowszymi tezami teorii
wychowania fizycznego, miĊdzy innymi dlatego, Īe nie zostaáy wysuniĊte na
czoáo nadrzĊdnego celu wychowania fizycznego, jakim jest ksztaátowanie postaw wychowanków (nastawieĔ i dyspozycji umysáu, emocji, i woli) wobec
pracy nad wáasnym ciaáem, zdrowiem, sprawnoĞcią i urodą, a dziĊki czemu
wychowanie fizyczne (wychowanie w kulturze fizycznej) ma prawo nazywaü
siĊ wychowaniem. Rozumienie i przyjĊcie tego celu przez ogóá nauczycieli ma
ogromne znaczenie i jest kluczem do rzeczywistego podniesienia poziomu kultury fizycznej w Polsce.
12

M. Demel, K. Zuchowa, Cele ksztaácenia i wychowania fizycznego oraz zdrowotnego, „Kultura
Fizyczna”, 1975 nr 4, s. 146.
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W Ğwietle wspóáczesnej wiedzy o Ğwiecie i o czáowieku za naczelny cel
wychowania fizycznego naleĪy uwaĪaü zarówno doskonalenie ciaáa i funkcji
psychomotorycznych wychowanka, jak równieĪ uksztaátowanie u niego takiego
systemu wiedzy, umiejĊtnoĞci i nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej,
który w praktyce przejawiaü siĊ bĊdzie w dąĪeniu i dziaáaniu na rzecz utrzymania przez caáe Īycie wysokiej sprawnoĞci fizycznej i zdrowia.
Postawa wobec kultury fizycznej, rozumiana jako globalny cel kierunkowy
procesu wychowania fizycznego (kultury fizycznej), skáada siĊ z szeregu postaw o wĊĪszym zakresie. MoĪna powiedzieü, Īe tworzą one system postaw
wobec róĪnych konkretnych elementów kultury fizycznej. Na ten system skáadają siĊ m.in.: postawa wobec wáasnego ciaáa, jego sprawnoĞci, budowy, higieny i zdrowia; postawa wobec róĪnych form aktywnoĞci ruchowej; postawa wobec wypoczynku; postawa wobec hartowania siĊ itd.
KaĪdą z postaw moĪna ksztaátowaü w trzech kolejnych po sobie nastĊpujących stadiach:
– zapoznanie z wartoĞcią postawy i jej moĪliwoĞci peánej akceptacji intelektualnej,
– nastawienie na czynne realizowanie wartoĞci, czyli doskonalenie siĊ,
– ksztaátowanie nastawienia na samorealizacjĊ.
Ksztaátując na przykáad pozytywną postawĊ wobec sprawnoĞci fizycznej
wáasnego organizmu naleĪy przekonaü ucznia o wartoĞci sprawnoĞci fizycznej
organizmu oraz nastawiü na doskonalenia wáasnej sprawnoĞci fizycznej w ramach zajĊü kierowanych, po czym, za pomocą odpowiednich form i metod,
nastawiü na samodzielne dziaáanie w tym zakresie, czyli nastawiü na dąĪenie do
samorealizacji. W związku z tym proces ksztaátowania postaw wobec kultury
fizycznej przez szkoáĊ powinien byü zintegrowany z socjalizacją, bowiem
w procesie socjalizacji zaczynamy rozumieü podstawy, na których opiera siĊ
Īycie osobnicze i zbiorowe oraz uczymy siĊ ceniü zarówno wartoĞci natury
moralnej, spoáecznej, jak i kulturowej. Ksztaátowanie postaw wobec kultury
fizycznej musi pójĞü, wiĊc w parze z kreowaniem takich podstawowych ogólnoludzkich postaw, jak postawa humanizmu, demokratyzmu, szacunku dla pracy,
spoáecznej uĪytecznoĞci i odpowiedzialnoĞci, ĪyczliwoĞci, poszanowania Īycia
i zdrowia czáowieka, lojalnoĞci, samokontroli, perfekcjonizmu, samodzielnoĞci,
orientacji na cele, wraĪliwoĞci na piĊkno, pietyzmu wobec kultury, twórczej
ekspresji, kulturowego samodoskonalenia, uczciwoĞci, szacunku i pietyzmu
wobec przyrody, dąĪnoĞci do kontaktu z przyrodą itp. Za tym schematycznym
wyliczeniem postaw kryje siĊ ogrom treĞci wychowawczych, które ujawniają
siĊ niemal w kaĪdym momencie procesu ksztaácenia i wychowania, w konkretnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. KoniecznoĞü oddziaáywania na
wszystkie sfery osobowoĞci w toku wszelkich zajĊü szkolnych jest kanonem
najnowszych programów. Szczególnie wdziĊcznym polem dziaáania w tym
zakresie jest akademicka kultura fizyczna.

228

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

PojĊcie postawy w ostatnich czasach zrobiáo duĪą karierĊ, szczególnie
w szkolnictwie. Sądzimy – pisze S. Mika – Īe znacznie lepiej jest mówiü
o ksztaátowaniu postaw jako o zadaniu wychowawcy niĪ o ksztaátowaniu osobowoĞci. Stawianie jako zadania wychowawczego – urabianie postaw, ma m.in.
ten walor, Īe postawy są czymĞ wiĊcej bardziej konkretnym niĪ szeroko rozumiana osobowoĞü. Ksztaátując postawy, wiemy, Īe mamy u danej osoby uformowaü okreĞlony stosunek do okreĞlonego przedmiotu. Natomiast, kiedy mówimy o ksztaátowaniu osobowoĞci, czĊsto nie jest caákiem jasne, co wáaĞciwie znaczy ksztaátowaü i jak powinniĞmy to robiü13. Praca nad osobowoĞcią uczniów,
czyli realizacja celów kierunkowych w szkole, stanie siĊ realna, gdy nauczyciel
pozna mechanizmy ksztaátowania siĊ postaw i metody ich realizacji.
PojĊcie postawy bywa róĪnie definiowane. Wedáug S. Miki postawą nazywamy wzglĊdnie trwaáą strukturĊ procesów poznawczych, emocjonalnych
i zachowaĔ odnoszących siĊ do jakiegoĞ przedmiotu lub dyspozycjĊ pojawienia
siĊ tych procesów i zachowaĔ.
Ludzie róĪnią siĊ postawami. Podstawowym wymiarem klasyfikacji postawy jest znak. Psychologowie spoáeczni wyróĪniają trzy znaki: dodani (+),
ujemny (-) i zerowy (0). „Znak postawy przejawia siĊ we wszystkich jej elementach – w przekonaniach, związany jest z wartoĞciowaniem przedmiotu postawy; w emocjach, pojawiają siĊ emocje dodatnie lub ujemne w stosunku do
przedmiotu postawy, a takĪe w zachowaniu, które moĪe mieü charakter zbliĪania, unikania lub wrogoĞci14. Ludzie róĪnią siĊ równieĪ siáą postawy, tzn. stopniem przychylnoĞci bądĨ nieprzychylnoĞci do przedmiotu postawy, co sprzĊĪone jest ze stopniem internalizacji postawy15.
Jak z powyĪszego sformuáowania wynika, uksztaátowanie poĪądanej postawy jest zadaniem záoĪonym i wymaga ze strony wychowawcy wielu zróĪnicowanych uĞwiadomionych zabiegów wzglĊdem wychowania w zakresie sfery
poznawczej, uczuciowo-emocjonalnej i behawioralnej (zachowania siĊ). ObjĊcie wszystkich trzech sfer dziaáaniami wychowawczymi jest warunkiem koniecznym tworzenia siĊ trwaáych postaw. ChociaĪ jest to proces integralny
z naukowego punktu widzenia moĪna go dla uproszczenia rozáoĪyü na prostsze
komponenty i rozpatrywaü osobno.
Terminatio (zamiast zakoĔczenia)
Czy siĊ to komu podoba, czy nie, jesteĞmy tajemniczą jednoĞcią trzech powiązanych ze sobą czĊĞci: ciaáa, umysáu i ducha. Ciaáo wpáywa na umysá i ducha. Umysá wpáywa na ciaáo i ducha. Duch wpáywa na ciaáo i umysá. Dlatego
13

S. Mika, Psychologia spoáeczna dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1980, s. 73.
TamĪe, s. 77.
15
TamĪe, s. 81.
14
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troszcząc siĊ o ciaáo, poĞrednio troszczymy siĊ o umysá i ducha16 – pisaá dalej
J. Powell i dodawaá: Przez wieki powierzyliĞmy nasze ciaáa chirurgom, umysáy
psychiatrom, a dusze teologom. Podziaá ten, jakkolwiek byĞmy byli do niego
przywiązani, nie daje siĊ jednak dalej utrzymaü. Nasze szczĊĞcie wymaga, abyĞmy zatroszczyli siĊ o wszystkie trzy poáączone ze sobą czĊĞci17.
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STRESZCZENIE
PostĊp cywilizacyjny eliminuje ruch i pracĊ fizyczną z Īycia czáowieka, naleĪy, zatem przywróciü je w formie codziennej aktywnoĞci fizycznej. Organizm
bardzo szybko przyzwyczaja siĊ do bezczynnoĞci. Istnieje niezbĊdne minimum
aktywnoĞci ruchowej, o którym naleĪy pamiĊtaü.
Kultura fizyczna to dziedzina Īycia, która w róĪnoraki sposób moĪe pomóc
w záagodzeniu negatywnego wpáywu Ğrodowiska na organizm czáowieka.
Aktywne i Ğwiadome uczestnictwo w kulturze fizycznej moĪe w duĪym stopniu
przygotowaü czáowieka do peánienia roli obywatela kraju, pracownika, ucznia,
studenta, czáonka rodziny, grupy rówieĞniczej, organizatora czy uczestnika Īycia kulturalnego dziĊki oddziaáywaniu na jego stronĊ fizyczną, intelektualna
i emocjonalną, dziĊki ksztaáceniu cech wolicjonalnych oraz umiejĊtnoĞci
wspóáĪycia z ludĨmi i organizowaniu czasu wolnego. Przemiany spoáeczne,
prawne i ekonomiczne, które miaáy miejsce po 1989 roku umoĪliwiáy funkcjonowanie szkóá wyĪszych w nowej rzeczywistoĞci, jednak dziaáania te mimo
staraĔ wielu osób i podmiotów nie byáy na tyle innowacyjne, by zahamowaü
obniĪenie siĊ poziomu kultury fizycznej w Ğrodowisku akademickim. Niestety,
16
17

J. Powell, Twoje szczĊĞcie jest w Tobie, WAM, Kraków 2009, s. 49.
TamĪe, s. 51.
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takĪe AZS-sowi nie udaje siĊ powstrzymaü regresu w dziaáalnoĞci sportowej
studentów. Trwają poszukiwania rozwiązaĔ, podejĞcia do studentów, form zachĊcania ich do aktywnoĞci sportowej. Przykáadem tego moĪe byü nowelizacja
systemu rozgrywek studenckich oraz wprowadzenia formy festiwalowej jako
podstawowej w rozgrywkach sportowych szkóá artystycznych.
Kluby AZS są najbliĪszym i czĊsto najlepszym wspóápracownikiem studiów wychowania fizycznego i sportu w akademickiej kulturze fizycznej.
Fundamentem kultury fizycznej kaĪdego kraju jest szkolny system wychowania fizycznego. Zadaniem metodyki wychowania jest stworzenie racjonalnego, strukturalnego modelu urzeczywistnienia teorii w praktyce. Aby praca nad
ciaáem ucznia, jego sprawnoĞcią, odpornoĞcią, zdrowiem i urodą staáa siĊ autentycznym wychowaniem, naleĪy – jak pisze M. Demel – przepuĞciü cele specyficzne, dotyczące ciaáa, przez filtr osobowoĞci, a wiĊc przez ĞwiadomoĞü, wolĊ,
sferĊ emocjonalną, poprzez postawy i obyczaj. DziĊki temu wychowanie fizyczne
wpisane zostanie w caáą osobowoĞü ucznia. Jest obecne – mówiąc patetycznie –
w jego gáowie i sercu, a wtórnie trafia do jego miĊĞni.
Takie ujĊcie problemu oznacza, iĪ praca nad pielĊgnacją ciaáa, sprawnoĞcią
i zdrowiem oraz ksztaátowaniem pozytywnych postaw wobec tych wartoĞci
staje siĊ istotą wychowania.
TĊ samą ideĊ moĪna zastąpiü wyraĪeniem „wychowanie w kulturze fizycznej”. Jeszcze krócej ta myĞl zostaáa wyraĪona w nazwie przedmiotu szkolnego
„kultura fizyczna”, za pomocą, którego cele te powinny byü realizowane. Realizacja tego przedmiotu w szkole podstawowej i Ğredniej to nic innego jak podstawowe i masowe przygotowanie spoáeczeĔstwa do korzystania z dobrodziejstw kultury fizycznej przez caáe Īycie, to po prostu „wychowanie w kulturze fizycznej” caáego narodu.
Sáowa kluczowe: kultura fizyczna, szkolnictwo wyĪsze, AZS, wychowanie
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TOMASZ BIELECKI, KRZYSZTOF KRAWCZYK
Centrum Kultury Fizycznej, UMCS w Lublinie

PROFILOWANE ZAJĉCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W OPINII STUDENTÓW UMCS W LUBLINIE
WstĊp
Kultura fizyczna zorientowana na rozwijanie ĞwiadomoĞci czáowieka (a nie
tylko jego ciaáa) daje okreĞlone wartoĞci odnoszące siĊ do zdrowia, funkcjonowania organizmu, jego budowy, urody i odpornoĞci psychicznej. Jej humanizacja ma swoje odzwierciedlenie w kierunku ksztaátowania osobowoĞci oraz
w systemie wartoĞci traktujących czáowieka podmiotowo jako sprawcĊ dziaáania, ale teĪ jako punkt centralny wszelkich zabiegów wokóá ciaáa i zdrowia.
Wedáug I. Bittnera celem i wartoĞcią kultury fizycznej jest ksztaátowanie
afirmatywnej postawy wobec siebie i swego ciaáa; nie tyle troska o technikĊ,
opartą na kalkulacji i rutynie, ile stworzenie warunków ksztaátowania peánego
czáowieka, stworzenia szansy do ujawnienia wáasnej energii twórczej i promieniowanie nią w „wolnoĞci i piĊknie”[2].
W Centrum Kultury Fizycznej UMCS w roku akademickim 2007/2008 dokonana zostaáa zmiana organizacyjna modelu odbywania zajĊü wychowania
fizycznego. Podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie studenta staáo siĊ
gáówną motywacją do podjĊcia zmian. Studenci mogli w sposób dowolny wybieraü dyscyplinĊ zgodnie z wáasnymi zainteresowaniami. Centrum przedstawiáo ofertĊ dydaktyczną dla studentów w formie zajĊü profilowanych w dowolnym dniu, w dowolnej godzinie wybranej przez studenta, w elektronicznej wersji zapisu. Taka forma pozwala studentom na wybranie ulubionych üwiczeĔ,
zwiĊksza ich atrakcyjnoĞü. KaĪdy student powinien znaleĨü „coĞ dla siebie”.
Przeprowadzone badania mają walor praktyczny sáuĪąc podniesieniu jakoĞci pracy akademickich nauczycieli wychowania fizycznego. Pomagają dokonaü
wglądu we wáasne umiejĊtnoĞci i okreĞliü ich przydatnoĞü w czasie pracy.
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W Centrum Kultury Fizycznej waĪnym aspektem badaĔ jest zapoznanie nauczycieli akademickich wychowania fizycznego z informacjami zwrotnymi od
studentów, czyli z opinią i oceną na temat realizowanych zajĊü wychowania
fizycznego.
Formuáując temat niniejszego opracowania podjĊto próbĊ odpowiedzi na
nastĊpujące pytania:
1. Jak studenci oceniają sposób prowadzenia zajĊü profilowanych pod
wzglĊdem treĞci i organizacji?
2. Czy oferta dydaktyczna Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie
odpowiada oczekiwaniom studentów?
3. Jakie nowe specjalizacje powinny zostaü uwzglĊdnione w nowej ofercie
zajĊü wychowania fizycznego?
Materiaá i metoda
Materiaá empiryczny zebrano pod koniec maja 2009 roku. Badania przeprowadzono wĞród wybranych studentów I roku UMCS róĪnych wydziaáów
i kierunków studiów. Ogóáem w badaniach uczestniczyáo 431 studentów, w tym
273 kobiety (63,34%) i 158 mĊĪczyzn (36,66%). W badaniach wziĊli udziaá
studenci wszystkich profilów zajĊü wychowania fizycznego. Wiek badanych
studentek i studentów wynosiá od 19 do 22 lat.
W badaniach wykorzystano metodĊ sondaĪu diagnostycznego. W opisie
iloĞciowym posáuĪono siĊ zapisem procentowym. Kwestionariusz ankiety skáadaá siĊ z szeĞciu pytaĔ. W piĊciu pytaniach studenci wyraĪając swoje opinie na
temat profilowanych zajĊü wychowania fizycznego wybierali jedną odpowiedĨ,
zaĞ w szóstym ostatnim pytaniu, dotyczącym nowych specjalizacji trzy odpowiedzi.
Przeprowadzone badania mają charakter pilotaĪowy. Pozwolą one bowiem
skonstruowaü narzĊdzie badawcze do badania jakoĞci postrzeganej przez odbiorcĊ – studentów UMCS. Do dalszej oceny bĊdzie wykorzystany kwestionariusz SERVQUAL Zostaną okreĞlone cechy charakterystyczne oferty zajĊü
dydaktycznych przyporządkowywane do piĊciu podstawowych zbiorów (wymiarów), a mianowicie: 1. SolidnoĞci; 2. PewnoĞci; 3. ZdolnoĞci reagowania; 4.
Empatii oraz 5. MaterialnoĞci. Metoda SERVQUAL polega na dokonaniu pomiaru róĪnic, wystĊpujących miĊdzy jakoĞcią postrzeganą przez klienta (studenta) a jakoĞcią, której ów klient od danej usáugi oczekuje [5].
Wyniki
WdroĪenie systemu w pierwszym roku jego funkcjonowania okazaáo siĊ
dosyü trudne, pojawiaáy siĊ bowiem problemy, gáównie z uczelnianą bazą danych, weryfikacją studentów, które naleĪaáo na bieĪąco usuwaü. MiĊdzy innymi
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studenci nie mieli moĪliwoĞci dokonywania samodzielnej zmiany terminu zajĊü. Ponadto rekrutacja na niektórych wydziaáach koĔczyáa siĊ pod koniec wrzeĞnia i tym samym studenci w pierwszym tygodniu paĨdziernika nie posiadali
numerów albumów. Zebrane doĞwiadczenia pozwoliáy nam udoskonaliü elektroniczny system zapisów i wyeliminowaü báĊdy.
Studenci I roku UMCS wypowiadając siĊ na temat poprawnoĞci zapisów
drogą elektroniczną oraz programu tych zajĊü zamieszczonych na stronie internetowej odpowiadali na pytania:
1. Czy zapisy na zajĊcia wychowania fizycznego byáy klarowne i pozwoliáy
Ci szybko wybraü: rodzaj, termin itp.?
2. Czy zajĊcia byáy prowadzone zgodnie z programem zamieszczonym na
stronie internetowej CKF UMCS?
W wyniku odpowiedzi na pytanie 1. okazaáo siĊ, Īe 405 osób (93,97%)
spoĞród wszystkich badanych wyraĪa swoją pozytywną opiniĊ na temat poprawnoĞci zapisów prowadzonych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS
w roku akademickim 2008/2009. Tylko 18 osób (4,18%) jest niezadowolonych,
zaĞ 8 (1,86%) nie ma zdania na ten temat. Wyniki te pokazują, iĪ studenci
w wiĊkszoĞci nie mieli problemów z zapisem i wyborem rodzaju i terminu zajĊü. Wydaje siĊ, iĪ zajĊcia informacyjne, które prowadzone byáy na początku
nowego roku akademickiego speániáy swoją rolĊ. W pierwszym roku zapisów
komputerowych nie prowadzono dodatkowej informacji i studenci mieli wiele
káopotów z dokonaniem poprawnych zapisów.
Odpowiadając na pytanie 2. kaĪdy z ankietowanych wyraĪaá swoją opiniĊ
na temat zgodnoĞci programu zajĊü zamieszczonego na stronie internetowej
z realizowanym w czasie roku akademickiego. Jak siĊ okazaáo, 386 osób
(89,56%) wyraziáo pozytywną opiniĊ na ten temat, tylko 8 studentów (1,86%)
byáo zdania przeciwnego, a 37 (8,58%) nie miaáo zdania. WiĊkszoĞü badanych
studentów przed rozpoczĊciem zajĊü zapoznaáa siĊ ze skróconym programem
i warunkami zaliczenia. Niestety, okazaáo siĊ jednak, iĪ wĞród nich byli tacy, do
których ta informacja nie dotaráa.
Wyniki odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz sposób prowadzenia zajĊü
pod wzglĊdem treĞci i organizacji”? zostaáy zilustrowane na wykresie 1. Poáowa
ankietowanych (215 osób) oceniáa zajĊcia prowadzone przez nauczycieli Centrum Kultury Fizycznej jako tradycyjne, 188 osób (44%) uznaáo je za atrakcyjne
i nowatorskie, tylko 17 (4%) stwierdziáo, iĪ byáy one maáo interesujące i miaáy
monotonny przebieg, zaĞ 7 osób (2%) nie miaáo zdania na ten temat.
Wyniki te mogą budziü pewien niepokój. Nauczyciele akademiccy wychowania fizycznego powinni doskonaliü swój warsztat pracy i tak prowadziü swoje zajĊcia, by byáy one atrakcyjne dla wszystkich studentów. Poza tradycyjnymi,
wielokrotnie powtarzanymi üwiczeniami nauczyciel akademicki powinien dbaü
o wykorzystywanie nowych nieznanych przyborów, sprzĊtu sportowego. WaĪ-
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nym elementem doskonalenia jest wykorzystanie nowej wiedzy w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
Sposób prowadzenia zajĊü

3
4%

4
2%
1
44%

1
2
3

2
50%

4

Wykres 1. Ocena sposobu prowadzenia zajĊü przez studentów, gdzie 1) atrakcyjne
i nowatorskie, 2) tradycyjne, 3) monotonne i maáo interesujące, 4) nie mam zdania

Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, wielu nauczycieli pracujących
w CKF UMCS rezygnuje z tradycyjnych, schematycznych zajĊü wprowadzając
wáasne modyfikacje. Wprowadzanie nowych, róĪnych form aktywnoĞci ruchowej pozwala studentom na sprawdzenie swoich moĪliwoĞci, a tym samym daje
szanse znalezienia ulubionego sportu. ZajĊcia wychowania fizycznego na
uczelni wyĪszej nie mogą byü tylko instruktaĪem üwiczeĔ. Student powinien
dowiedzieü siĊ, dlaczego üwiczy i jak moĪe wykorzystywaü poznane üwiczenia
i gry do samodoskonalenia siĊ. Nauczyciel prowadzący zajĊcia w sposób atrakcyjny motywuje studentów do samodzielnej dbaáoĞci o aktywnoĞü fizyczną,
rozbudza potrzebĊ ruchu oraz przekazuje wiedzĊ i niezbĊdne umiejĊtnoĞci jak
Īyü zdrowo, jak uczestniczyü w kulturze fizycznej przez caáe Īycie [3].
Bardzo istotne jest podmiotowe traktowanie studentów, które wyraĪa siĊ
m.in. w udzieleniu rad i wskazówek uáatwiających rozwiązywanie niektórych
problemów. Przejawem ĪyczliwoĞci nauczycieli jest jego ciepáy, przyjacielski
i serdeczny stosunek do studentów, dbaáoĞü o atmosferĊ podczas zajĊü. Nauczyciel stara siĊ podnieĞü na wyĪszy, stosownie do moĪliwoĞci studentów,
poziom ich samooceny i aspiracji. ZachĊcanie studentów do przezwyciĊĪania
trudnoĞci w sytuacjach niepowodzeĔ, wyraĪanie zatroskania o studenta gdy
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ten ma jakieĞ káopoty jest teĪ przejawem poprawnych relacji w ukáadzie nauczyciel – student.
O sáusznoĞci wprowadzenia nowego modelu prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego przekonują wyniki odpowiedzi na pytanie:„Czy oferta dydaktyczna CKF odpowiada Twoim oczekiwaniom”? Prawie 90% (378 osób) ankietowanych uwaĪa, iĪ wybrany rodzaj zajĊü speániá ich oczekiwania, swoje niezadowolenie wyraziáo 5% (21 studentów), zaĞ 4,31% (18 osób) nie potrafiáo sprecyzowaü swojego zdania. Jak siĊ okazaáo nawet fakt, iĪ 50% badanych uwaĪa,
Īe zajĊcia wychowania fizycznego w Centrum Kultury Fizycznej UMCS są
prowadzone w sposób tradycyjny, nie zmienia to pozytywnej opinii studentów
na ich temat.
Model organizacji zajĊü dydaktycznych z wychowania fizycznego w Centrum
Kultury Fizycznej zakáada moĪliwoĞü dokonywania zmian ich profilów po I semestrze zajĊü lub teĪ po dwóch tygodniach od chwili dokonania zapisów w systemie
internetowym. Interesującym wydawaáo siĊ poznanie motywów tych zmian.
Motywy zmian profilu zajĊü
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3
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Wykres 2. Motywy dokonywania zmian profilu zajĊü przez studentów, gdzie
1) chĊü poznania nowych, atrakcyjnych form ruchu, 2) brak miejsc na ulubionej
specjalizacji, 3) niedogodny termin zajĊü, 4) maáo interesujący sposób prowadzenia zajĊü,
5) brak zmian, 6) inne.

Wyniki badaĔ dotyczące ogóáu studentów zostaáy zilustrowane na wykresie
2 i przedstawione w tabeli I. AĪ 38% badanych nie dokonywaáo zmian. MoĪe to
Ğwiadczyü o ich zadowoleniu z zajĊü na które uczĊszczali. Na drugim miejscu
we wskazaniach studentów znajduje siĊ „chĊü poznania, nowych, atrakcyjnych
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form ruchu i opanowania umiejĊtnoĞci”. TĊ odpowiedĨ wybraáo 23% badanych.
Niedogodny termin ulubionych zajĊü staá siĊ przyczyną dokonywania zmian
przez 16% studentów.
Tab. I. Motywy zmian profilu zajĊü ze wzglĊdu na páeü studentów
Kategorie
odpowiedzi

Liczba wskazaĔ Udziaá kobiet we
motywów zmian
wskazaniu
przez badanych
(N)
a) chĊü poznania
26,37
%
nowych form ruchu
100
ranga
2
2,93
%
b) brak miejsc
20
ranga
6
c) niedogodny
17,95
%
termin
68
ranga
3
d) maáo interesujący
3,66
%
sposób
13
ranga
5
34,43
%
e) brak zmian
164
1
ranga
14,66
%
f) inne
66
ranga
4
RAZEM:
431
100
%

Udziaá mĊĪczyzn we
wskazaniu

Udziaá wskazaĔ
motywów zmian

17,72
2
7,59
5
12,03
4
1,90
6
44,30
1
16,46
3
100

23,20
2
4,64
5
15,77
3
3,02
6
38,06
1
15,31
4
100

Na czwartym miejscu studenci wybierali odpowiedĨ „inne”(15% wskazaĔ).
NajczĊĞciej podawano takie motywacje dokonywania zmiany jak: „záy stan
zdrowia” oraz „zbyt intensywne zajĊcia”. Tylko 5% spoĞród badanych dokonywaáo zmian z powodu braku miejsc na ulubionej specjalizacji. W opinii 3%
studentów maáo interesujący sposób prowadzenia zajĊü przez nauczyciela staá
siĊ powodem zmian.
Interesujące staáo siĊ równieĪ sprawdzenie zróĪnicowania wyników ze
wzglĊdu na páeü studentów. Okazaáo siĊ, iĪ páeü nie róĪnicuje motywów dokonywania zmian przez studentów. Zarówno studentki, jak i studenci (odpowiednio 34,43% i 44,3%) nie dokonywali zmian profilu swoich zajĊü. W ich opinii
motyw chĊci poznania nowych, atrakcyjnych form ruchu znalazá siĊ na drugim
miejscu wyborów (26,37% i 17,72%). Na trzecim miejscu studentki wybraáy
„niedogodny termin zajĊü”(17,95%), zaĞ studenci kategoriĊ „inne” (16,46%).
UMCS posiada wáasne obiekty sportowe, w tym m.in. trzy sale gimnastyczne, dwie siáownie, páywalniĊ, boisko wielofunkcyjne, dwa boiska do siatkówki plaĪowej, salĊ do gimnastyki leczniczej, salĊ sportów walki oraz ĞciankĊ
wspinaczki sportowej. DziĊki temu moĪliwe jest przedstawienie studentom
dosyü bogatej oferty zajĊü dydaktycznych, zawierającej 17 dyscyplin w grupach
profilowanych.
Postanowiono sprawdziü, poznając opiniĊ studentów, jakie nowe formy zajĊü powinny siĊ znaleĨü w ofercie dydaktycznej Centrum Kultury Fizycznej
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UMCS. Dotychczasowe, dwuletnie doĞwiadczenia pozwoliáy wyodrĊbniü pewną hierarchiĊ ulubionych przez studentów dyscyplin. Przede wszystkim najwiĊkszą popularnoĞcią cieszą siĊ tradycyjne dyscypliny sportowe tj.: aerobic,
fitness, spinning, piáka noĪna, piáka siatkowa, tenis ziemny, tenis stoáowy, páywanie oraz samoobrona.
Analizy uzyskanych wyników badaĔ dotyczących wyboru nowych form ruchu dokonano z uwzglĊdnieniem páci badanych studentów.
Tabela II obrazuje wybory ogóáu studentów dotyczące „nowych” dyscyplin
sportowych. Na pierwszym miejscu znalazáa siĊ joga (10,74%), drugie miejsce
zajmuje jeĨdziectwo (9,11%), trzecie piáka rĊczna (8,48%), nastĊpnie karate
(7,22%), turystyka górska (7,12), unihokej (7,04) i lekkoatletyka (6,41%). PowyĪsze dane zostaáy 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) jeĨdziectwo, 6 i) unihokej, 6 j) jogging 6 k) lekkoatletyka,
6 l) karate, 6 m) Aikido, 6 n) taekwondo, 6 o) zajĊcia dla osób o obniĪonej sprawnoĞci fizycznej, 6 p) rowery górskie, 6 q) nordic walking, 6 r) piáka rĊczna

ZróĪnicowanie wyników postanowiono równieĪ sprawdziü biorąc pod
uwagĊ páeü studentów. Jak wynika z tabeli II, páeü znacząco wpáywa na wybór
okreĞlonej dyscypliny. Studentki na pierwszym miejscu wybraáy wĞród tych
dyscyplin, które miaáyby siĊ znaleĨü w nowej ofercie CKF UMCS jogĊ
(14,69%), na drugim jeĨdziectwo (11,7%), na trzecim turystykĊ rowerową
i karate (po 6,56%), a na kolejnych piákĊ rĊczną (6,42%) i turystykĊ górską
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(6,28%) Najrzadziej przez dziewczĊta wymieniane byáy takie dyscypliny jak:
Aikido, callanetics i rowery górskie.
Tabela II. Wybór nowych form zajĊü wychowania fizycznego
Liczba wskazaĔ
odpo- specjalizacji przez Udziaá kobiet we Udziaá mĊĪczyzn
wskazaniu
we wskazaniu
ankietowanych
(N)
6,28
8,60
%
turystyka górska
79
ranga
6
3
turystyka rowe6,56
5,65
%
69
rowa
ranga
3
8
5,99
1,72
%
step Reebok
49
ranga
7
17
2,43
5,16
%
Tai Chi
38
ranga
17
9
14,69
3,93
%
Joga
119
ranga
1
13
3,42
1,47
%
callanetics
30
ranga
15
18
3,99
1,96
%
stretching
36
ranga
12
16
11,70
4,67
%
jeĨdziectwo
101
ranga
2
10
4,14
12,04
%
unihokej
78
ranga
11
1
4,86
2,94
%
jogging
46
ranga
10
14
5,57
7,86
%
lekkoatletyka
71
ranga
8
5
6,56
8,35
%
karate
80
ranga
3
4
1,85
6,39
%
Aikido
39
ranga
18
7
5,42
6,63
%
taekwondo
65
ranga
9
6
obniĪona spraw3,71
2,21
%
35
noĞü fizyczna
ranga
14
15
2,56
4,19
%
rowery górskie,
35
ranga
16
11
3,85
4,19
%
nordic walking,
44
ranga
13
11
6,42
12,04
%
piáka rĊczna
94
ranga
5
1
Razem
1108
100
100
%

Kategorie
wiedzi

Udziaá wskazaĔ
specjalizacji
7,12
5
6,23
8
4,43
10
3,43
14
10,74
1
2,71
18
3,25
15
9,11
2
7,04
6
4,15
11
6,41
7
7,22
4
3,52
13
5,87
9
3,16
16
3,16
16
3,97
12
8,48
3
100

Studenci natomiast najczĊĞciej wybierali unihokej i piákĊ rĊczną (ranga 1,
po 12,04% wskazaĔ), trzecie miejsce przypisali turystyce górskiej (8,6%). Na
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czwartym miejscu wymienili karate (8,35%), na piątym lekkoatletykĊ (7,86%),
zaĞ na szóstym taekwondo Najmniej wskazaĔ uzyskaáy takie dyscypliny jak:
stretching (1,96%), step Reebok (1,72%) i callanetics (1,47%).
Reasumując powyĪsze wyniki badaĔ moĪna stwierdziü, iĪ:
1) páeü studentów warunkuje w duĪej mierze wybór nowych form zajĊü
profilowanych, które miaáyby siĊ znaleĨü w nowej ofercie Centrum Kultury
Fizycznej UMCS,
2) do najczĊĞciej wybieranych przez studentów zajĊü sportowo-rekreacyjnych
naleĪą: joga, jeĨdziectwo, piáka rĊczna i karate.

Wnioski
System obligatoryjnych zajĊü wychowania fizycznego funkcjonujący
w wielu uczelniach w Polsce powinien byü w dzisiejszych czasach przeĪytkiem.
Proces boloĔski, którego Polska jest sygnatariuszem nakáada wrĊcz obowiązek
dokonywania zmian jakoĞci ksztaácenia w uczelniach wyĪszych, w tym oczywiĞcie zmian w uczelnianej kulturze fizycznej. W dobie integracji Europy nowe
wyzwania edukacyjne wymagają innowacyjnego i wielowymiarowego spojrzenia na ksztaácenie studentów, w tym takĪe ksztaácenie w kulturze fizycznej.
Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie opiera swoją dziaáalnoĞü na bieĪących badaniach w zakresie kultury fizycznej studentów, tak aby oferta zajĊü dydaktycznych byáa nowoczesna, dostosowana do oczekiwaĔ i zainteresowaĔ studentów. W celu zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci oferty wydaje siĊ konieczne jej urozmaicenie.
W nowoczesnym systemie ksztaácenia opinia studentów jest bardzo waĪnym skáadnikiem oceny pracy nauczyciela akademickiego. Dobra ocena tej
pracy moĪe byü czynnikiem motywującym do doskonalenia siĊ i zwiĊkszania
wysiáku w dąĪeniu do jak najbardziej efektywnego organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Bardzo istotna jest praca nad usprawnieniem studentów w zakresie pewnych umiejĊtnoĞci sportowych oraz przekazywanie im wiedzy o znaczeniu aktywnoĞci fizycznej dla zdrowia i Īycia. Studenci powinni mieü przekonanie, iĪ
nawyki, które wynoszą z zajĊü wychowania fizycznego pomogą im w przyszáoĞci zachowaü sprawnoĞü i zdrowie [1]. Ogromna rola, i co za tym idzie – odpowiedzialnoĞü w ksztaátowaniu tych nawyków spoczywa na akademickim nauczycielu wychowania fizycznego. Jest on jednym z najwaĪniejszych ogniw
procesu wychowawczego w zakresie ksztaátowania postaw odnoszących siĊ do
edukacji fizycznej studentów.
ZnajomoĞü wiedzy o faktycznym stanie realizowanych przez nauczycieli
wychowania fizycznego oczekiwanych ról, „jak równieĪ moĪliwoĞci w zakresie
ich realizacji, ma podstawowe znaczenie dla podejmowania i rozwoju edukacji
fizycznej wĞród studentów” [4].
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Najnowsze badania pokazują, iĪ wychowanie fizyczne studentów powinno
byü jednoczeĞnie wychowaniem zdrowotnym, a jednoczeĞnie, Īe na kulturĊ
fizyczną studentów moĪna patrzeü równieĪ od strony ich przyszáych ról zawodowych.
Przeprowadzone badania pozwalają sformuáowaü nastĊpujące wnioski:
1. swobodny wybór zajĊü wychowania fizycznego przez studentów jest
w nowym systemie edukacji bardzo waĪny i potrzebny,
2. wnikliwą ocenĊ prowadzonych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS
zajĊü bĊdzie moĪna przeprowadziü za pomocą kwestionariusza SERVQUAL
oceniając jakoĞü Ğwiadczonych usáug w nastĊpujących wymiarach: solidnoĞci,
pewnoĞci, zdolnoĞci reagowania, empatii oraz materialnoĞci. dostosowując ofertĊ do oczekiwaĔ i zainteresowaĔ studentów,
3. studenci bardzo dobrze oceniają ofertĊ dydaktyczną zajĊü twierdząc, iĪ
jest zgodna z ich oczekiwaniami,
4. na podstawie dwuletnich doĞwiadczeĔ organizacji zajĊü wychowania fizycznego w nowej formule nasuwa siĊ postulat koniecznoĞci staáego poszukiwania i doskonalenia metod pracy nauczycieli wychowania fizycznego, tak by prowadzone przez nich zajĊcia byáy atrakcyjne i speániające oczekiwania studentów.
Zmiany te wynikają z trendów i zmieniających siĊ zainteresowaĔ studentów,
5. do nowej oferty dydaktycznej CKF UMCS naleĪy wprowadziü takie specjalnoĞci jak: joga, jeĨdziectwo, turystyka rowerowa, karate, piáka rĊczna i unihokej.
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STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu podjĊto próbĊ oceny oferty zajĊü dydaktycznych realizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie
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w roku akademickim 2008/2009. Materiaá empiryczny zebrano pod koniec maja
2009 roku W badaniach wziĊli udziaá studenci I roku wszystkich profilów zajĊü
wychowania fizycznego bĊdących w ofercie dydaktycznej CKF UMCS. Wiek
badanych studentek i studentów wynosiá od 19 do 22 lat.
Przedstawione wyniki badaĔ w niewątpliwie uzupeániają stan wiedzy na
temat jakoĞci i atrakcyjnoĞci prowadzonych zajĊü wychowania fizycznego studentów.
Sáowa kluczowe: wychowanie fizyczne, oferta zajĊü dydaktycznych
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà VI

GRZEGORZ SOBOLEWSKI, WOJCIECH GOàĄB
Instytut Kultury Fizycznej, PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w KroĞnie

OCZEKIWANIA STUDENTÓW
PAēSTWOWEJ WYĩSZEJ SZKOàY ZAWODOWEJ W KROĝNIE
WOBEC ZAJĉû WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WstĊp
PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa w KroĞnie powstaáa 15 czerwca
1999 roku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r., nr
110-98-99). Od 1 paĨdziernika 1999 roku rozpoczĊáa ksztaácenie w dwóch
Instytutach: Wychowania Fizycznego i Humanistycznym. W tych Instytutach trzy specjalnoĞci objĊte byáy obowiązkowymi zajĊciami wychowania
fizycznego. Jednostką organizacyjną zapewniającą realizacjĊ tych zajĊü byá
Instytut Wychowania Fizycznego. Kolejny rok dziaáalnoĞci szkoáy przynosi
zwiĊkszenie liczby specjalnoĞci, które w swoich planach miaáy zajĊcia wychowania fizycznego. Powstaje nowy Instytut Politechniczny. Tym samym
liczba godzin wychowania fizycznego zwiĊksza siĊ. Zatrudnieni zostają
nowi pracownicy do prowadzenia zajĊü. Szkoáa rozwija siĊ z roku na rok.
Wáadze uczelni czynią starania o rozszerzenie oferty ksztaácenia. Powstają
nowe specjalnoĞci. Liczba studentów wzrasta bardzo szybko. W dniu 12
wrzeĞnia 2002 r. zostaje powoáane Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a na stanowisko kierownika powoáano mgra Zbigniewa Sobolewskiego
(Uchwaáa Senatu PWSZ w KroĞnie z dnia 12 wrzeĞnia 2002 r., nr 19/02). Od
początku roku akademickiego 2002/2003 Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu realizuje zajĊcia wychowania fizycznego dla oĞmiu specjalnoĞci.
WiĊkszoĞü specjalnoĞci w swoich planach studiów ma zajĊcia wychowania
fizycznego na dwóch, a nawet trzech latach studiów. ZajĊcia realizowane są
gáównie przez pracowników zatrudnionych w Instytucie Kultury Fizycznej.
Kolejne lata dziaáalnoĞci Studium to dalszy wzrost liczby studentów, ale
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takĪe sukcesywne zmniejszanie liczby godzin wychowania fizycznego na
studiach.
Obecnie wszystkie kierunki realizują zajĊcia wychowania fizycznego na
pierwszych latach studiów w liczbie 60 godzin w skali roku, czyli 2 godziny
tygodniowo. ZajĊcia odbywają siĊ systemem klasowo-lekcyjnym. Poszczególne
kierunki mają zajĊcia wychowania fizycznego wplecione w harmonogram zajĊü, zatem konieczne jest zachowanie podziaáu na grupy, obowiązującego na
innych zajĊciach dydaktycznych. Równolegle odbywają siĊ zajĊcia dla dwóch
lub trzech grup. Na zajĊciach prowadzący proponuje formĊ zajĊü, która bĊdzie
realizowana w danym dniu. Forma zajĊü uzaleĪniona jest od dostĊpnoĞci bazy,
a ta jest w pewnym stopniu ograniczona lokalowo i godzinowo. DziĊki korzystnej lokalizacji obiektów sportowych, studenci nie muszą przemieszczaü siĊ, aby
uczestniczyü w zajĊciach wychowania fizycznego. Kierunki, których baza dydaktyczna zlokalizowana jest w obiektach przy ul. WyspiaĔskiego, korzystają
z hali sportowej, siáowni, salki do tenisa, salki do aerobiku lub boisk na otwartym powietrzu, znajdujących w obrĊbie szkoáy. Kierunki, których zajĊcia odbywają w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego, realizują zajĊcia wychowania fizycznego w salce do aerobiku zlokalizowanej w szkole oraz w pobliskiej hali przy ul. Legionów, a takĪe w obiektach otwartych: kortach tenisowych, lodowisku, boiskach wielofunkcyjnych i stadionie, które równieĪ zlokalizowane są blisko szkoáy (Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Kierownika Studium za
rok akademicki 2006/2007). Obiekt te udostĊpniane są szkole przez miasto.
Dodatkową formą zajĊü do wyboru są zajĊcia rekreacyjno-sportowe i sekcje
sportowe (Zestawienia zajĊü wychowania fizycznego na lata akademickie
2002/2003 – 2008/2009). W obrĊbie tych pierwszych, zorganizowane zostaáy
zajĊcia z aerobiku, koszykówki, piáki noĪnej halowej, piáki siatkowej i unihokeja. Natomiast sekcje umoĪliwiają uczestnictwo w zajĊciach w nastĊpujących
dyscyplinach: piáce siatkowej kobiet i osobno mĊĪczyzn, páywacka i Īeglarska.
Na wszystkie te zajĊcia mogą uczĊszczaü studenci roczników, które mają obowiązkowe zajĊcia wychowania fizycznego, tym samym otrzymują oni zaliczenie przedmiotu u prowadzących dane zajĊcia, oraz studenci wyĪszych roczników, którzy te zajĊcia traktują jako formĊ zajĊü dodatkowych. Po przedstawieniu krótkiej charakterystyki dziaáalnoĞci Studium Wychowania Fizycznego
w PaĔstwowej WyĪszej Szkole Zawodowej w KroĞnie moĪna zauwaĪyü, Īe
system realizacji zajĊü wychowania fizycznego jest zróĪnicowany, od zajĊü
w systemie klasowo-lekcyjnym do zajĊü do wyboru.
Cel pracy i pytania badawcze
Celem pracy jest ocena obecnie prowadzonych zajĊü wychowania fizycznego, dostĊpnej bazy sportowej, oraz organizacji zajĊü. Wyniki ankiety przeprowadzonej wĞród studentów maja daü równieĪ odpowiedĨ na temat oczeki-
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waĔ studentów wobec zajĊü wychowania fizycznego prowadzonych w przyszáoĞci.
Pytania badawcze:
1. Czy iloĞü zajĊü i czas ich realizacji w czasie studiów, oraz czas realizacji
w czasie dnia są zgodne z oczekiwaniami studentów PWSZ w KroĞnie ?
2. Jak oceniane jest prowadzenie zajĊü wychowania fizycznego i baza, na
których są one realizowane ?
3. Jakie są oczekiwania studentów wobec formy zajĊü wychowania fizycznego?
Materiaá i metody badawcze
Metoda, która zostaáa wybrana do sprawdzenia oczekiwaĔ studentów wobec zajĊü wychowania fizycznego to sondaĪ diagnostyczny, narzĊdziem zaĞ
kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ankiety wraz z proĞbą o umoĪliwienie
jej przeprowadzenia wĞród studentów PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej
w KroĞnie zostaáa záoĪona u Rektora Jego magnificencji prof. nadzw. dra hab.
Janusza Gruchaáy, na którego przeprowadzenie wyraziáa zgodĊ Prorektor do
spraw studiów prof. dr hab. inĪ. Maria Ruda (Pismo o wyraĪenie zgody na
przeprowadzenie ankiety z dnia 23.04.2009 r.). Pytania sformuáowane zostaáy
w sposób moĪliwe najbardziej zrozumiaáy dla badanych z uwzglĊdnieniem, aby
uzyskane za pomocą kwestionariusza wywiadu odpowiedzi dostarczyáy przydatnego z punktu widzenia celu badawczego materiaáu (K. Jankowski, M. Lenartowicz, Metodologia badaĔ empirycznych. PodrĊcznik dla studentów wychowania fizycznego, AWF, Warszawa 2005). Kwestionariusz skierowany zostaá do studentów wybranych kierunków i specjalnoĞci w PaĔstwowej WyĪszej
Szkole Zawodowej w KroĞnie, które w swoich planach studiów realizują zajĊcia
wychowania fizycznego. Ankieta zawiera 8 pytaĔ, które powinny daü odpowiedĨ na temat oczekiwaĔ studentów wobec zajĊü wychowania fizycznego.
PoniĪej przedstawiam pytania postawione studentom w ankiecie wraz z odpowiedziami do wyboru:
1. Czy liczba godzin zajĊü wychowania fizycznego jest:
za maáa
wystarczająca
za duĪa
2. Na którym roku studiów powinny byü realizowane zajĊcia wychowania
fizycznego?
I rok
II rok
III rok

246

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

na wszystkich latach
inna (jaka?)
3. W jakim czasie powinny siĊ odbywaü zajĊcia wychowania fizycznego
lub kursy:
miĊdzy innymi zajĊciami wpasowane w harmonogram
w blokach zajĊü popoáudniowych
w blokach zajĊü przedpoáudniowych
dowolnie
4. Jak oceniasz zajĊcia WF realizowane w PWSZ Krosno (oceĔ w skali 1–6)
5. Jak oceniasz bazĊ sportową wykorzystywaną do realizacji zajĊü WF
(oceĔ w skali 1–6)
6. Jaka forma zajĊü odpowiada Ci:
obecna(system klasowo-lekcyjny)
fakultatywna (kursy do wyboru)
7. JeĞli w pytaniu (nr 6) wybraáaĞ/wybraáaĞ zajĊcia fakultatywne (do wyboru), to jaki kurs by CiĊ interesowaá (wybierz jeden z nich):
Piáka noĪna halowa
Taniec
Tenis ziemny
Tenis stoáowy
Turystyka górska
Turystyka rowerowa
Aerobic
Aquaaerobic
Kulturystyka
KrĊgle
Piáka siatkowa
Páywanie (nauka)
Páywanie (grupa zaawansowana)
Rugby
Tenis stoáowy
Szermierka
Badminton
Narciarstwo zjazdowe (forma obozowa)
Narciarstwo biegowe (forma obozowa)
Nordic Wolking
Koszykówka
Piáka noĪna
Piáka rĊczna
Unihokej
Jogging
Lekkoatletyka
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Karate, sporty walki
Korekcja postawy ciaáa
ĩeglarstwo (forma obozowa)
ZajĊcia dla osób o obniĪonej sprawnoĞci fizycznej (rehabilitacyjna)
Inna (jaka?)
8. Czy chciaábyĞ/chciaáabyĞ mieü moĪliwoĞü udziaáu w zajĊciach dodatkowych (fakultatywnych) w czasie studiów, a nie tylko trwających dwa semestry:
Tak
Nie
Wyniki
Badaniom poddano 756 studentów, z czego 58% ankietowanych stanowiáy
kobiety, a 42% stanowili mĊĪczyĨni. Pytania podzielone zostaáy na trzy grupy.
Pierwsza z nich dotyczy iloĞci zajĊü realizowanych w ramach wychowania
fizycznego, oraz czasu, kiedy te zajĊcia powinny byü realizowane. Dotyczy to
zarówno roku studiów, jak i pory dnia. Analizując ją moĪna zauwaĪyü, Īe 66%
studentów akceptuje obecną liczbĊ godzin wychowania fizycznego. 25% studentów opowiada siĊ za zwiĊkszeniem iloĞci zajĊü, a 9% uwaĪa, Īe obecna liczb
zajĊü jest za duĪa.
Tab. I. Odpowiedzi na pytanie jaka jest liczba godzin zajĊü
wychowania fizycznego obecnie realizowanych
Odpowiedzi
za maáa
wystarczająca
za duĪa

Wynik w procentach
25%
66%
9%

W pytaniu o czas realizacji zajĊü podczas studiów 60% uwaĪa, Īe zajĊcia powinny siĊ odbywaü na I roku studiów. System ten realizowany jest
obecnie. Natomiast 28% ankietowanych uwaĪa Īe zajĊcia powinny odbywaü
na wszystkich latach studiów. Ten ostatni wynik ankiety pokrywa siĊ z wynikiem poprzedniego pytania o liczbĊ godzin i studentami, którzy wypowiedzieli siĊ, Īe liczba godzin wychowania fizycznego realizowana na studiach
jest za maáa w stosunku do ich oczekiwaĔ. Pozostaáe wyniki: 10% na roku II
i 4% na roku III. Wyniki te, jak myĞlĊ związane są z duĪą iloĞcią zajĊü realizowanych na I roku studiów. ObciąĪenie godzinowe jest doĞü duĪe i nie
wszystkim odpowiada realizacja zajĊü na I roku. UwaĪam jednak, Īe obecny
system jest dobry dla studentów. DuĪa liczba zajĊü, które realizowane są
w formie wykáadów, üwiczeĔ, laboratoriów i innych zajĊü, na których jest
brak ruchu rekompensowana jest zajĊciami sprawnoĞciowymi zmuszającymi
studenta do wysiáku fizycznego.
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Tab. II. Odpowiedzi na pytanie, na którym roku powinny byü realizowane
zajĊcia wychowania fizycznego
Odpowiedzi
I rok
II rok
III rok
na wszystkich latach

Wynik w procentach
60%
10%
4%
28%

W kolejnym pytaniu postawionym studentom uzyskaliĞmy odpowiedĨ na
pytanie, czy studenci chcieliby mieü moĪliwoĞü udziaáu w zajĊciach dodatkowych na wszystkich latach studiów, a nie tylko na I roku. Odpowiedzi na to
pytanie ksztaátują siĊ nastĊpująco. Za taką moĪliwoĞcią opowiedziaáo siĊ 55%,
nie chciaáoby mieü takiej moĪliwoĞci 45%.
Tab. III. Wyniki pytania o moĪliwoĞci udziaáu w zajĊciach dodatkowych
w czasie studiów, a nie tylko dwa semestry
Odpowiedzi
TAK
NIE

Wynik w procentach
55%
45%

OdpowiedĨ na czwarte pytanie, w którym studenci wypowiedzieü mieli siĊ
o porze dnia czas w jakim powinny byü realizowane zajĊcia wychowania fizycznego, przedstawia siĊ nastĊpująco: najwiĊcej studentów, bo aĪ 55% oczekuje, aby zajĊcia odbywaáy siĊ popoáudniami, po wszystkich zajĊciach. ZajĊü
wychowania fizycznego realizowanych pomiĊdzy innymi zajĊciami w harmonogramie, oczekuje 29%. Dla 11% nie ma znaczenia kiedy zajĊcia mają siĊ
odbywaü, natomiast 5% chciaáoby zajĊü wychowania fizycznego odbywających
siĊ w godzinach przedpoáudniowych. PowyĪsze wyniki zamieszczone zostaáy
w tabeli IV.
Tab. IV. Odpowiedzi na pytanie w jakim czasie powinny byü realizowane zajĊcia
wychowania fizycznego lub kursy
Odpowiedzi
miĊdzy zajĊciami wpasowane
w harmonogram
w blokach zajĊü popoáudniowych
w blokach zajĊü przedpoáudniowych
Dowolnie

Wynik w procentach
29%
55%
5%
11%

Druga grupa pytaĔ dotyczyáa oceny prowadzonych zajĊü i oceny bazy, na
których siĊ one odbywają. Studenci wystawiali oceny w skali od 1 do 6. Patrząc
na wyniki moĪemy stwierdziü, Īe zajĊcia wychowania fizycznego oceniane są
wysoko. OcenĊ 4 wystawiáo 42% ankietowanych. Jest to najwyĪszy wynik.
Kolejna ocena, która dostaáa drugi wynik to 5 – 34%. Natomiast ocenĊ 3 wy-
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stawiáo 17%. Pozostaáe oceny 6 – 6%. Wyniki najniĪsze, czyli 1 i 2 zostaáy
wystawione przez 0,5% badanych.
Tab. V. Wyniki oceny zajĊü wychowania fizycznego realizowanego w PWSZ Krosno
Ocena
1
2
3
4
5
6

Wynik w procentach
0,5%
0,5%
17%
42%
34%
6%

Baza sportowa wykorzystywana do realizacji zajĊü wychowania fizycznego
równieĪ zostaáa oceniona wysoko. NajwiĊcej, bo 35 % wystawiáo ocenĊ 5. Po
27% ankietowanych oceniáo bazĊ na ocenĊ 4 i 3. Natomiast najwyĪszą ocenĊ 6
wystawiáo 7%, a najniĪszą, jaką dostaáa baza sportowa, to ocena 2, którą wystawiáo 4% studentów. Ocen 1 nie byáo. PowyĪsze wyniki przedstawia tabela VI.
Tab. VI. Wyniki oceny bazy sportowej wykorzystywanej
do realizacji zajĊü wychowania fizycznego
Ocena
1
2
3
4
5
6

Wynik w procentach
0%
4%
27%
27%
35%
7%

Trzecia grupa pytaĔ zawiera pytania dotyczące oczekiwaĔ studentów wobec formy zajĊü wychowania fizycznego. Odpowiedzi o formĊ zajĊü przedstawiają siĊ nastĊpująco. System klasowo-lekcyjny w wiĊkszoĞci obecnie realizowany wybiera 32%. Natomiast formĊ fakultatywną; kursów do wyboru wedáug
zainteresowania wybiera 68%.
Tab. VII. Wyniki ocen studentów dotyczące pytania o formĊ zajĊü wychowania fizycznego
Forma zajĊü
system klasowo-lekcyjny (obecny)
kursy do wyboru (fakultatywny)

Wynik w procentach
32%
68%

Kolejne pytanie postawione studentom miaáo daü odpowiedĨ, jakie kursy interesowaáyby ich. Studenci mieli zaznaczyü jeden z wymienionych kursów.
Przy przygotowaniu listy kursów brana pod uwagĊ byáa dostĊpnoĞü bazy,
uprawnienia nauczycieli, obecnie panująca moda na niektóre formy ruchu. Wybór studentów przedstawia tabela VIII.
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Tab. VIII. Zainteresowania studentów wyborem kursów

Kurs do wyboru
Piáka noĪna halowa
Taniec
Tenis ziemny
Tenis stoáowy
Turystyka górska
Turystyka rowerowa
Aerobic
Aquaaerobic
Kulturystyka
KrĊgle
Piáka siatkowa
Páywanie (nauka)
Páywanie (grupa zaawansowana)
Rugby
Szermierka
Badminton
Narciarstwo zjazdowe (forma obozowa)
Narciarstwo biegowe (forma obozowa)
Nordic Wolking
Koszykówka
Piáka noĪna
Piáka rĊczna
Unihokej
Jogging
Lekkoatletyka
Karate, sporty walki
Korekcja postawy ciaáa
ĩeglarstwo (forma obozowa)
ZajĊcia dla osób o obniĪonej sprawnoĞci fizycznej (rehabilitacyjna)
Inna (jaka?)

Wynik w procentach
12%
22%
5%
4%
3%
5%
9%
0%
2%
3%
8%
9%
1%
0,5%
1%
2%
2%
0%
0,5%
3%
1%
0%
2%
0,5%
0,5%
2%
0%
2%
0%
0%

Taniec i piáka noĪna to kursy, które najczĊĞciej wybierane byáy przez studentów. OczywiĞcie taniec wybierany byá gáównie przez kobiety, a piáka noĪna
przez mĊĪczyzn. Ciekawym zjawiskiem wĞród mĊĪczyzn jest to, Īe taniec uplasowaá siĊ na drugim miejscu przed innymi kursami, które wydawaáoby siĊ cieszą siĊ wiĊkszym zainteresowaniem wĞród mĊĪczyzn. Kolejne dyscypliny, które
cieszą siĊ zainteresowaniem u mĊĪczyzn to páywanie, piáka siatkowa, turystyka
rowerowa, tenis stoáowy, koszykówka. Natomiast u kobiet bezkonkurencyjny
jest taniec, na drugiej pozycji uplasowaá siĊ aerobic. Pozostaáe kursy wybierane
byáy równomiernie przez kobiety i mĊĪczyzn.
Podsumowanie i wnioski

Przedstawione powyĪej wyniki kwestionariusza ankiety przeprowadzonej
wĞród studentów dają nam pewien obraz oczekiwaĔ studentów wobec zajĊü
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wychowania fizycznego. Na wyniki ankiety w duĪym stopniu mają wpáyw
wczeĞniejsze przyzwyczajenia związane z chĊcią do aktywnego udziaáu w zajĊciach wychowania fizycznego w szkoáach ponadgimnazjalnych, gimnazjach
i podstawówkach. MyĞlĊ jednak, Īe czĊĞü studentów traktuje zajĊcia wychowania fizycznego w czasie studiów jak jeden z przedmiotów, które musi zaliczyü
i mieü z niego wpis w indeksie. Dotyczy to osób, które uwaĪają Īe obecna liczba zajĊü wychowania fizycznego jest za duĪa. Patrząc na wyniki ankiety ta liczba nie jest wysoka. Dla wiĊkszoĞci studentów zajĊcia wychowania fizycznego
to moĪliwoĞü przynajmniej raz w tygodniu poruszania siĊ, aktywnie spĊdzenia
czasu. Cieszy fakt, Īe czĊĞü studentów chciaáaby mieü moĪliwoĞü udziaáu
w wiĊkszej iloĞci zajĊü ruchowych, a nie tylko raz w tygodniu i to przez pierwszy rok studiów. MyĞlĊ, Īe powinno siĊ tĊ moĪliwoĞü im dawaü i zachĊcaü do
aktywniejszego w nich udziaáu przede wszystkim przez podnoszenie atrakcyjnoĞci zajĊü. Omawiając obecny system realizacji zajĊü w PaĔstwowej WyĪszej
Szkole Zawodowej widaü, Īe tĊ moĪliwoĞü studenci otrzymują. Jedynym mankamentem tych dodatkowych zajĊü jest to, Īe odbywają siĊ one gáównie na wáasnych obiektach, czyli w hali przy ul. WyspiaĔskiego, gdzie wiĊkszoĞü studentów musi dojechaü, a to czĊsto jest argumentem lub wytáumaczeniem, aby
z nich zrezygnowaü. MyĞlĊ, Īe równieĪ ich maáa iloĞü i tym samym sáaba oferta
pod wzglĊdem rodzaju zajĊü jest za maáa i nie zawsze moĪe student znaleĨü coĞ
dla siebie. Analizując dalej pierwszą grupĊ pytaĔ moĪemy odpowiedzieü na
pytanie jakie oczekiwania studentów są wobec pory w jakiej te zajĊcia powinny
siĊ odbywaü. WiĊkszoĞü z nich chciaáaby zajĊü odbywających siĊ popoáudniami
po skoĔczonych innych zajĊciach. Te oczekiwania są zrozumiaáe. Po skoĔczonych zajĊciach wychowania fizycznego studenci udają siĊ do domu, nie muszą
po wysiáku fizycznym siedzieü na wykáadach i innych formach zajĊü. OczywiĞcie najwiĊkszym problem w organizacji w taki sposób zajĊü tkwi w bazie sportowej. ObáoĪenie wáasnej hali przy ul WyspiaĔskiego jest duĪe, co powoduje, Īe
zajĊcia nie mogą byü zawsze dopasowane do tych oczekiwaĔ. WiĊkszy problem
jest na hali przy ul. Legionów, gdzie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dostaje okreĞlone godziny w okreĞlone dni i musi w nich zapewniü realizacjĊ
zajĊü. Zazwyczaj są to godziny dopoáudniowe.
DuĪa liczba studentów chciaáaby realizacji wychowania fizycznego w godzinach wplecionych pomiĊdzy inne zajĊcia. MyĞlĊ, Īe tĊ grupĊ stanowią
przede wszystkim osoby dojeĪdĪające do szkoáy z pobliskich miejscowoĞci. Dla
nich ten system, który jest obecnie realizowany, jest najlepszy. Nie muszą czekaü, ani przyjeĪdĪaü wczeĞniej lub przyjeĪdĪaü specjalnie na zajĊcia.
W taki sposób przedstawia siĊ pierwsza grupa pytaĔ. Przy analizie jej
wyników moĪna odpowiedzieü na pierwsze z postawionych pytaĔ badawczych:
oczekiwania studentów wobec iloĞci zajĊü i czasu ich realizacji w czasie studiów oraz czasu realizacji w czasie dnia są nastĊpujące: zajĊü wychowania fizycznego jest wystarczająca iloĞü, ale powinna byü moĪliwoĞü do udziaáu
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w zajĊciach dodatkowych. Powinny byü one realizowane na I roku studiów w
blokach popoáudniowych.
Podsumowując kolejną grupĊ pytaĔ i tym samym odpowiadając na drugie
z postawionych pytaĔ badawczych, które brzmi: jak oceniane jest prowadzenie
zajĊü wychowania fizycznego i baza, na których są one realizowane?, widaü, Īe
mimo wielu niedogodnoĞci lokalowych, baza, na której realizowane są zajĊcia
wychowania fizycznego jest oceniana wysoko. RównoczeĞnie same zajĊcia
i sposób ich prowadzenia zostaá wysoko oceniony przez studentów. Ta wiadomoĞü powinna cieszyü pracowników studium, Īe ich praca postrzegana jest
dobrze przez studentów. ĝwiadczy to o tym, Īe sposób prowadzenia zajĊü
i wykorzystanie bazy przy ich prowadzeniu jest dobry.
OdpowiedĨ na trzecie pytanie badawcze, jakie są oczekiwania studentów
wobec formy zajĊü wychowania fizycznego, przedstawia siĊ nastĊpująco. WiĊkszoĞü studentów zapytana o formĊ zajĊü odpowiada, Īe zajĊcia do wyboru –
kursy są tą formą, która odpowiadaáaby im. DuĪym zainteresowaniem cieszą siĊ
zajĊcia piáki noĪnej wĞród mĊĪczyzn, a wĞród kobiet taniec i aerobik. Taniec
cieszy siĊ równieĪ duĪym powodzeniem u mĊĪczyzn. Na kolejnych pozycjach
znajdują siĊ kolejno páywanie – nauka, piáka siatkowa, tenis stoáowy, turystyka
rowerowa, turystyka górska, Īeglarstwo i sporty walki. Pozostaáe z wymienionych kursów dostaáy mniejszą liczbĊ gáosów, ale równieĪ cieszą siĊ popularnoĞcią. Patrząc na wyniki i tym samym wybrane przez studentów kursy moĪna
zauwaĪyü, Īe studenci w duĪej mierze kierują siĊ w tych wyborach panująca
modą. ModĊ na ruch i jego formĊ kreują media. Popularyzacja taĔca, wszechobecna piáka noĪna, wyniki polskich páywaków, czy siatkarzy i siatkarek powodują Īe te dyscypliny są chĊtniej uprawiane przez studentów.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu kaĪdej uczelni chcąc przyciągnąü na swoje zajĊcia jak najwiĊkszą rzeszĊ studentów powinno proponowaü
jak najciekawszą ofertĊ zajĊü ruchowych. ZajĊü, które bĊdą wychodziáy naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz zajĊü, które bĊdą száy w parze z panującą
modą na formĊ ruchu. OczywiĞcie jest to jeden z wielu czynników, który wpáywa na dobrze dziaáającą jednostkĊ. JeĞli chodzi o speánienie oczekiwaĔ studentów PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie wobec zajĊü wychowania fizycznego, to jest jeszcze trochĊ do zrobienia. Nie chodzi tu tylko o formĊ organizacyjną zajĊü, ale w duĪej mierze przeszkodą do peánej realizacji
oczekiwaĔ studentów jest baza sportowa. DostĊp do obiektów w okreĞlonych
porach dnia. Kadra, która jest gotowa do prowadzenia zajĊü w róĪnych formach,
nie zawsze jest w stanie sprostaü oczekiwaniom wszystkich studentów, tym
bardziej w obecnej formie prowadzenia zajĊü. MyĞlĊ, Īe fakt wysokiej oceny,
jaką dostaáy zajĊcia wychowania fizycznego prowadzone w obecnej formie,
Ğwiadczy o duĪej fachowoĞci prowadzących. ZajĊcia przez nich prowadzone
powodują, Īe studenci wychodzą z nich zadowoleni i w peáni usatysfakcjonowani.
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Temat, który zostaá poruszony w tej pracy, od wielu lat jest badany. Gáównie pracownicy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu na róĪnych uczelniach podejmują siĊ badaĔ nad oczekiwaniami studentów wobec zajĊü wychowania fizycznego, ofertą dydaktyczną Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (J. BieĪuĔski, R. Jarosz, Oferta dydaktyczna SWFiS Politechniki Wrocáawskiej w semestrze zimowym 2005/2006. Wychowanie fizyczne studentów. Raport
z Sejmików Akademickiej Kultury Fizycznej. Zarząd Gáówny AZS, Warszawa
2005), czy teĪ zmianami organizacyjnymi i programowymi z wychowania fizycznego (A. Rzepka, Zmiany organizacyjne i programowe z wychowania fizycznego w PWSZ - Kolegium Karkonowskim. Wychowanie fizyczne studentów.
Raport z Sejmików Akademickiej Kultury Fizycznej, Zarząd Gáówny AZS, Warszawa 2005). RóĪnorodnymi badaniami prowadzonymi wĞród studentów przez
pracowników SWFiS mogą dopasowywaü ofertĊ zajĊü do potrzeb i oczekiwaĔ
studentów.
Temat podejmowany w tych badaniach jest bardzo waĪny. Studenci czĊsto
mając maáo ciekawą ofertĊ zajĊü wychowania fizycznego rezygnują z zajĊü, nie
myĞlą o swojej kondycji, czy zdrowiu. Konsekwencje tego przekáadają siĊ na
lata póĨniejsze, pracując czĊsto ciĊĪko nie mają czasu na ruch, ale teĪ nie mają
nawyków do aktywnego wypoczynku. Dlatego kierownicy i pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powinni swoją ofertą zajĊü przyciągaü
studentów. ZachĊcaü i wypracowywaü w nich nawyki aktywnego spĊdzania
czasu wolnego.
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STRESZCZENIE
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy
Zawodowej w KroĞnie Powstaáo we wrzeĞniu 2002 roku. Realizuje ono zajĊcia
wychowania fizycznego na kierunkach, które w swoich planach studiów mają

254

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

obowiązkowe zajĊcia wychowania fizycznego. Studium realizuje równieĪ zajĊcia dodatkowe dla wszystkich studentów. Ta oferta nie jest zbyt bogata, poniewaĪ ograniczona jest ona godzinowo. WiĊkszoĞü zajĊü obowiązkowych realizowanych jest w formie klasowo-lekcyjnej. Poszczególne grupy z danych kierunków przychodzą na wyznaczoną godzinĊ i wyznaczone miejsce i realizują
swoje zajĊcia. Ich rodzaj – dyscyplina wybierana jest na bieĪąco przed zajĊciami. W celu weryfikacji, czy ta forma zajĊü jest odpowiednia i zadawalająca dla
studentów sporządzona zostaáa ankieta, która miaáa na celu sprawdziü jakie są
oczekiwania studentów PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie
wobec zajĊü wychowania fizycznego. Ankieta przeprowadzona zostaáa wĞród
studentów, którzy mają bądĨ mieli zajĊcia wychowania fizycznego. Po analizie
wyników wyciągniĊte zostaáy wnioski, z których wynika, Īe studenci oceniają
zajĊcia prowadzone przez pracowników Studium wysoko, jak i wysoko oceniają
bazĊ na której te zajĊcia są realizowane. JeĞli chodzi o obecną liczbĊ godzin
wychowania fizycznego, czyli 60, która jest realizowane na wiĊkszoĞci kierunków na I roku studiów, to wedáug studentów jest wystarczająca. DuĪa liczba
ankietowanych, bo 21% chciaáaby mieü moĪliwoĞü udziaáu w zajĊciach dodatkowych przez caáy okres studiów. Patrząc na wyniki ankiety dotyczącej formy
zajĊü, tu zdecydowanie oczekiwania studentów idą w stronĊ zajĊü – kursów do
wyboru. ZajĊcia te wedáug nich powinny siĊ gáównie odbywaü popoáudniami po
zakoĔczonych innych zajĊciach. JeĞli chodzi o wybór, jakiego dokonali studenci, to wiĊkszoĞü kobiet chciaáaby zajĊü z taĔca, aerobiku, páywania, piáki siatkowej. MĊĪczyĨni natomiast zdecydowanie wybrali piákĊ noĪną. Drugą pozycje
na ich liĞcie zająá taniec i dalej páywanie, piáka siatkowa, tenis stoáowy, turystyka rowerowa, górska, Īeglarstwo. UwaĪam, Īe lista kursów dostĊpnych dla studentów powinna byü jak najbardziej bogata w formy. Dawaáoby to studentom
wiĊksze moĪliwoĞci wyboru zajĊü i tym samym chĊtniej by w nich uczestniczyli. Wszystkie te oczekiwania studentów PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w KroĞnie wobec zajĊü wychowania fizycznego powinny byü przeanalizowane no i oczywiĞcie w marĊ moĪliwoĞci wprowadzone. Aby temu sprostaü,
potrzebna jest odpowiednia baza sportowa, która bĊdzie dostĊpna o odpowiednich porach dnia.
Sáowa kluczowe: forma zajĊü, czas realizacji zajĊü, kursy do wyboru
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Muzyczna im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu
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FIZYCZNEGO I SPORTU W WYĩSZYCH SZKOàACH ARTYSTYCZNYCH
W POLSCE
WstĊp
Organizacja kultury fizycznej w szkolnictwie wyĪszym byáa i jest przedmiotem badaĔ wielu autorów [m.in. BiliĔski, ObodyĔski 1995; DybczyĔski
1993; Liedke 1981; Lisicki 2002; Nowakowski 1996; ObodyĔski 1978, 1992;
Pilicz, Demel 2000]. Nieliczne jednak opracowania dotyczą wyĪszych szkóá
artystycznych [ObodyĔski 1978, 1992; StróĪyk 1985]. Byü moĪe spowodowane
jest to wybitnie maáą liczebnoĞcią studentów na uczelniach artystycznych
w porównaniu do uniwersytetów, politechnik, uczelni o profilach przyrodniczych, ekonomicznych czy medycznych. Innym powodem moĪe byü specyfika
studiów w szkoáach muzycznych, plastycznych i teatralnych, i ogólnie przyjĊte
przekonanie, Īe aktywnoĞü fizyczna nie idzie w parze z karierą artystyczną.
Prawo o szkolnictwie wyĪszym (Dziaá I, Rozdziaá I, Art. 13) wĞród podstawowych zadaĔ uczelni wymienia miĊdzy innymi stwarzanie warunków do
rozwoju kultury fizycznej studentów [3]. Zapis ten tyczy siĊ wszystkich typów
uczelni, niezaleĪnie od ich wielkoĞci i specyfiki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego w standardach ksztaácenia
dla kierunków studiów o profilu artystycznym przewiduje zajĊcia z wychowania fizycznego w wymiarze minimum 60 godzin. Sposób ich realizacji, ewentualny zwiĊkszony wymiar godzin i organizacja dodatkowych zajĊü sportowych, rekreacyjnych lub turystycznych zaleĪy od bazy sportowej, Ğrodków
finansowych i inicjatywy wáadz uczelni, jak równieĪ od potrzeb i moĪliwoĞci
samych studentów.
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Celem pracy jest diagnoza stanu kadry, bazy oraz organizacji pracy w studiach wychowania fizycznego i sportu publicznych wyĪszych szkóá artystycznych w Polsce.
Materiaá i metoda
Badaniom poddano wszystkie publiczne wyĪsze szkoáy o profilu artystycznym, a wiĊc 8 uczelni o profilu muzycznym z 2 wydziaáami zamiejscowymi, 7
uczelni o profilu plastycznym, i 3 uczelnie o profilu teatralnym z 2 wydziaáami
zamiejscowymi. Razem 18 uczelni i 4 wydziaáy zamiejscowe.
Dane zebrano przy uĪyciu ankiety. Na pytania zawarte w ankiecie odpowiadaáy osoby zatrudnione na uczelniach jako nauczyciele wychowania fizycznego, (jeĞli jest na uczelni SWFiS odpowiadaá kierownik Studium) oraz osoby
pracujące w dziaáach nauczania. W ocenie struktury zatrudnienia jako grupĊ
porównawczą wykorzystano kadrĊ SWFiS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2007/2008.
W dalszej czĊĞci referatu badane uczelnie zostają oznaczone nastĊpującymi
skrótami: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy –
AMuz-Byd; Akademia Muzyczna im. Stanisáawa Moniuszki w GdaĔsku –
AMuz-Gda; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach –
AMuz-Kat; Akademia Muzyczna w Krakowie – AMuz-Kra; Akademia Muzyczna im. GraĪyny i Kiejstuta Bacewiczów w àodzi – AMuz-àód; Akademia
Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – AMuz-Poz; Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – Filia w Szczecinie – AMuz-Szc; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie –
UMuz-War; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydziaá Zamiejscowy w Biaáymstoku – UMuz-Bia; Akademia Muzyczna im. Karola LipiĔskiego we Wrocáawiu – AMuz-Wro; Akademia Sztuk PiĊknych w
GdaĔsku – ASP-Gda; Akademia Sztuk PiĊknych w Katowicach – ASP-Kat;
Akademia Sztuk PiĊknych im. Jana Matejki w Krakowie – ASP-Kra; Akademia
Sztuk PiĊknych im. Wáadysáawa StrzemiĔskiego w àodzi – ASP-àód; Akademia Sztuk PiĊknych w Poznaniu – ASP-Poz; Akademia Sztuk PiĊknych w Warszawie – ASP-War; Akademia Sztuk PiĊknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocáawiu – ASP-Wro; PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Teatralna im. Ludwika
Solskiego w Krakowie – PWST-Kra; PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Teatralna im.
Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydziaáy Zamiejscowe we Wrocáawiu –
PWST-Wro; PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Filmowa Telewizyjna i Teatralna im.
Leona Schillera w àodzi – PWSFTT-àód; Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie – AT-War; Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie – Wydziaá Zamiejscowy w Biaáymstoku – AT-Bia;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM.
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Wydziaá Zamiejscowy warszawskiej Akademii Teatralnej (AT-Bia) odmówiá udziaáu w badaniach. Akademia Muzyczna im. Karola LipiĔskiego we Wrocáawiu (AMuz-Wro) nie odpowiedziaáa na ankietĊ.
Wyniki badaĔ
WĞród badanych uczelni w oĞmiu funkcjonuje uczelniana jednostka organizacyjna odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie dziaáalnoĞci dydaktycznej z zakresu wychowania fizycznego i sportu – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Są to AMuz-Gda, AMuz-Kat, AMuz-àód, AMuz-Poz,
UMuz-War, ASP-Kra, ASP-War, PWSFTT-àód, przy czym w AMuz-Gda
funkcjonuje Uczelniana Sekcja Kultury Fizycznej. Studenci trzech uczelni korzystają z zajĊü wychowania fizycznego organizowanych przez inne uczelnie –
ASP-Gda korzysta z oferty SWFiS Uniwersytetu GdaĔskiego, ASP-àód korzysta z oferty SWFiS Uniwersytetu àódzkiego, ASP-Poz korzysta z oferty SWFiS
AMuz-Poz i jednoczeĞnie zatrudnia jednego nauczyciela wf. Pozostaáe uczelnie
tylko zatrudniają nauczycieli wf.
Liczba zatrudnionych nauczycieli wf na poszczególnych uczelniach to po
jednej osobie w AMuz-àód, 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-àód.
Zatrudnienie nauczycieli wf na uczelniach artystycznych wzrosáo w ciągu
25 lat z 19 osób do 39. Procent zatrudnionych kobiet nie zmieniá siĊ (37%
w 1982/1983, 36% w 2007/2008), natomiast znacznie zwiĊkszyá siĊ procent
nauczycieli powyĪej 50. roku Īycia – w roku akademickim 1982/1983 byáo ich
21% ogóáu zatrudnionych, w 2007/2008 – 54% [8]. W 1983 r. 16% zatrudnionych nauczycieli posiadaáo stopieĔ naukowy doktora, w roku akademickim
2007/2008 – 13%. W 1983 r. byáo 58% starszych wykáadowców, w roku akademickim 2007/2008 – 46%, procent zatrudnionych na stanowisku wykáadowcy
wzrósá odpowiednio z 21% do 26%, a na stanowisku instruktora lub nauczyciela
zmalaá z 21% do 15%. W 1983 r. 95% zatrudnionych nauczycieli miaáo uprawnienia trenerskie, a 5% specjalizacje instruktorskie. W roku akademickim
2007/2008 odpowiednio 49% i 31% [8]. W roku akademickim 2007/2008 14
uczelni zatrudniaáo nauczycieli na peánym etacie lub na czĊĞci etatu, 4 uczelnie
tylko na umowĊ-zlecenie lub umowĊ o dzieáo (tab. I).
Struktura zatrudnienia nauczycieli wf na uczelniach artystycznych i na
UAM w roku akademickim 2007/2008 jest porównywalna (tab. II). Zwraca
uwagĊ znacznie wiĊkszy procent zatrudnionych na uczelniach artystycznych
powyĪej 50 roku Īycia (54% w porównaniu do 43% na UAM), i w związku
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 stopieĔ naukowy doktora, podczas
gdy na UAM tylko 5%. Wszyscy zatrudnieni na UAM mają dodatkowe specjalizacje instruktorskie (100%), na uczelniach artystycznych tylko 31%.

na stanowisku wykáadowcy

na stanowisku st. wykáadowcy

ze stopniem naukowym
doktora

ze specjalizacjami
instruktorskimi

z uprawnieniami trenerskimi

na peánym etacie

na czĊĞci etatu

na umowĊ-zlecenie lub
umowĊ o dzieáo

w wieku powyĪej 50 lat

w tym kobiet

2 1
3 1
3 1
3 2
1
2 2
1
3 1
1
2 1
1
2 1
1
3 1
2
3 2
5 1
1
39 14

na stanowisku instruktora lub nauczyciela

AMuz-Byd
AMuz-Gda
AMuz-Kat
AMuz-Kra
AMuz-àód
AMuz-Poz
AMuz-Szc
UMuz-War
UMuz-Bia
AMuz-Wro
ASP-Gda
ASP-Kat
ASP-Kra
ASP-àód
ASP-Poz
ASP-War
PWST-Kra
PWST-Wro
PWSFTT-àód
AT-War
Suma

Ogóáem

Struktura zatrudnienia

Tab. I. Struktura zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego
na uczelniach artystycznych

1
1
1
1

2
1
1
2
-

1
1
1
1
1
1
1
1

-

1
2
1
-

1
3
1
1
2
-

1
1
2
1
-

3
2
1
1
1

2
3
1
1
1

1
2
2
1
1
2
1
1

-

1

1

1
-

1
1

1

1

1

1
-

1
1

1
1
6

2
1
10

1
1
2
4
1
18

2*
1
1
5

1
1
2
2
12

2
2
2
3
1
19

1
2 1
1
2
3 2
1
15 13

1
1
11

2
2
3
1
21

* w tym jeden doktor habilitowany

Z wyjątkiem Wydziaáu ReĪyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTT-àód
oraz wybranych specjalizacji na AMuz-Poz i PWST-Wro na wszystkich uczelniach wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym. Obowiązek ten
dotyczy studentów I, II lub III roku studiów, w zaleĪnoĞci od wymiaru godzin
i planu zajĊü. Minimalny wymiar godzin z wychowania fizycznego równy dla
wszystkich studentów to 60 godzin (AMuz-Byd, AMuz-Poz, ASP-Gda, ASPKat, ASP-Poz, ASP-War), nastĊpnie 120 godzin (AMuz-Gda, AMuz-Kra,
AMuz-àód, AMuz-Szc, ASP-Kra, ASP-àód, PWST-Kra, AT-War). NajwiĊkszy
wymiar obowiązkowych godzin z wychowania fizycznego jest w PWST-Wro
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(90-180) i PWSFTT-àód (180-270), przy czym najwiĊksze wymiary godzin na
wymienionych dwóch uczelniach obowiązują na wydziaáach aktorskich. Pozostaáe uczelnie prowadzą obowiązkowe wychowanie fizyczne w wymiarze od 60
do 120 godzin, róĪnie na poszczególnych wydziaáach. Wszystkie uczelnie zdeklarowaáy moĪliwoĞü uczestnictwa w zajĊciach studentów, których obowiązek
ten juĪ nie dotyczy.

5
13
2
4

12
31
47
100

w wieku powyĪej 50
lat

18
46
23
49

na umowĊ-zlecenie lub
umowĊ o dzieáo

10
26
11
23

na czĊĞci etatu

6
15
10
21

na peánym etacie

14
36
16
34

z uprawnieniami
trenerskimi

na stanowisku wykáadowcy

39
100
47
100

na stanowisku
st. wykáadowcy
ze stopniem naukowym doktora
ze specjalizacjami
instruktorskimi

na stanowisku instruktora lub nauczyciela

UAM*

n
%
N
%

w tym kobiet

Uczelnie
artystyczne

Ogóáem

Struktura
zatrudnienia

Tab. II. Porównanie struktury zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego
w roku akademickim 2007/2008.

19
49
25
53

15
38
42
89

13
33
0
0

11
28
5
11

21
54
20
43

* badania wáasne

NajczĊĞciej proponowaną formą zajĊü z wychowania fizycznego jest páywanie (17 uczelni), kulturystyka (14), piáka noĪna halowa (13), aerobik, koszykówka i tenis stoáowy (po 11), siatkówka (10) oraz gimnastyka ogólnorozwojowa bez muzyki (9) (tab. III).
DziesiĊü uczelni nie dysponuje Īadnym wáasnym obiektem sportowym
lub nawet takim, który moĪna zaadaptowaü na potrzeby wychowania fizycznego. Są to AMuz-Kat, AMuz-Kra, AMuz-Szc, UMuz-Bia, AMuz-Wro,
ASP-Gda, ASP-Kat, ASP-Kra, ASP-àód, ASP-Poz. Pozostaáe szkoáy najczĊĞciej posiadają wáasne siáownie (minisiáownia w AMuz-Byd), sale z lustrami
lub bez, sale zastĊpcze (zaadaptowana pusta sala lekcyjna lub inna), i sale na
minimum 3 stoáy do tenisa stoáowego. Z wyjątkiem AT-War wszystkie
uczelnie, niezaleĪnie od stanu posiadania wáasnych obiektów sportowych,
wynajmują obiekty do zajĊü (tab. IV). W porównaniu do roku 1983 liczba
obiektów sportowych stanowiących bazĊ wáasną wyĪszych szkóá artystycznych zwiĊkszyáa siĊ [8].
Osiem uczelni nie posiada Īadnych wáasnych przyborów do zajĊü z wychowania fizycznego (AMuz-Kat, AMuz-Szc, AMuz-Wro, ASP-Gda, ASP-Kat,
ASP-àód, ASP-Poz, PWST-Wro). Pozostaáe uczelnie najczĊĞciej mają na swoim wyposaĪeniu piáki do gier zespoáowych, karimaty, hantelki, taĞmy gumowe
oraz rakietki do tenisa stoáowego.
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ASP-Kat

x

ASP-Kra
ASP-àód
ASP-Poz
ASP-War
PWST-Kra
PWST-Wro
PWSFTTàód
AT-War

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

1
7

1
4

Suma

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

Inne

Gimn. korekc.-kompensac., rehabilitacyjna

x

Formy walki

x

x
x

x

Atletyka terenowa, jogging

x
x

x

Tenis ziemny

x
x

x

x

Tenis stoáowy

x
x

x
x

Siatkówka

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Koszykówka

Taniec towarzyski lub inny

Gimnastyka ogólnorozwojowa bez muzyki

Fitness: formy taneczne (funky, latino i in.)

Fitness: wzmacniające z przyborami

Fitness: step aerobik

Fitness: aerobik

Kulturystyka
x

Piáka noĪna halowa

x
x

Joga

AMuz-Byd
AMuz-Gda
AMuz-Kat
AMuz-Kra
AMuz-àód
AMuz-Poz
AMuz-Szc
UMuz-War
UMuz-Bia
AMuz-Wro
ASP-Gda

Páywanie

Formy zajĊü
z wychowania fizycznego

Tab. III. Formy zajĊü w ramach wychowania fizycznego.

1

2, 3
4, 5,
6, 7
x

x
x

x
x

4, 6,
8

x

x
1
1

4

4

0

9

1

4

13 11 10 11

1

0

3

5

-

1 – badminton, 2 – áyĪwiarstwo, 3 – unihoc, 4 – jazda konna, 5 – wspinaczka, 6 – narciarstwo, 7 –
rafting, 8 – gimnastyka artystyczna

DziewiĊü spoĞród badanych uczelni organizuje zajĊcia ruchowe dla swoich
pracowników, prowadzone przez nauczycieli wf. Są to AMuz-Gda, AMuz-Kra,
UMuz-War, UMuz-Bia, oraz wszystkie prócz ASP-Poz uczelnie plastyczne.
Kluby Uczelniane AZS istnieją na 4 uczelniach o profilu muzycznym i na 2
uczelniach o profilu plastycznym. W AMuz-Gda dziaáają sekcje koszykówki,
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tenisa, piáki noĪnej, gimnastyki przy muzyce, jazdy konnej i páywania,
w AMuz-Poz i w UMuz-War sekcje piáki noĪnej, w AMuz-Wro sekcja tenisa
stoáowego. W ASP-Poz dziaáa sekcja wspinaczkowa a w ASP-War sekcje piáki
noĪnej i siatkówki. W PWSFTT-àód istnieje klub uczelniany, przy czym wypeániający ankietĊ zdeklarowaá brak dziaáalnoĞci klubu.

b

x
x

x

a

b

a

b a b a b
x

x

x
x

b

Inne

Boisko do gier
na otwartym powietrzu
a

a

b

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x x
x x
x
x x
x x

b

Kort tenisowy

a

b

x

Sala na minimum 3 stoáy
do tenisa stoáowego

a

Hala do gier mniejsza

Sala bez luster

Sala z lustrami
a

Hala do gier, min. peánowymiarowe boisko do piáki noĪnej

b

Sala zastĊpcza (zaadaptowana pusta sala lekcyjna lub inna)

a

x x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x

x

x

x x
c
x

x

x

x

d

1
5
2
6
1
1
1
1
1

5

-

-

2

1

2

x
-

Suma

b

Siáownia

Páywalnia
a

AMuz-Byd
AMuz-Gda
AMuz-Kat
AMuz-Kra
AMuz-àód
AMuz-Poz
AMuz-Szc
UMuz-War
UMuz-Bia
AMuz-Wro
ASP-Gda
ASP-Kat
ASP-Kra
ASP-àód
ASP-Poz
ASP-War
PWST-Kra
PWST-Wro
PWSFTTàód
AT-War

15
5
8
6
4

Obiekty sportowe

Tab. IV. Obiekty sportowe w wyĪszych szkoáach artystycznych.

a – obiekt wáasny, b – obiekt wynajmowany, c – sala do gimnastyki sportowej, d – sala z matami

Reprezentacje 8 uczelni biorą regularny lub sporadyczny udziaá w Sportowym Festiwalu WyĪszych Szkóá Artystycznych w Wilkasach organizowanym
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corocznie przez Zarząd Gáówny Akademickiego Związku Sportowego. Nie we
wszystkich przypadkach są to reprezentacje tych uczelni, w których dziaáają
kluby uczelniane. Uczelnie, które zdeklarowaáy swoje uczestnictwo w Festiwalu
to AMuz-Gda, AMuz-àód, AMuz-Poz, UMuz-War, ASP-àód, ASP-War,
PWST-Kra i AT-War. Sportowy Festiwal WyĪszych Szkóá Artystycznych ma
byü formą rywalizacji o regulaminie dostosowanym do moĪliwoĞci studentów
szkóá artystycznych, a wiĊc odpowiednikiem Akademickich Mistrzostw Polski
dla wszystkich pozostaáych typów uczelni.
Osiem uczelni jednoznacznie potwierdziáo istnienie w statucie uczelni zapisu mówiącego o stwarzaniu warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów
jako jednego z podstawowych zadaĔ uczelni. Taki zapis w swoim statucie posiadają AMuz-Gda, AMuz-àód, AMuz-Poz, AMuz-Szc, ASP-Gda, ASP-Kat,
ASP-War i PWSFTT-àód. Pozostaáe szkoáy nie posiadają zapisu dotyczącego
kultury fizycznej studentów w swoich statutach lub istnienie takich zapisów nie
zostaáo potwierdzone.
Wnioski
1. Tylko na oĞmiu uczelniach spoĞród dwudziestu przebadanych funkcjonuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, mimo Īe w wiĊkszoĞci szkóá,
w których nie powoáano takiej jednostki miĊdzywydziaáowej zatrudnionych jest
dwóch lub nawet trzech nauczycieli wf. WyodrĊbnienie i nazwanie takiej jednostki podnosi jednak prestiĪ przedmiotu i osób go uczących, oraz sprawia, Īe
bardziej znana i dostĊpna jest siedziba, regulamin i nauczyciele prowadzący
zajĊcia.
2. Uczelnie artystyczne najczĊĞciej zatrudniają dwóch lub trzech nauczycieli wf, w wiĊkszoĞci przypadków na peánym etacie. Ogólna liczba
zatrudnionych wzrosáa od 1983 r. dwukrotnie, niepokoi jednak fakt niskiego
procentowo zatrudnienia kobiet oraz nauczycieli máodych (54% powyĪej 50.
roku Īycia). Znacznie mniej jest obecnie nauczycieli z uprawnieniami trenerskimi, natomiast znacznie wiĊcej z dodatkowymi specjalizacjami instruktorskimi. Wydaje siĊ to korzystne dla studentów uczelni artystycznych, których zainteresowanie aktywnoĞcią fizyczną zawsze bĊdzie miaáo bardziej
rekreacyjny niĪ sportowy charakter. Struktura zatrudnienia nauczycieli wf
na uczelniach artystycznych i w SWFiS UAM jest porównywalna. Uczelnie
artystyczne dysponują Ğrednio nieco starszą kadrą, o nieco wyĪszych kwalifikacjach teoretycznych, ale niĪszych praktycznych, wyraĪonych liczbą specjalizacji instruktorskich.
3. UwzglĊdniając ograniczenia w bazie sportowej i Ğrodkach finansowych,
jakimi dysponują maáe uczelnie artystyczne naleĪy oceniü bardzo pozytywnie
to, Īe aĪ 14 spoĞród 20 przebadanych szkóá prowadzi zajĊcia z wychowania
fizycznego w wymiarze wyĪszym niĪ ustawowe minimum.
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4. Zastanawiające jest, Īe gry zespoáowe takie jak koszykówka i siatkówka,
stosunkowo niebezpieczne ze wzglĊdu na potencjalne urazy koĔczyny górnej,
przede wszystkim nadgarstka i palców, są bardzo popularne, nawet na uczelniach muzycznych. Natomiast bezpieczne i modne formy ruchu (zajĊcia taneczne fitness, taĔce towarzyskie, joga) czy równieĪ bezpieczne i tanie zajĊcia
w terenie (atletyka terenowa, jogging) stanowią najmniej popularne formy zajĊü.
5. Poáowa badanych uczelni zainwestowaáa we wáasne siáownie i sale do
üwiczeĔ typu fitness, gimnastyka, taniec czy tenis stoáowy. Pozostaáe uczelnie
nadal nie dysponują Īadnym wáasnym obiektem sportowym. Posiadanie wáasnych obiektów i przyborów do üwiczeĔ podnosi atrakcyjnoĞü uczelni, umoĪliwia teĪ studentom korzystanie z nich bez ograniczeĔ (odchodzą koszty najmu),
a wiĊc przyczynia siĊ do popularyzacji kultury fizycznej.
6. WiĊksze zainteresowanie zajĊciami sprawnoĞciowymi prowadzonymi dla
pracowników uczelni przez nauczycieli wf mogáoby spowodowaü, Īe ich wizerunek na tak specyficznej uczelni zmieni siĊ na korzyĞü, waga przedmiotu jakim
jest wychowanie fizyczne wzroĞnie, a integracja kadry nauczycielskiej przedmiotów kierunkowych i dodatkowych, czĊsto niedostateczna, pogáĊbi siĊ.
7. Maáe zainteresowanie dziaáalnoĞcią sportowo-rekreacyjną i turystyczną
w ramach AZS to potwierdzenie licznych ograniczeĔ jakie mają uczelnie artystyczne, takie jak maáa liczebnoĞü studentów, brak wáasnej bazy sportowej,
ograniczone Ğrodki finansowe oraz specyfika studiów. OsiągniĊcia na polu sportowej rywalizacji nigdy nie bĊdą miarą prestiĪu uczelni artystycznych.
8. Brak zapisu w statucie mówiącego o tym, Īe stwarzanie warunków do
rozwoju kultury fizycznej studentów jest jednym z podstawowych zadaĔ uczelni moĪe sugerowaü brak zainteresowania wáadz uczelni zdrowiem i sprawnoĞcią
fizyczną studentów. Taki zapis powinien istnieü w statucie kaĪdej szkoáy wyĪszej i mieü praktyczne odzwierciedlenie w programach wszystkich kierunków
studiów.
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STRESZCZENIE
Organizacja kultury fizycznej w szkolnictwie wyĪszym byáa przedmiotem
badaĔ wielu autorów. Nieliczne jednak opracowania dotyczą wyĪszych szkóá
o profilu artystycznym – muzycznym, plastycznym i teatralnym. Byü moĪe jest
to spowodowane wybitnie maáą liczebnoĞcią studentów uczelni artystycznych,
innym powodem moĪe byü specyfika studiów i ogólnie przyjĊte przekonanie, Īe
aktywnoĞü fizyczna nie idzie w parze z karierą artystyczną.
Celem pracy jest diagnoza stanu kadry, bazy oraz organizacji pracy w studiach wychowania fizycznego i sportu publicznych wyĪszych szkóá artystycznych w Polsce.
Dane zebrano przy uĪyciu ankiety. W ocenie struktury zatrudnienia jako grupĊ porównawczą wykorzystano kadrĊ SWFiS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2007/2008.
Analiza wyników badaĔ pozwala stwierdziü, Īe struktura zatrudnienia nauczycieli wf na uczelniach artystycznych i w SWFiS UAM jest porównywalna.
Stan bazy sportowej polepszyá siĊ w porównaniu do roku 1983, choü nadal jest
znacznie uboĪszy niĪ na uczelniach innych typów. Zdecydowana wiĊkszoĞü
badanych uczelni artystycznych mimo ograniczonych Ğrodków finansowych
i ubogiej infrastruktury sportowej organizując wychowanie fizyczne wykracza
ponad minimum narzucone w standardach ksztaácenia przez MNiSW.
Sáowa kluczowe: wychowanie fizyczne, wyĪsze szkoáy artystyczne
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TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà VIII

ANDRZEJ ĩÓàTEK-DASZYKOWSKI
Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski

AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOàACH WYĩSZYCH

WstĊp
Z analizy literatury prezentującej wszechstronne badania naukowe nad problematyką kultury fizycznej w szkoáach wyĪszych w Polsce, badaĔ diagnostycznych przeprowadzonych przez autora oraz podobnych przez A. Nowakowskiego1 wynika, Īe zajĊcia z wychowania fizycznego od dawna nie cieszą siĊ
wĞród studentów naleĪytą popularnoĞcią. ĝwiadczy o tym czĊsto ich bierny lub
nawet niechĊtny stosunek do zajĊü oraz liczne zwolnienia lekarskie z üwiczeĔ.
Studenci jako przyczyny swojej niechĊci do zajĊü wychowania fizycznego
podawali:
1) maáo atrakcyjny poziom zajĊü, poáączony ze zbyt formalistycznym traktowaniem studentów ze strony prowadzących zajĊcia (nadmierna dyscyplina,
zbyt szczegóáowe nakazy w zakresie stroju sportowego itp.);
2) zbyt wąski wachlarz oferty programowej ze strony StudiówWFiS oraz AZS;
3) niedogodną porĊ odbywania zajĊü (np. zajĊcia na páywalni bezpoĞrednio po
zajĊciach dydaktycznych prowadzonych w przeciwlegáym koĔcu miasta);
4) niedogodnoĞci typu komunikacyjnego utrudniające punktualne dotarcie na
zajĊcia;
5) niezadowalający pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa oraz higienicznosanitarnym stan obiektów, na których odbywają siĊ zajĊcia (nierówny
parkiet, zbyt niska temperatura w zimie, niesprawne sanitariaty itp.)2.
1
A. ĩóátek-Daszykowski, Wychowanie fizyczne w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
w latach 1965–2001 [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, red. W.J. Cynarski, A. Nowakowski, S. Zaborniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
2
A. Nowakowski, Akademickie wychowanie fizyczne i sport we wspomnieniach absolwentów
szkóá wyĪszych poáudniowo-wschodniej polski [w:] Akademicka kultura fizyczna…, s. 123–135;
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W tej sytuacji nasuwa siĊ pytanie: Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
Co naleĪaáoby zrobiü, aby üwiczenia z wychowania fizycznego byáy dla máodzieĪy akademickiej bardziej atrakcyjne i mogáy liczyü na jej akceptacjĊ?
Jak wynika z „Komunikatu koĔcowego I Sejmiku Kultury Fizycznej”:
„Szkoáy wyĪsze – z uwagi na bardzo istotne miejsce zajmowane w systemie
edukacji, w ksztaátowaniu postaw i ĞwiadomoĞci máodego pokolenia – są
w szczególny sposób predysponowane do upowszechniania sportu i rekreacji,
a takĪe do kreowania mody na zdrowy sposób Īycia”3.

Autorski program wychowania fizycznego w szkoáach wyĪszych
Autor artykuáu – nauczyciel z wieloletnią praktyką – jedną z przyczyn maáej
popularnoĞci wychowania fizycznego wĞród studentów upatruje w zbyt ubogiej
ofercie programowej, która nie uwzglĊdnia indywidualnych zainteresowaĔ üwiczących. NajczĊĞciej rodzaj zajĊü jest studentom narzucany z góry, nie mają oni w zasadzie moĪliwoĞci wyboru ulubionych przez siebie dyscyplin sportowych, czy innych
form aktywnoĞci rekreacyjnej. Czasem moĪliwoĞci takiego wyboru istnieją, ale wachlarz propozycji pracowników SWFiS jest ubogi, maáo atrakcyjny i maáo twórczy.
NiezbĊdnym skáadnikiem programu w zakresie wychowania fizycznego są
cele ksztaácenia. Podstawowym celem wychowania fizycznego jest ogólny rozwój osobowoĞci, a w szczególnoĞci rozwój fizyczny oraz ksztaátowanie ĞwiadomoĞci studentów o roli zdrowia fizycznego w Īyciu czáowieka. WĞród celów
szczegóáowych obejmujących wiadomoĞci, umiejĊtnoĞci, sprawnoĞci i postawy
studentów, moĪna wyróĪniü miĊdzy innymi:
– ksztaátowanie umiejĊtnoĞci dbania o wáasne zdrowie,
– rozwijanie pozytywnej postawy wobec wáasnego Īycia, zdrowia i kultury
fizycznej,
– doprowadzenie do wysokiej sprawnoĞci fizycznej i zaradnoĞci Īyciowej,
– rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w szeroko pojĊtej kulturze fizycznej poprzez wykorzystanie wiedzy, umiejĊtnoĞci ruchowych, sportoworekreacyjnych i turystycznych,
– korzystanie z zasobów wiedzy o zdrowiu i kulturze fizycznej dla wáasnego
rozwoju,
– ksztaátowanie aktywnego udziaá w Īyciu spoáecznym, rodzinnym oraz ochronie Ğrodowiska naturalnego,
– rozwój takich cech osobowoĞciowych jak: godnoĞci, uczciwoĞci, sumiennoĞci, pracowitoĞci, odpowiedzialnoĞci za siebie i innych, poczucia sprawieA. Nowakowski, Studenci o kulturze fizycznej w Ğrodowisku akademickim w okresie transformacji
ustrojowej [w:] Akademicka kultura fizyczna…, s. 141–143.
3
Komunikat koĔcowy I Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w zakresie wychowana fizycznego studentów, Akademicki Przegląd Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r.
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dliwoĞci, oraz umiejĊtnoĞci wspóáĪycia i wspóádziaáania z innymi oraz radzenie sobie z wáasnymi problemami4.
Przed opracowaniem programu wychowania fizycznego naleĪy ustaliü (wybraü) jego model. MoĪna zastosowaü piĊü modelowych koncepcji programu.
Pierwsza traktuje program jako zestaw podstawowych treĞci nauczania. Jest
tu praktycznie wykaz tematów zajĊü.
Druga koncepcja ujmuje program jako zestaw zaplanowanych aktywnoĞci
edukacyjnych. Wówczas w programie znajduje siĊ:
– zakres nauczania;
– ukáad treĞci;
– proporcje poszczególnych treĞci;
– interpretacja treĞci;
– metody i formy nauczania;
– sposoby animowania uczestników zajĊü;
W trzecim ujĊciu program jest wykazem rezultatów, jakie pragniemy osiągnąü w procesie edukacyjnym. W tym przypadku chodzi o dobre zdefiniowanie
umiejĊtnoĞci, które powinni zdobyü uczestnicy zajĊü.
Czwarte podejĞcie do programu traktuje go jako zestaw pojĊü i zadaĔ do
wykonania. W tym przypadku program jest wykazem jednostronnych zadaĔ,
czy aktywnoĞci uczącego w celu wyrobienia nawyków czynnoĞciowych
u uczestników zajĊü.
Natomiast piąta koncepcja programu, która najbardziej odpowiada potrzebom studenckiego wychowania fizycznego ujmuje go jako rejestr doĞwiadczeĔ.
Ta koncepcja programowa uwzglĊdnia moĪliwoĞci uczestnika zajĊü oraz to,
czego faktycznie moĪe siĊ on nauczyü5.
Struktura programu powinna byü wynikiem pewnych zasad jego konstruowania6. Przedstawione poniĪej zasady zostaáy sprawdzone przez autora w toku
pracy zawodowej.
Wedáug niego zasady konstruowania programów zajĊü wychowania fizycznego moĪna przedstawiü w nastĊpujący sposób:
– zredukowanie do minimum zajĊü gimnastycznych,
– zachowanie okreĞlonych dni i godziny zajĊü dla poszczególnych lat i kierunków, w których po wczeĞniejszym zapisaniu siĊ mogáaby uczestniczyü ĞciĞle
okreĞlona liczba studentów,
4

J. Bilski, Cele wychowania w ujĊciu aksjologicznym, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”, nr
54, PoznaĔ 2005, s. 6; zob.: J. Tatarczuk, Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1991, s. 32–37; W. PaĔczyk, K. Warchoá, W krĊgu teorii
metodyki i praktyki wspóáczesnego wychowania fizycznego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008,
s. 41.
5
J. Póáturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 1996, s. 44–
54. C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994, s. 53–56.
6
W. OkoĔ, Elementy dydaktyki szkoáy wyĪszej, PWN, Warszawa 1973, s. 130–170, 200–245.
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– uwzglĊdnienie w zajĊciach wczeĞniejszych propozycji studentów i ujĊcie ich
w rozkáadach materiaáu,
– stworzenie moĪliwoĞci wyboru róĪnych form zajĊü (oferty powinny wypáywaü od studentów, jak i nauczyciela, byü omówione na pierwszych zajĊciach
organizacyjnych na początku semestru),
– stworzenie studentom moĪliwoĞci realizacji zajĊü przez uczestnictwo w organizowanych, sportowych imprezach masowych (np. w piáce siatkowej, rĊcznej, noĪnej, zabawach i grach terenowych), studenci mogliby byü ich organizatorami, sĊdziami itp.,
– umoĪliwienie chĊtnym studentom realizacji zajĊü w formie wyjazdów sobotnio-niedzielnych (w czasie wolnym od nauki), wycieczek rowerowych, pieszych, spáywów kajakowych, zajĊü rekreacyjnych z nauką páywania, wyjazdów na narty poáączonych z nauką prostych elementów narciarstwa zjazdowego, saneczkarstwa poáączonego z róĪnego rodzaju formami zabawowymi
(wyĞcigami zaprzĊgów, zjazdy na czas i inne),
– umoĪliwienie uczestnictwa studentom w organizowanych przez nauczyciela
w czasie wolnym festiwalach sportowych, olimpiadach, turniejach, festynach
sportowych, zawodach siáowych (organizowanych zabaw z mocowaniem
i dĨwiganiem w terenie lub na siáowni),
– wprowadzenie zajĊü z wykorzystaniem Ğrodków dydaktycznych audiowizualnych, szczególnie dla studentek (np. zajĊcia gimnastyczne przy muzyce, zajĊcia taneczne przy muzyce, aerobic itp).
– uczenie sposobów i metod relaksacyjnych i zapoznawanie z üwiczeniami
kompensacyjno-korekcyjnymi umoĪliwiającymi studentom podjĊcie samodzielnych dziaáaĔ w celu eliminacji stwierdzonych wad postawy ciaáa,
– wyposaĪenie w niezbĊdne wiadomoĞci dotyczące organizacji áatwych imprez
sportowych i turystycznych (szczególnie dla osób niemogących braü udziaáu
w zajĊciach ruchowych).
Opracowany program zajĊü wychowania fizycznego powinien ujmowaü
doĞwiadczenia edukacyjne, moĪliwoĞci i zainteresowania studentów, w oparciu
o wymienione wczeĞniej kaĪdy student wybieraáby sobie spoĞród proponowanych w programie te zajĊcia, które najbardziej lubi, w których chciaáby uczestniczyü. WiĊkszoĞü zajĊü byáaby organizowana w terenie w grupach koedukacyjnych i powinna obejmowaü:
– jesienią i wiosną, raz lub dwa razy w tygodniu studenci odbywaliby rajdy piesze
lub rowerowe na atrakcyjnych szlakach (kaĪdy posiadaáby wáasny rower),
– dla zwolenników rannego wstawania odbywaáaby siĊ codziennie gimnastyka
poranna poáączona z bieganiem w pobliĪu akademików,
– w okresie zimowym byáyby prowadzone raz w tygodniu 1,5-godzinne zajĊcia
na lodowisku (dla chĊtnych odbywaáyby siĊ czĊĞciej) oraz wyjazdy w czasie
wolnym na narty,

Andrzej ĩóátek-Daszykowski - Autorski program wychowania fizycznego…

269

– w maju i czerwcu dla zwolenników gier zespoáowych organizowano by cotygodniowe turnieje siatkówki plaĪowej, poáączone z opalaniem i zakoĔczone
ogniskiem z pieczoną kieábaską,
– przy sprzyjających warunkach atmosferycznych studenci odbywaliby wycieczki piesze w róĪne ciekawe miejsca poáączone ze zwiedzaniem obiektów
zabytkowych,
– w niektórych miesiącach odbywaáyby siĊ opáacane przez studentów zajĊcia
z nauki páywania na basenie,
– w okresie wiosennym i jesiennym organizowane byáyby wycieczki autokarowe poáączone ze zwiedzaniem miejsc atrakcyjnych pod wzglĊdem historycznym, czy turystyczno-przyrodniczym.
Wymienione zajĊcia byáyby organizowane z inicjatywy studentów, przy czynnym zaangaĪowaniu nauczyciela wychowania fizycznego. Dodatkowym wzbogaceniem oferty programowej mogáyby byü róĪne formy üwiczeĔ i imprez inicjowane
przez samych studentów i przez nich samodzielnie organizowane. Wówczas nauczyciel zajĊcia te (nie wszystkie) wizytowaáby, kibicowaáby üwiczącym, a czasami
sam w nich uczestniczyá. Na takich zasadach mogą odbywaü siĊ mecze piáki siatkowej, noĪnej, gra w kometkĊ oraz lekka atletyka, jak równieĪ niektóre rajdy piesze, rowerowe mające charakter zlotów w umówione miejsca. Dojazd do tych
miejsc studenci organizowaliby sobie we wáasnym zakresie. RytmicznoĞü uczestniczenia w zajĊciach byáaby wymuszona na studentach przez okreĞlenie obowiązkowego minimum, wynoszącego 30 godzin üwiczeĔ w semestrze (przy obowiązujących 60 godz. w ciągu roku). Na poszczególnych zajĊciach zaliczano by studentom
tyle godzin, ile faktycznie one trwaáy.
Proponowany program zostaá przez autora sprawdzony w praktyce . Jego
realizacja dowiodáa, Īe istnieje zapotrzebowanie na inny niĪ realizowany wczeĞniej model wychowania fizycznego máodzieĪy akademickiej7.
Zaoferowany szeroki zakres form aktywnoĞci pozwalaá na uczestniczenie w zajĊciach kaĪdemu studentowi, niezaleĪnie od jego stanu zdrowia i sprawnoĞci fizycznej. Ponadto caákowicie zostaá wyeliminowany problem zaliczania przedmiotu
na podstawie zwolnieĔ lekarskich. Program cieszyá siĊ duĪym zainteresowaniem
studentów, byá przez nich przyjmowany i oceniany bardzo pozytywnie.
ZakoĔczenie
KulturĊ fizyczną traktujemy jako czĊĞü skáadową kultury globalnej. Jest ona
pojĊciem wieloznacznym, uzaleĪnionym od kontekstów znaczeniowych8.
Ustawa z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej w artykule 1 mówi, Īe:
kultura fizyczna jest czĊĞcią kultury narodowej, chronionej przez prawo. obywate7

A. ĩóátek-Daszykowski w latach 1998–2000 peániá funkcjĊ kierownika SWFiS w PWSZ
w Jarosáawiu. Badania tam przeprowadzone zostaáy opublikowane w pracy doktorskiej
8
Z. ĩukowska, Kultura fizyczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II,
Wydawnictwo ĩAK, Warszawa 2003, s. 962–964.
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le bez wzglĊdu na wiek, páeü, wyznanie, rasĊ oraz stopieĔ i rodzaj niepeánosprawnoĞci korzystają z równego prawa do róĪnych form kultury fizycznej9.
W polityce zdrowotnej Unii Europejskiej i ĝwiatowej Organizacji Zdrowia
obejmuje ona zespóá form aktywnoĞci ruchowej czáowieka, realizowanych celowo i Ğwiadomie dla utrzymania zdrowia, rozwoju sprawnoĞci fizycznej i doskonalenia urody. Stąd teĪ kreacja i rekreacja ciaáa staje siĊ staáym elementem
socjalizacji i zabiegów wychowawczych. Generalnie zadaniem kultury fizycznej jest promocja zdrowia i zdrowego stylu Īycia opartego na aktywnoĞci ruchowej. KulturĊ fizycznej traktuje siĊ równieĪ niekiedy jako synonim sportu10.
Stanowi ona waĪne zadanie dla szkóá i uczelni
Upowszechnienie kultury fizycznej ma szczególne znaczenie wobec niezadowalającego stanu zdrowia spoáeczeĔstwa, postĊpujących procesów dezintegracji oraz nasilających siĊ plag spoáecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania oraz zagroĪeĔ spowodowanych wspóáczesną cywilizacją techniczną11. Najbardziej groĨnym i alarmującym zjawiskiem jest niezadowalający stan zdrowia
i sprawnoĞci fizycznej máodzieĪy akademickiej. Dysfunkcje w zakresie ukáadu
ruchu wykazuje aĪ 45% tej populacji, a niska sprawnoĞü fizyczna cechuje ponad
50% studentów. Nastąpiá znaczny wzrost zachorowaĔ na choroby ukáadu krąĪenia oraz nerwice. DuĪa grupa máodzieĪy akademickiej wymaga leczenia i rehabilitacji12.
Alarmującym zjawiskiem jest teĪ to, Īe znaczny procent studentów unika
aktywnoĞci ruchowej, systematycznie maleje popularnoĞü akademickiego wychowania fizycznego w szkoáach wyĪszych wĞród studentów i pracowników.
JeĞli aktywnoĞü ruchowa, jak podkreĞlają nauczyciele wychowania fizycznego i lekarze, ma byü rzeczywiĞcie czynnikiem podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu zdrowia, to powinna towarzyszyü Īyciu czáowieka od dzieciĔstwa do póĨnych lat, a wiĊc w przypadku studenta takĪe przez caáy okres jego
studiów. PowyĪsze dane Ğwiadczą o wadze problemu potwierdzając, Īe uczestnictwo w kulturze fizycznej jest niezbĊdne dla naszej cywilizacji, jest ono nakazem wynikającym z warunków wspóáczesnego Īycia13.
9

Ustawa z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, rozdz. 1, art. 1 (Dz.U. 2001, nr 81, poz.
889).
10
Z. ĩukowska, Kultura fizyczna…, s. 962–963.
11
A. Szyszko-Bohusz, Ksztaácenie kadr kultury fizycznej w obliczu zagroĪeĔ cywilizacji technicznej [w:] Ksztaácenie kadr kultury fizycznej. Materiaáy z miĊdzynarodowej konferencji naukowej,
red. H. Grabowski, AWF Kraków 1988, s. 193, 196–197.
12
M. Mirkiewicz, O wychowaniu fizycznym dla wszystkich studentów [w:] Kultura fizyczna studentów. Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów 12–13.01.1983, red. K. ObodyĔski, Warszawa 1983, s. 316; zob. B. Pilecka, Wprowadzenie [w:] Psychospoáeczne czynniki przebiegu
studiów wyĪszych, red. B. Pilecka, WSP Rzeszów 1984, s. 5–7.
13
J. Daszykowska, Wybrane zagadnienia czasu wolnego i rekreacji ruchowej [w:] Problemy
wspóáczesnej turystyki i rekreacji, red. W. Niemiec, „Zeszyty Naukowe WSIiZ”, Rzeszów 2001,
s. 195–209.
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STRESZCZENIE
Podstawowym zadaniem szkoáy wyĪszej jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr specjalistów dla potrzeb gospodarki, kultury, nauki i innych
dziedzin Īycia spoáecznego. Szeroko pojĊty kontakt z kulturą speánia rolĊ poznawczą, emocjonalną, rozrywkową, ekspresyjną i wzorotwórczą. Jednym
z gáównych czynników wszechstronnego rozwoju studenta jest kultura fizyczna.
Odgrywa ona waĪną rolĊ w procesie ksztaátowania modelu absolwenta szkoáy
wyĪszej – ksztaátuje umiejĊtnoĞci organizacji czasu wolnego, pobudza aktywnoĞü
fizyczną w wybranej dyscyplinie sportu. Jest waĪnym elementem edukacji czáowieka przyszáoĞci.
Sáowa kluczowe: akademicka kultura fizyczna
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ROZDZIAà IX

ANDRZEJ ĩÓàTEK-DASZYKOWSKI
Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Rzeszowski

WYBRANE PROBLEMY AKADEMICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ
WstĊp
Szkoáy wyĪsze – z uwagi na bardzo istotne miejsce zajmowane w systemie
edukacji, w ksztaátowaniu postaw i ĞwiadomoĞci máodego pokolenia – są
w szczególny sposób predysponowane do upowszechniania sportu i rekreacji,
a takĪe do kreowania mody na zdrowy sposób Īycia1.
Wyrazem zrozumienia roli kultury fizycznej w rozwoju naszego spoáeczeĔstwa byáa przyjĊta przez Sejm PRL 3 lipca 1984 r. ustawa o kulturze fizycznej2.
W Ğrodowisku akademickim szereg nowych wartoĞci i dokonaĔ w kulturze
fizycznej uwidoczniáo siĊ w latach 70. XX w., znacznej poprawie ulegá stan
obowiązkowego wychowania fizycznego w szkoáach wyĪszych. W roku 1974
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa WyĪszego i Techniki, wspólnie z pozostaáymi
resortami nadzorującymi szkoáy wyĪsze oraz Zarządem Gáównym AZS, wprowadziáo po raz pierwszy nowy program wychowania fizycznego i sportu.
W wyniku tych dziaáaĔ w roku akademickim 1974/1975 wprowadzono w
uczelniach obowiązkowe zajĊcia z wychowania fizycznego w wymiarze trzech
godzin tygodniowo dla studentów trzech pierwszych lat studiów. Z propozycją
ich realizacji na pozostaáych latach3.
Rozwojowi kultury fizycznej i sportu w Ğrodowisku akademickim sprzyjaáy
uchwaáy i postanowienia wáadz (politycznych i paĔstwowych), stając siĊ przyczynkiem do opracowania nowego „Programu rozwoju wychowania fizyczne1

Komunikat koĔcowy I Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej w zakresie wychowana fizycznego studentów, Akademicki Przegląd Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r.
2
Dz.U. 1984, nr 34, poz 181 z licznymi póĨniejszymi zmianami.
3
J. Ceper, Uchwaáa kwietniowa z 1973 r. o kulturze fizycznej i jej znaczenie [w:] Z najnowszej historii 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 wyĪszej na lata 1978–1985”. Program zakáadaá
upowszechnianie róĪnych form aktywnoĞci ruchowej wĞród máodzieĪy akademickiej oraz stworzyá moĪliwoĞci wprowadzenia na zajĊciach wychowania
fizycznego innowacji i zmian programowych.
W 1985 r. wprowadzony zostaá znowelizowany „Program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkole wyĪszej na lata 1985–1990”. Zgodnie
z wytycznymi szkoáy wyĪsze miaáy opracowaü uczelniane wieloletnie i roczne
szczegóáowe programy zajĊü. Wedáug zaáoĪeĔ programu Studia Wychowania
Fizycznego i Sportu miaáy ĞciĞle wspóápracowaü z Zarządem ĝrodowiskowym
Akademickiego Związku Sportowego (Zĝ AZS), Klubem Uczelnianym AZS
(KU AZS), Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi
zajmującymi siĊ kulturą fizyczną4.
W latach 1950–1989 centralne sterowanie wymiarem zajĊü z wychowania fizycznego opieraáo siĊ o akty normatywne mające rangĊ rozporządzeĔ dekretów
i ustaw. W latach 70. XX wieku wymiar zajĊü wychowania fizycznego normowaáy
przepisy samoistnej uchwaáy Rady Ministrów z 6 IV 1973 roku. W oparciu o centralne akty normatywne, ministrowie nadzorujący szkoáy wyĪsze limitowali zajĊcia
z wychowania fizycznego w uczelniach. Zalecenia przekazywane byáy w formie
zarządzeĔ wewnĊtrznych publikowanych w resortowych dziennikach urzĊdowych
lub za poĞrednictwem okólników5.
W 1989 roku w wyniku rezygnacji z centralnej regulacji wymiaru zajĊü
wychowania fizycznego ich organizacjĊ przekazano samorządom uczelni. Fakt
ten zostaá potwierdzony w ustawie z dnia 12 IX 1990 roku o szkolnictwie wyĪszym. Ustawa ta, pomimo Īe zawieraáa tylko sformuáowanie „dbanie o zdrowie
i rozwój fizyczny studentów” obligowaáa szkoáy wyĪsze do prowadzenia zajĊü
z wychowania fizycznego ze studentami6.
W ostatnim okresie dokumentem prawnym, który regulowaá kwestiĊ kultury
fizycznej w szkoáach wyĪszych publicznych, jak i niepublicznych byáa ustawa z 27
lipca 2005 roku. Zgodnie z art. 13 ustawy do zadaĔ uczelni naleĪaáo m.in. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów7, oraz Rozporządzenie Mi4

M. Mirkiewicz, O wychowaniu fizycznym dla wszystkich studentów [w:] Kultura fizyczna studentów. Ogólnopolska konferencja naukowa Rzeszów 12–13 maja 1983, red. K. ObodyĔski,
Warszawa 1983, s. 314–315, 313–320.
5
J. Ceper, Uchwaáa 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. SzymaĔski, Sejm lat osiemdziesiątych wobec problemów kultury fizycznej w Polsce [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej…, s. 313–326, 329; A. Nowakowski, Drogi i bezdroĪa studenckiego
wychowania fizycznego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej [w:] Akademicka kultura fizyczna
wczoraj i dziĞ, A. Nowakowski, S. Zaborniak, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej,
Rzeszów 2004, s. 61–67; Dziennik Ustaw 1990, nr 65, poz. 385, art. 3; tamĪe, art. 19, ust. 1.
7
Ustawa z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyĪszym, Dz. U. z 30 sierpnia 2005 r. Rozdziaá 1. Art. 13.
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nistra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z 12.07.2007 r.8. Program, formy i metody
zajĊü ze studentami pozostaáy w gestii SWFiS szkóá wyĪszych. Na zasadach okreĞlonych przez senaty uczelni okreĞlających ich wymiar i formy.
Od 1989 r. okreĞlanie wymiaru zajĊü z wychowania fizycznego na poszczególnych kierunkach studiów przekazano Radzie Gáównej Szkolnictwa WyĪszego.
W ustawie „Prawo o szkolnictwie wyĪszym” z 12.02.1990 r. ustawowo okreĞlone
zostaáo Īe wĞród podstawowych zadaĔ uczelni jest „stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej”. W tej teĪ ustawie kompetencje w zakresie okreĞlenia standardów ksztaácenia przypisano Radzie Gáównej Szkolnictwa WyĪszego9.
Od tego teĪ czasu byáa moĪliwoĞü konstruowania programów autorskich przez
SWFiS w uczelniach10. W ocenie autora opracowane przez RadĊ Gáówną Szkolnictwa WyĪszego uchwaáy zawarte w „Dzienniku UrzĊdowym Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu11, podstawowy wymiar zajĊü wychowania fizycznego jest niewystarczający, kwalifikuje go do przedmiotów drugorzĊdnych. Zostaá on okreĞlony
w nim na 60–90 godzin w toku caáych studiów, tj. 2–3 semestrów12.
W opublikowanych 19.02.2007 roku minimach programowych w zakresie wychowania fizycznego przez RadĊ Gáówną Szkolnictwa WyĪszego okreĞlono je na
minimum 60 godzin, którym moĪna przypisaü do 2 punktów ECTS13.
Ten stan rzeczy spowodowaá, Īe w niektórych uczelniach paĔstwowych
wymiar obligatoryjnego wychowania fizycznego bywaá czĊsto niĪszy od ustalonego minimum lub wyĪszy. W innych zaĞ uczelniach paĔstwowych nie realizowano przez pewien czas zajĊü z wychowania fizycznego14.
W Polsce z powodu liberalizacji ustawodawstwa i tolerancyjnego stosunku
do spraw wychowania fizycznego w poszczególnych uczelniach od początku lat
90. XX w., system zaliczania zajĊü z wychowania fizycznego byá i jest zróĪnicowany. Brakowaáo równieĪ w SWFiS koncepcji, co i jak oceniaü w akademickim wychowaniu fizycznym15. Są uczelnie, w których obowiązuje semestralne
8

DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
B. Korpak, Wychowanie fizyczne studentów. Bilans stanu, perspektywy zmian, [w:] Akademicka
kultura fizyczna na przeáomie stuleci, T. l, Stan i perspektywa zmian, red. K. ObodyĔski, Z. Barabasz, AZS ZG, WWF UR, Warszawa 2009, s. 22
10
A. BrzeziĔska, Szkoáa twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1992, nr 2, s. 73–76. Zadanie opracowania programów realizuje zazwyczaj zastĊpca
kierownika SWFiS do spraw dydaktycznych, program zatwierdza kierownik studium.
11
DzU 1990 nr 65, poz. 385 z licznymi póĨniejszymi zmianami.
12
Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji czáowieka przyszáoĞci, Akademicki
Przegląd 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, Zarządzanie zasobami kultury fizycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim [w:] Akademicka kultura fizyczna…, 83–84; A. Nowakowski, Drogi i bezdroĪa studenckiego
wychowania fizycznego…, s. 72.
15
A. ĩóátek, Z rozwaĪaĔ nad oceną w szkole wyĪszej z uwzglĊdnieniem oceny z wychowania
fizycznego [w:] Kultura fizyczna studentów. Jej stan i perspektywy rozwoju, red. K. ObodyĔski,
Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995
9
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zaliczenie zajĊü z wychowania fizycznego z oceną a w innych uczelniach bez
oceny. W niektórych szkoáach wyĪszych student za udziaá w zajĊciach wychowania fizycznego moĪe uzyskaü odpowiednią liczbĊ tzw. europejskich punktów
transferowych (ECTS), decydujących o zaliczeniu semestru czy roku studiów.
W niektórych zaĞ uczelniach nie otrzymywaá Īadnych punktów. Stan prawny
w tym zakresie wymaga szeregu unormowaĔ i dostosowaĔ16.
Analiza realizacji programów wychowania fizycznego w paĔstwowych
uczelniach Rzeszowa w latach 1963–2009 wykazaáa, iĪ w wyniku zachodzących zmian w okresie transformacji w funkcjonującym modelu akademickiego
wychowania fizycznego jest coraz czĊĞciej widoczna róĪnorodnoĞü programowa realizowanych zajĊü17.
Analiza programów wykazaáa, Īe najwaĪniejszymi skáadnikami pracy na
zajĊciach z wychowania fizycznego byáo: nabywanie umiejĊtnoĞci w zakresie
podstawowych dyscyplin sportowych, takich jak piáce noĪnej, siatkowej,
rĊcznej oraz gra w tenisa stoáowego i ziemnego, Īeglowanie, jazda na nartach
i inne18.
Wspomniane dyscypliny sportu są czĊsto formą spĊdzania czasu wolnego
i staáym elementem spotkaĔ integracyjnych przydatnych w póĨniejszym Īyciu19.
W ocenie autora pracy zajĊcia z wychowania fizycznego powinny obejmowaü wszystkich studentów i byü prowadzone w zróĪnicowanych grupach specjalistycznych i powinien wynosiü 60 godzin rocznie tj. 270 godzin w czasie
studiów.
Programowanie zajĊü wychowania fizycznego musi uwzglĊdniaü stan
sprawnoĞci fizycznej studentów, ich potrzeby i zainteresowania. Istotnym teĪ
elementem, który naleĪy uwzglĊdniaü w programowaniu wychowania fizycznego, jest baza sportowa uczelni. Nie moĪna teĪ zapomnieü o samoaktywizacji
Ğrodowiska studenckiego.

16
Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji czáowieka przyszáoĞci, Akademicki
Przegląd Sportowy „aps”, ZG AZS, Warszawa 22–23.10.2004 r., s. 2–7; A. Nowakowski, Drogi
i bezdroĪa studenckiego wychowania fizycznego…, s. 72–73; Zob. à. Kuziorowicz, Etapy przygotowania do wdroĪenia ECTS w UR, „Gazeta Uczelniana” 2002, nr 2, s. 17.
17
R. Wryk, Wychowanie fizyczne i sport w szkoáach wyĪszych w latach II Rzeczpospolitej, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1993, t. XXXVII, nr 4, s. 157–158; K. ObodyĔski, Początki wychowania
fizycznego w szkoáach wyĪszych w Polsce, „Kultura Fizyczna”, 1975, r. XXVIII, nr 10, s. 452–456;
A. Nowakowski, PrzeobraĪenia strukturalne akademickiej kultury fizycznej w Polsce w okresie
transformacji ustrojowej (1989–2000) [w:] PrzeobraĪenia 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 bezdroĪa studenckiego wychowania fizycznego…, s. 74.
18
A. ĩóátek-Daszykowski, Wychowanie fizyczne w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
w latach 1965–2001, [w:] Studia z historii i teorii kultury fizycznej, red. W.J. Cynarski, A. Nowakowski, S. Zaborniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
19
Wychowanie fizyczne studentów jako element edukacji czáowieka przyszáoĞci…, s. 2.
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1. Miejsce kultury fizycznej
w ksztaátowaniu modelu absolwenta szkoáy wyĪszej
Idealnym elementem modelu absolwenta uczelni winna byü umiejĊtnoĞü
organizacji czasu wolnego i jego aktywnoĞü fizyczna w wybranej dziedzinie
sportu20.
Wychowanie fizyczne studenta w uczelni wyĪszej jest elementem edukacji
czáowieka przyszáoĞci. Mimo, Īe model absolwenta kaĪdego kierunku studiów ma
charakter indywidualny, to są cechy wspólne dla wszystkich kierunków. Powinien to byü czáowiek wyksztaácony, nadąĪający za rozwojem techniki, sprawny
intelektualnie, aby funkcjonowaü w Ğwiecie globalnej informacji. Sprawny fizycznie i psychicznie, umiejący dziaáaü w grupie.
Czáowiek wspóáczesny ma szansĊ pracowaü znacznie krócej, stąd musi posiadaü umiejĊtnoĞü wypeániania czasu wolnego, w którym waĪne miejsce zajmie sport i rekreacja. Dlatego wychowanie fizyczne w szkole wyĪszej musi
uczyü organizacji spĊdzania czasu wolnego z wykorzystaniem róĪnych form
sportu. W ĞwiadomoĞci absolwenta naleĪy utrwalaü przekonanie, Īe üwiczenia
fizyczne pozwalają na lepsze funkcjonowanie organizmu i pod kaĪdym wzglĊdem pozytywnie wpáywają na zdrowie fizyczne i psychiczne. W peáni zdrowy
czáowiek bĊdzie mógá realizowaü siĊ na kaĪdej páaszczyĨnie Īycia zawodowego
i spoáecznego.
W wieku 45–50 lat w przypadkach braku dostatecznej dawki aktywnoĞci ruchowej rozpoczyna siĊ obniĪanie poziomu wydolnoĞci fizycznej oraz zmniejszanie
szybkoĞci, elastycznoĞci i páynnoĞci ruchów. W okresie nieco póĨniejszym pojawia
siĊ, sprzyjający inwolucyjnym zmianom, subiektywny zanik potrzeby ruchu, opór
przed uczeniem siĊ nowych ruchów (ale nie tylko ruchów) i stronienie od wysiáku
fizycznego (a takĪe intelektualnego)21.
Pragnąc zapobiegaü temu zjawisku, naleĪy juĪ w okresie nauki szkolnej
i studiów wyĪszych ksztaátowaü w czáowieku potrzebĊ ruchu, uprawiania sportu
czy turystyki. MoĪe to mieü miejsce w przypadku racjonalnie organizowanych
w uczelniach zajĊü z wychowania fizycznego czy edukacji zdrowotnej.
Realizacja postulowanego modelu absolwenta wyĪszej uczelni w duĪym
stopniu uzaleĪniona jest od postawy nauczyciela akademickiego prowadzącego
zajĊcia z wychowania fizycznego, jego zaangaĪowania w wykonywaną pracĊ,
a takĪe od form i metod stosowanych w trakcie realizacji zajĊü programowych22.
20

M. Rokicki, Wychowanie fizyczne studentów w Polsce i Europie, Akademicki Przegląd Sportowy
„aps”, ZG AZS, Warszawa 22-23.10.2004 r., s. 1.
21
Z. WaĪny, Sport jako istotny element stylu Īycia czáowieka przyszáoĞci, Akademicki Przegląd
Sportowy „aps”…, s. 6–7.
22
Daszykowska J., Rozborska M., ĩóátek A. , Rola nauczyciela w edukacji dorosáych [w:] Edukacja
i animacja spoáeczno-kulturalna dorosáych. 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 szkoáach wyĪszych
WaĪną rolĊ w procesie edukacji fizycznej odgrywają nauczyciele akademiccy. JakoĞü prowadzenia zajĊü, stosunek do studentów, przygotowanie do
prowadzenia zajĊü, kultura bycia oraz ich postawa moralna. Nauczyciel powinien byü przykáadem i autorytetem dla studentów w czasie prowadzenia zajĊü
z wychowania fizycznego. EfektywnoĞü zajĊü wychowania fizycznego
w uczelniach wyĪszych w znacznym stopniu zaleĪy od nauczycieli tego
przedmiotu23.
Jak wynika z badaĔ przeprowadzonych przez autora w szkoáach wyĪszych
Rzeszowa, kadra nauczycieli akademickich SWFiS wywodzi siĊ z krĊgu nauczycieli pracujących wczeĞniej w szkolnictwie Ğrednim i podstawowym oraz
absolwentów wyĪszych szkóá wychowania fizycznego. Wszyscy zatrudnieni
nauczyciele w latach 1963–2006 posiadali wymagane kwalifikacje zgodnie
z ustawą, tj. ukoĔczone studia magisterskie z wychowania fizycznego, uprawnienia trenerskie lub instruktorskie potrzebne do prowadzenia sekcji sportowych
lub zajĊü specjalistycznych, takich jak rehabilitacja. W 1969 roku liczba nauczycieli wychowania fizycznego, pracujących na peánym etacie w Rzeszowie
wynosiáa 11 osób, a na godzinach zleconych, do prowadzenia sekcji sportowych, zatrudnionych byáo 8 osób24.
W wyniku rozwoju szkolnictwa wyĪszego Rzeszowa i wprowadzeniu
nowego programu wychowania fizycznego i sportu, kadra akademickich
nauczycieli wychowania fizycznego w latach 1969–1978 wzrosáa prawie
trzykrotnie. NajwiĊcej z nich zatrudniaáa WyĪsza Szkoáa Pedagogiczna – 12,
Politechnika – 9, Filia UMCS – 5, Zamiejscowy Wydziaá Akademii Rolniczej w Krakowie – 3, zatrudnionych byáo równieĪ 6 nauczycieli na tzw. godzinach zleconych25.
KaĪdy z nauczycieli posiadaá ukoĔczone specjalizacje sportowe: trenerskie 1
i 2 kl., i stopnie instruktorskie z róĪnych dyscyplin sportowych. W tym czasie kilku
z nich (5) posiadaáo stopnie doktorskie, a 3 osoby rozpoczĊáy ubieganie siĊ o nie.
W 2009 we wszystkich szkoáach akademickich Rzeszowa pracowaáo juĪ ponad 50
nauczycieli wychowania fizycznego26.
Ich rola zmieniaáa siĊ na przestrzeni tych lat. Początkowo byli oni typowymi nauczycielami wf, póĨniej instruktorami i trenerami w rozpoczynają23

H. Garáowski, Rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wyĪszej, [w:] Kultura fizyczna studentów…, s. 119–125.
24
K. ObodyĔski, Wychowanie fizyczne w szkoáach wyĪszych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna
w szkolnictwie, s. 121–123.
25
TamĪe, s. 134.
26
K. ObodyĔski, Wychowanie fizyczne w szkoáach wyĪszych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna
w szkolnictwie, red. K. ObodyĔski, Rzeszów 1980, s. 134; K. ObodyĔski, Ksztaátowanie siĊ kultury fizycznej… s. 71–77.
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cych dziaáalnoĞü sekcjach sportowych AZS, a póĨniej takĪe animatorami
róĪnych form turystyki, rekreacji i sportu akademickiego27.
WiĊkszoĞü nauczycieli SWFiS pracowaáa w charakterze trenerów i instruktorów w sekcjach uczelnianych i Ğrodowiskowych AZS, które uczestniczyáy w imprezach miĊdzynarodowych, centralnych jak równieĪ imprezach
organizowanych przez związki sportowe. Brali oni takĪe udziaá w spartakiadach, mistrzostwach i imprezach organizowanych przez AZS. Wszystkie imprezy sportowe organizowane przez szkoáy wyĪsze ujĊte byáy w kalendarzach
sportowych uczelni, stanowiącym jedną z najwaĪniejszych czĊĞci programu
rozwoju wychowania fizycznego i sportu kaĪdej szkoáy. W tym zakresie
SWFiS w rzeszowskich szkoáach wyĪszych wzorowo wspóápracowaáy z Klubem ĝrodowiskowym oraz Klubami Uczelnianymi AZS.
Jedną z podstawowych form realizacji programu byáa organizacja obozów:
sportowych, turystycznych, narciarskich, Īeglarskich oraz obozów szkoleniowych i obozów dla organizatorów sportu akademickiego, na których studenci
mogli zdobywaü uprawnienia instruktorskie. Dla moĪliwoĞci ich realizacji we
wszystkich uczelniach paĔstwowych Rzeszowa dziaáaáy wypoĪyczalnie sprzĊtu
sportowo-turystycznego28.
WaĪnym zadaniem realizowanym przez nauczycieli akademickich byáa praca
naukowo-badawcza prowadzona przez SWFiS w latach 1980–1995. W tym czasie
SWFiS rozpoczĊáy badania nad sprawnoĞcią fizyczną studentów w celu zwiĊkszenia efektywnoĞci zajĊü.
W latach 80. XX w. niektórzy pracownicy w ramach doksztaácania prowadzili badania naukowe, np. J. BiliĔski29 R. Lewicki30, M. Mirkiewicz31, K. ObodyĔski32, J. Rut33, M. Koáodziej, J. Koáodziej34, uzyskując stopnie doktorskie.
27

S. Zaborniak, A. Rejman, Zarządzanie zasobami kultury fizycznej…, 88–89.
F. Rajzel, Obozy sportowe i turystyczne w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie [w:]
Kultura fizyczna w szkolnictwie, red. K. ObodyĔski, Rzeszów 1980, s. 275–282; K. ObodyĔski,
Wychowanie fizyczne w szkoáach wyĪszych Rzeszowa [w:] Kultura fizyczna…, s. 130–132.
29
J. BiliĔski, K. Majka, SprawnoĞü fizyczna studentów Politechniki Rzeszowskiej rozpoczynających studia w roku akademickim 1976/1977 [w:] Kultura fizyczna…, s. 161–169.
30
R. Lewicki, Formy i metody pracy na rozwojem sprawnoĞci fizycznej máodzieĪy szkolnej
w województwie rzeszowskim [w:] Kultura fizyczna…, s. 9–24.
31
M. Mirkiewicz, Ogólna charakterystyka wysokoĞci i ciĊĪaru ciaáa oraz wybranych cech sprawnoĞci fizycznej studentek WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie w wieku 18–25 lat [w:]
Kultura fizyczna…, s. 137–147.
32
K. ObodyĔski, Wychowanie fizyczne w szkoáach wyĪszych…, s. 119–135.
33
J. Rut, Uczestnictwo w sporcie máodzieĪy cháopskiej i inteligenckiej [w:] Kultura fizyczna…,
s. 55–71.
34
J. Koáodziej, M. Koáodziej, Porównywanie wybranych cech morfologicznych máodzieĪy woj.
rzeszowskiego badanych w 1976 r. z máodzieĪą woj. kieleckiego z 1966 r. [w] Kultura fizyczna…,
s. 73–94; J. Koáodziej, M. Koáodziej, Ocena rozwoju sprawnoĞci fizycznej máodzieĪy akademickiej WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie [w:] Kultura fizyczna…, s. 171–190; M. Koáodziej, SprawnoĞü fizyczna studentek WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Rzeszowie w zaleĪnoĞci od
liczby dzieci w rodzinie [w:] Kultura fizyczna…, s. 149–159.
28
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W póĨniejszym okresie stopnie naukowe doktora uzyskali m.in. S. Zaborniak,
Z. Barabasz, I. Tabaczek, W. Bajorek, M. Drozd i S. Drozd, A. ĩóátek i inni.
Niektórzy z nich jak dr K. ObodyĔski, dr S. Zaborniak i dr J. Rut uzyskaáo
stopnie doktora habilitowanego, a K. ObodyĔski – takĪe tytuá profesora.
W drugiej poáowie lat 70. XX w. organizowane byáy i są przeprowadzane
do chwili obecnej konferencje naukowe, których owocem byáy liczne prace
i artykuáy, dotyczące akademickiej kultury fizycznej studentów.
Prace te stanowią inspiracjĊ dla pracowników SWFiS do poszukiwania
twórczych i efektywnych rozwiązaĔ w zakresie prowadzonych zajĊü programowych z wychowania fizycznego.
ZakoĔczenie
KoĔcząc powyĪsze rozwaĪania dotyczące akademickiej kultury fizycznej
w uczelniach wyĪszych, naleĪy stwierdziü, Īe optymalizacja modelu prawnoorganizacyjnego i programowego zajĊü wychowania fizycznego dla máodzieĪy
akademickiej powinna byü staáą troską ustawodawcy, resortu edukacji narodowej i sportu, wáadz statutowych AZS i innych stowarzyszeĔ propagujących
kulturĊ fizyczną w Ğrodowisku akademickim, Rady Gáównej Szkolnictwa WyĪszego oraz organów stanowiących i wykonawczych poszczególnych szkóá wyĪszych.
Aktualny stan akademickiej kultury fizycznej w obecnym czasie powinien byü dla caáego Ğrodowiska akademickiego inspiracją i obowiązkiem do
poszukiwaĔ moĪliwie najlepszych rozwiązaĔ przez wszystkich nauczycieli
akademickich Ğwiadomych jego wielkiej rangi w caáym systemie akademickiej edukacji. Szczególna rola w tej kwestii przypada paĔstwu35.
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STRESZCZENIE
Model organizacyjno-prawny akademickiej kultury fizycznej w Polsce ulega staáym przeobraĪeniom. Dotyczą one aktów prawnych, ustaw i rozporządzeĔ.
Wpáyw na jej zmiany wywierają takĪe w znacznym stopniu wewnĊtrzne akty normatywne szkóá wyĪszych, które posiadają co raz wiĊkszą samodzielnoĞü
i autonomiĊ.
WaĪną rolĊ w procesie ksztaátowania wspóáczesnej akademickiej kultury fizycznej powinny odegraü powoáane w tym celu na uczelniach struktury organizacyjne (Studium Wychowania Fizycznego, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Akademicki Związek Sportowy i inne organizacje) powinny one odgrywaü równieĪ
coraz waĪniejszą rolĊ w ksztaátowaniu modelu absolwenta szkoáy wyĪszej.
Sáowa kluczowe: akademicka kultura fizyczna, SWFiS, AZS
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà X

JAN PATOK
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet GdaĔski

WYCHOWANIE FIZYCZNE W OPINII STUDENTÓW
UNIWERSYTETU GDAēSKIEGO
WstĊp
Kultura fizyczna stanowi jeden z gáównych czynników rozwoju máodego
czáowieka. Odgrywa coraz to wiĊkszą rolĊ w Īyciu wspóáczesnym, jako element
wychowania wszechstronnie i harmonijnie rozwiniĊtej osobowoĞci, kultury
czasu wolnego i jako forma racjonalnego wypoczynku po nauce i pracy. Rozwój wszelkich form kultury fizycznej powinien byü zatem przedmiotem staáej
troski i zainteresowania wáadz uczelni. Wychowanie fizyczne, którego celem
jest wspomaganie zdrowia, rozwoju fizycznego, motorycznego oraz przygotowanie do podtrzymania tych wartoĞci w okresie póĨniejszym, powinno zajmowaü dominujące i szczególnie waĪne miejsce wĞród wielu form uczestnictwa
máodzieĪy akademickiej w kulturze fizycznej [Pepáowski 1995], powinno wáaĞciwie wywiązywaü siĊ z przyjĊtego, a niedostatecznie realizowanego w szkole
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zadania przygotowania tej
máodzieĪy do aktywnoĞci fizycznej w jej póĨniejszym Īyciu [Drabik 1996].
Celem badaĔ byáo dokonanie diagnozy postaw i oczekiwaĔ studentów I roku studiów wobec zajĊü wychowania fizycznego.
Materiaá i metoda
Badaniami objĊto 400 studentów, w tym 200 mĊĪczyzn i 200 kobiet, I roku
studiów stacjonarnych Uniwersytetu GdaĔskiego. Dobór próby odbyá siĊ za
pomocą metody kwotowo-losowej. W przeprowadzonych badaniach zastosowano sondaĪ diagnostyczny przy wykorzystaniu kwestionariusza anonimowej
ankiety.
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Wyniki badaĔ
Ponad poáowa badanych, w tym 53% mĊĪczyzn i 57% kobiet opowiedziaáa siĊ za dobrowolnoĞcią uczestnictwa w zajĊciach wychowania fizycznego przez caáy okres studiów (tab. 1). Za obligatoryjnymi zajĊciami przez
caáy okres studiów optowaáo 24% studentów i 15,5% studentek. W obowiązkowych zajĊciach na I i II roku studiów chciaáoby uczestniczyü 23%
mĊĪczyzn i 27,5% kobiet.
Tab.1. Zasady udziaáu w zajĊciach wychowania fizycznego
Zasady udziaáu
obowiązkowe przez caáy okres studiów
obowiązkowe tylko na I i II roku studiów
dobrowolne przez caáy okres studiów

Studenci
24%
23%
53%

Studentki
15,5%
27,5%
57%

Gáównymi motywami uzasadniającymi opiniĊ dotyczącą zasad uczestnictwa w zajĊciach wychowania fizycznego byáy: zamiar samodzielnego decydowania o sposobie spĊdzania czasu wolnego (18% mĊĪczyzn i 30,5% kobiet),
gwarancja systematycznej aktywnoĞci fizycznej (5,5% mĊĪczyzn i 17,5% kobiet) i dobrego samopoczucia (2,5% mĊĪczyzn i 3,5% kobiet), brak czasu (7,5%
mĊĪczyzn i 13% kobiet), wykorzystanie czasu na inne zajĊcia (0,5% mĊĪczyzn
i 5,5% kobiet) oraz nadmiar zajĊü dydaktycznych (4,5% mĊĪczyzn i 3,5% kobiet) – tab. 2.
Tab. 2. Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie
samodzielne decydowanie o spĊdzaniu czasu wolnego
gwarancja systematycznej aktywnoĞci fizycznej
doskonalenie zdrowia
brak czasu
nadmiar zajĊü
wykorzystanie czasu na inne zajĊcia
gwarancja dobrego samopoczucia
moĪliwoĞü wyboru

Studenci
18%
5,5%
14,5%
7,5%
4,5%
0,5%
2,5%
2,5%

Studentki
30,5%
17,5%
3,5%
13%
3,5%
5,5%
3,5%
3,5%

Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych, w tym 73% mĊĪczyzn i 83% kobiet, opowiedziaáa siĊ za realizacją programu zajĊü z wychowania fizycznego
z zakresu róĪnych dyscyplin oferowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, z moĪliwoĞcią samodzielnego ich wyboru. Jednolity program
zajĊü wybraáoby 11% studentów i 5,5% studentek. Jednoznacznej odpowiedzi
nie udzieliáo odpowiednio 16% i 11,5% badanych (tab. 3).
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Tab. 3. Oczekiwania dotyczące
realizacji programu wf w uczelni
Oczekiwania
wg jednolitego programu dla wszystkich
róĪne dyscypliny – do wyboru
trudno udzieliü jednoznacznej odpowiedzi

Studenci
11%
73%
16%

Studentki
5,5%
83%
11,5%

Jedna trzecia badanych (33,5% mĊĪczyzn i 34% kobiet) wykazaáa zainteresowanie udziaáem w fakultatywnych zajĊciach rekreacyjnych, natomiast 38,5%
studentów i 38% studentek nie byáo zainteresowanych tą formą zajĊü. Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliáo 14% mĊĪczyzn i 17% kobiet (tab. 4).
Tab. 4. Zainteresowanie udziaáem
w fakultatywnych zajĊciach rekreacyjnych
ZajĊcia fakultatywne rekreacyjne
tak
nie
brak jednoznacznej odpowiedzi

Studenci
33,5%
38,5%
28%

Studentki
34%
38%
28%

Dyscypliny sportowe preferowane przez studentów podczas fakultatywnych zajĊü rekreacyjnych przedstawiono w tab. 5. WĞród wielu dyscyplin
najwiĊksze zainteresowanie u mĊĪczyzn wzbudziáy: piáka noĪna (11,5% badanych), siatkówka (8%), koszykówka (7,5%) i páywanie (5,5%). Kobiety preferowaáy zaĞ páywanie (10%), aerobik (7,5%), taniec (6%), siatkówkĊ (5,5%)
i koszykówkĊ (5,5%).
Tab. 5. Preferowana dyscyplina zajĊü rekreacyjnych
Dyscyplina
aerobik
páywanie
koszykówka
piáka noĪna
taniec
piáka siatkowa
lekkoatletyka
sporty walki
tenis

Studenci
0%
5,5%
7,5%
11,5%
0%
8%
3%
1,5%
0,5%

Studentki
7,5%
10%
5,5%
1%
6%
5,5%
2%
1%
1%

DeklaracjĊ uczestnictwa w zajĊciach fakultatywnych o charakterze
sportowym wyraziáo 33% mĊĪczyzn i 18,5% kobiet. Brak zainteresowania taką
formą aktywnoĞci fizycznej stwierdzono u 42% studentów i 59,5% studentek
(tab. 6).
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Tab. 6. Zainteresowanie udziaáem w fakultatywnych zajĊciach sportowych
ZajĊcia fakultatywne sportowe
tak
nie
trudno odpowiedzieü

Studenci
33%
42%
25%

Studentki
18,5%
59,5%
22%

Najpopularniejszymi dziedzinami sportu, które chcieliby uprawiaü
mĊĪczyĨni w ramach fakultatywnych zajĊü sportowych to w kolejnoĞci: piáka
noĪna (10,5% badanych), siatkówka (8%), koszykówka (5,5%) i tenis (1,5%) –
tab. 7. Kobiety najchĊtniej trenowaáyby siatkówkĊ (5%), koszykówkĊ (3%)
i tenis (1,5%).
Tab. 7. Preferowana dyscyplina zajĊü sportowych
Dyscyplina
piáka noĪna
piáka siatkowa
koszykówka
páywanie
tenis
kulturystyka

Studenci
10,5%
8%
5,5%
1,5%
1,5%
0,5%

Studentki
0%
5%
3%
0,5%
1,5%
1%

Dyskusja
Kultura fizyczna stanowi integralną i komplementarną czĊĞü ogólnoedukacyjnego programu szkoáy wyĪszej, w znaczącym stopniu uczestniczy w procesie
przygotowania máodzieĪy akademickiej do dorosáego Īycia zawodowego,
w rodzinie i spoáeczeĔstwie [DziubiĔski 2000]. WĞród wielu form uczestnictwa
w kulturze fizycznej dominujące i szczególnie waĪne miejsce zajmuje wychowanie fizyczne, celem którego jest wspomaganie zdrowia, rozwoju fizycznego,
motorycznego oraz przygotowanie do podtrzymania tych wartoĞci w okresie
póĨniejszym [Pepáowski 1995]. WaĪne wydaje siĊ poznanie opinii máodzieĪy
akademickiej o wychowaniu fizycznym, ich oceny programu realizowanego
w uczelni oraz sugerowanych propozycji w celu modyfikacji programu i wzbogaceniu oferty zajĊü, tak aby propozycja byáa jak najszersza i zgodna z celami
waĪnymi z punktu widzenia pomyĞlnoĞci zawodowej i spoáecznej studentów,
a takĪe z ich oczekiwaniami. Opinie studentów Uniwersytetu GdaĔskiego
o zasadach uczestnictwa w zajĊciach wychowania fizycznego są podzielone.
Ponad poáowa badanych opowiedziaáa siĊ za dobrowolnoĞcią uczestnictwa, w
tym 53% mĊĪczyzn i 57% kobiet. Za obligatoryjnymi zajĊciami przez caáy
okres studiów optowaáo 24% studentów i 15,5% studentek. Na I i II roku studiów w obowiązkowych zajĊciach chciaáoby uczestniczyü 23% mĊĪczyzn i
27,5% kobiet. Uzasadnieniem byá zamiar samodzielnego decydowania o sposo-
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bie spĊdzania czasu wolnego (18% mĊĪczyzn i 30,5% kobiet), natomiast jedna
piąta badanych uwaĪa, Īe udziaá w zajĊciach wychowania fizycznego daje gwarancjĊ systematycznej aktywnoĞci fizycznej i dobrego samopoczucia. OpiniĊ tĊ
potwierdzają badania Lisickiego [2002, 2006] w wyĪszych szkoáach Trójmiasta
i szeĞciu uczelniach medycznych w Polsce, gdzie najwiĊcej zwolenników uzyskaá pogląd o dobrowolnoĞci udziaáu w zajĊciach wychowania fizycznego przez
caáy okres studiów. W badaniach Ğrodowiska uczelni szczeciĔskich na I roku
studiów jedna czwarta badanych (23,96% mĊĪczyzn i 23,36% kobiet) deklarowaáa uczestnictwo w zajĊciach wychowania fizycznego wyáącznie z powodu
koniecznoĞci uzyskania zaliczenia z przedmiotu [Umiastowska 2007].
Zdecydowana wiĊkszoĞü (73% mĊĪczyzn i 83% kobiet) opowiadaáa siĊ za
realizacją programu zajĊü z zakresu róĪnych dyscyplin sportowych oferowanych przez SWFiS z moĪliwoĞcią samodzielnego ich wyboru. W badaniach
studentów Politechniki Wrocáawskiej 83% respondentów optowaáo za tworzeniem grup wedáug zainteresowaĔ sportowych [BieĪuĔski i Jarosz 2005].
Badani deklarowali chĊü uczestnictwa w zajĊciach fakultatywnych o charakterze rekreacyjnym (jedna trzecia mĊĪczyzn i kobiet) oraz sportowym (33%
mĊĪczyzn i 18,5% kobiet). Páeü róĪnicowaáa zainteresowania dziedzinami sportu, które miaáyby sáuĪyü poprawie sprawnoĞci fizycznej i stanu zdrowia. MĊĪczyĨni chcieliby uprawiaü przede wszystkim gry zespoáowe (piákĊ noĪną, siatkówkĊ i koszykówkĊ) oraz páywanie. Kobiety za najbardziej atrakcyjne uznaáy
páywanie, aerobik, taniec, siatkówkĊ i koszykówkĊ. PopularnoĞü tych dyscyplin
w Ğrodowisku máodzieĪy studiującej potwierdzają badania Czapli [2005], Kaweckiego i Rutkowskiej [2008], Krawczyka [2005] i Lisickiego [2002, 2006].
Mimo Īe z licznych badaĔ próbujących okreĞliü model uczestnictwa
máodzieĪy akademickiej w kulturze fizycznej wynika, iĪ istnieje pewna rozbieĪnoĞü pomiĊdzy deklaracjami a póĨniejszym rzeczywistym udziaáem w róĪnych formach aktywnoĞci fizycznej [Derbich 1995], Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu powinno w ofercie zajĊü uwzglĊdniü swego rodzaju Īyczenia i sugestie ze strony badanych. Powinna ona byü takĪe zgodna z celami waĪnymi z punktu widzenia pomyĞlnoĞci zawodowej i spoáecznej studentów [DziubiĔski 2000].
Wnioski
Ponad poáowa badanych opowiedziaáa siĊ za dobrowolnoĞcią uczestnictwa
w zajĊciach wychowania fizycznego przez caáy okres studiów.
Zdecydowana wiĊkszoĞü badanych oczekuje realizacji programu zajĊü wychowania fizycznego z zakresu róĪnych dyscyplin oferowanych przez Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, z moĪliwoĞcią samodzielnego ich wyboru.
Jedna trzecia badanych wykazaáa zainteresowanie udziaáem w fakultatywnych zajĊciach rekreacyjnych.
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DeklaracjĊ uczestnictwa w zajĊciach fakultatywnych o charakterze sportowym wyraziáo dwukrotnie wiĊcej mĊĪczyzn i niĪ kobiet.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powinno doáoĪyü wszelkich staraĔ, aby propozycja zajĊü wychowania fizycznego byáa jak najszersza i zgodna
z celami waĪnymi z punktu widzenia pomyĞlnoĞci zawodowej i spoáecznej studentów. Powinna ona teĪ uwzglĊdniaü swego rodzaju Īyczenia i sugestie ze
strony studentów.
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STRESZCZENIE
Badania przeprowadzone wĞród studentów I roku studiów stacjonarnych
Uniwersytetu GdaĔskiego miaáy na celu dokonanie diagnozy postaw i oczekiwaĔ studentów wobec zajĊü wychowania fizycznego. Badaniom ankietowym
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poddano 400 studentów, w tym 200 mĊĪczyzn i 200 kobiet. Wyniki badaĔ
wskazują, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü badanych oczekuje realizacji programu
zajĊü wychowania fizycznego z zakresu róĪnych dyscyplin oferowanych przez
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, z moĪliwoĞcią samodzielnego ich
wyboru.
Sáowa kluczowe: wychowanie fizyczne, studenci, oczekiwania
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RELACJA TRENER–SPORTOWIEC
Z PERSPEKTYWY TEORII AUTODETERMINACJI

WstĊp
Trenerzy, spĊdzając wiele czasu ze sportowcami, towarzysząc im w przygotowaniach do startów i na zawodach, odgrywają znaczącą rolĊ w ksztaátowaniu doĞwiadczeĔ związanych ze sportem. Mają realny wpáyw nie tylko na poziom ich formy fizycznej czy efekty osiągane przez trenujących pod ich okiem,
ale mogą równieĪ wpáywaü na sposób funkcjonowania psychicznego, np. wytrwaáoĞü czy siáĊ i rodzaj przejawianej przez nich motywacji, poczucie dobrostanu (well-being) oraz poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych [1, 5, 8].
Na szczególną rolĊ Ğrodowiska i tzw. klimatu oddziaáywania spoáecznego
w ksztaátowaniu i wzmacnianiu autonomicznych zachowaĔ i motywacji samoistnej czáowieka zwracają uwagĊ zwolennicy teorii autodeterminacji (selfdetermination theory, SDT) [2, 3, 6]. Stoją oni na stanowisku, iĪ bycie w relacji
z osobą wspierającą autonomiĊ przyczynia siĊ do wzrostu efektów podejmowanych aktywnoĞci oraz do poprawy funkcjonowania psychologicznego (por. ryc.
1). Ma to związek z faktem zaspokojenia podstawowych, w Ğwietle teorii SDT,
potrzeb psychologicznych, jakimi są: potrzeba autonomii (samostanowienia),
potrzeba kompetencji (efektywnoĞci) i potrzeba znaczących relacji z innymi
(szczególnie osobami znaczącymi). W myĞl teorii SDT kaĪde podejmowane
przez czáowieka zachowanie, w tym równieĪ uprawianie sportu, ma zaspokajaü
jego podstawowe potrzeby psychologiczne. JeĞli treningi są u danej osoby okazją do zaspokojenia tych potrzeb, bĊdzie rosnąü jej samoistna motywacja (auto-
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determinacja) do ich podejmowania. ĝrodowisko kontrolujące prowokuje natomiast do podejmowania zachowaĔ regulowanych przez czynniki zewnĊtrzne –
pod wypáywem kar lub nagród czy specyficznych stanów wewnĊtrznych osoby,
takich jak poczucie powinnoĞci, przymusu, presji. Funkcjonowanie zdeterminowane przez kontrolĊ moĪe przybraü formĊ ulegáoĞci lub oporu wzglĊdem
nacisku wymagaĔ otoczenia lub siebie samego. WiąĪe siĊ z odczuwaniem presji
i przymusu, a nierzadko i konfliktu wewnĊtrznego i nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu. Wydaje siĊ, iĪ prawidáowoĞci te moĪna równieĪ odnieĞü do specyfiki relacji pomiĊdzy trenerem a rozwijającym pod jego kierunkiem swe umiejĊtnoĞci sportowe studentem AWF.

KONTROLA

KLIMAT ODDZIAàYWANIA SPOàECZNEGO
WSPIERANIE AUTONOMII
MOTYWACJA
INSTRUMENTALNA

Amotywacja

ZewnĊtrzna

Introjekcja

Identyfikacja

Integracja

MOTYWACJA
SAMOISTNA

Regulacja wewnĊtrzna
Niska autonomia
Niskie pocz. kompetencji
Brak poczucia wiĊzi

Wysoka autonomia
Wysokie pocz. kompetencji
Poczucie wiĊzi z innymi

Ryc. 1. Kontinuum motywacji w kontekĞcie klimatu otoczenia spoáecznego
i potrzeb psychologicznych [Ryan, Deci 2000]

Relacja pomiĊdzy trenującym a jego szkoleniowcem wydaje siĊ byü szczególna, gdyĪ w pierwszym rzĊdzie rola trenera kojarzy siĊ ze Ğcisáą kontrolą
przebiegu szkolenia, diety i innych aktywnoĞci sportowca a nie wspieraniem
jego autonomii. Szkolenie sportowe implikuje, jakby siĊ wydawaáo, niesprzyjający klimat presji. Wymaga bowiem przestrzegania ĞciĞle okreĞlonych zasad –
odnoĞnie techniki gry, iloĞci i czĊstoĞci 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 aktywnoĞci. Ogáaszane z duĪym wyprzedzeniem terminy zawodów wyznaczają ramy czasowe dla treningów oraz wywoáują presjĊ „terminu ostatecznego” (deadline) koĔca przygotowaĔ. Sportowcy są
niemal stale obserwowani i oceniani przez osoby zainteresowane ich wynikami
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(trenerów, rodziców, rówieĞników, rywali sportowych). Zasadniczo ogranicza
siĊ im moĪliwoĞü wyboru sposobu dziaáania – to trenerzy biorą odpowiedzialnoĞü za opracowywanie planów ich treningów i strategii pokonania przeciwnika
sportowego. Takie są realia. Od trenera zaleĪy, czy potraktuje je jak okazjĊ do
sprawowania nad zawodnikiem kontroli, czy bĊdzie wspieraá w tych specyficznych warunkach jego autonomiĊ. Szkoleniowcy, którzy preferują styl kontrolujący, zachowują siĊ w stosunku do swoich podopiecznych dyrektywnie (np.
„BĊdziesz zagrywaá tak, jak ci mówiĊ, albo zostajesz na áawce”). Ci wspierający
autonomiĊ dają wiĊcej swobody, moĪliwoĞü podjĊcia decyzji i wykazania siĊ
inicjatywą (np. „ûwiczyliĞmy trzy róĪne zagrania, podczas gry ty zadecyduj,
które najlepiej bĊdzie wykorzystaü”).
PodjĊty w tej pracy problem badawczy dotyczy poszukiwania związku pomiĊdzy tworzonym przez trenera klimatem szkolenia sportowego a psychologicznym funkcjonowaniem pracujących pod jego kierunkiem studentów AWF.
Prowadzone badania mają na celu ustalenie, jaki jest poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych studentów w zaleĪnoĞci od stopnia,
w jakim wzmacniane jest przez trenera ich poczucie autonomii. Tym samym
badania sáuĪą weryfikacji zaáoĪeĔ teorii autodeterminacji na gruncie polskim.
Opierając siĊ na tezach teorii autodeterminacji moĪna zakáadaü, Īe postrzeganie przez studentów trenera jako wspierającego ich autonomiĊ w trakcie szkolenia sportowego (tj. jako tworzącego klimat sprzyjający szkoleniu) wiąĪe siĊ z
zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb psychologicznych i – co za tym idzie
– lepszym funkcjonowaniem intrapsychicznym.
Badani
GrupĊ badanych (N=230) stanowili studenci IV i V roku oraz II roku SUM
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. ĝrednia wieku badanych wynosiáa niemal 24 lata (M=23,68; SD=2,04). W grupie badanych 35% stanowiáy
kobiety (N=81) natomiast 65% mĊĪczyĨni (N=149). LiczebnoĞci te stanowią
odzwierciedlenie naturalnej dysproporcji w zakresie udziaáu páci na tego typu
uczelni wyĪszej, jaką jest AWF.
Metody
Badania przeprowadzono w formie grupowej podczas zajĊü akademickich
w grudniu 2007 roku. Miaáy one charakter dobrowolny i anonimowy. Do pomiaru zmiennych zastosowano psychologiczne metody kwestionariuszowe,
opracowane na gruncie teorii SDT.
Kwestionariusz klimatu szkolenia sportowego (Sport Climate Questionnaire – SCQ) sáuĪy do badania tego, jak sportowiec postrzega relacjĊ ze swym
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trenerem, instruktorem czy szkoleniowcem – jako wspierającą jego autonomiĊ
czy teĪ dającą poczucie bycia kontrolowanym. Kwestionariusz skáada siĊ z 15
stwierdzeĔ, na które respondent odpowiada zakreĞlając jedną z siedmiu cyfr,
przy czym 1 oznacza „zupeánie siĊ nie zgadzam”, 4 – „nie jestem zdecydowany”, 7 – „caákowicie siĊ zgadzam”. Po zsumowaniu wyników w piĊtnastu itemach (i „odwróceniu” punktacji w itemie nr 13) otrzymuje siĊ wskaĨnik ogólny
w skrócie okreĞlany WA (wskaĨnik Wsparcia Autonomii). MoĪe on przybieraü
wartoĞci od 15 do 105 punktów. Przyjmuje siĊ, Īe wspierający autonomiĊ styl
postĊpowania szkoleniowca sprzyja ksztaátowaniu i wzmacnianiu poczucia
samostanowienia u jego podopiecznych. Niski poziom wskaĨnika wspierania
autonomii przemawia za kontrolującym stylem postĊpowania trenera. WskaĨnik
rzetelnoĞci metody SCQ wynosi Į = 0,97 [Pietraszuk 2006]).
Do pomiaru funkcjonowania intrapsychicznego badanych studentów zastosowano E.L. Deciego i R.M. Ryana [2000] SkalĊ podstawowych potrzeb psychologicznych (Basic Psychological Needs Scale) w táumaczeniu i opracowaniu
Z. Uchnasta. Skáada siĊ ona z 21 itemów. Osoba badana wpisuje przy kaĪdym
stwierdzeniu cyfrĊ od 1 do 7, opisującą, na ile to zdanie odnosi siĊ do niej, przy
zaáoĪeniu, Īe 1 oznacza „caákowicie faászywe”, 4 – „czĊĞciowo prawdziwe”, 7 –
„caákowicie prawdziwe”. Metoda ta pozwala zmierzyü poziom zaspokojenia
trzech podstawowych potrzeb psychologicznych:
1. Potrzeby autonomii (ang. autonomy) – kierowania sobą, moĪliwoĞci
dziaáania w poczuciu wolnoĞci oraz swobody wyboru;
2. Potrzeby kompetencji (ang. competence) – wpáywu na przebieg zdarzeĔ
i efekty podejmowanych dziaáaĔ;
3. Potrzeby relacji z innymi (ang. relatedness) – naturalnej potrzeby wiĊzi,
przynaleĪnoĞci, troski o innych i wspóádziaáania.
Czwarty, ustalany po zastosowaniu tej metody wskaĨnik sumaryczny, ma
charakter ogólny i odzwierciedla stopieĔ zaspokojenia wszystkich potrzeb psychologicznych. Ustalone na próbie anglojĊzycznej wspóáczynniki alfa Cronbacha dla poszczególnych skal metody SCQ wynoszą od Į = 0,73 do Į = 0,84.
Wyniki w Kwestionariuszu szkolenia sportowego (SCQ) oraz w Skali podstawowych potrzeb psychologicznych prezentowane są w skali tenowej (T),
gdzie Ğrednia (M) wynosi 50, a odchylenie standardowe (SD) 10.
Wyniki
Studenci IV i V roku AWF w Krakowie, ustosunkowując siĊ stwierdzeĔ
zawartych w Kwestionariuszu klimatu szkolenia sportowego (SCQ), opisali, jak
postrzegają swoje relacje z trenerami, pod okiem których rozwijają swoje umiejĊtnoĞci sportowe. Oceniali je przez pryzmat tego, na ile trenerzy wydają siĊ
wspieraü ich autonomicznoĞü w dziaáaniu. Peány rozkáad wyników uzyskanych
przez 230 poddanych badaniu studentów prezentuje ryc. 2.
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Ryc. 2. Rozkáad wyników we wskaĨniku Wsparcia Autonomii, mierzonym
kwestionariuszem klimatu szkolenia sportowego, poddanych badaniu studentów

ĝrednia wyników we wskaĨniku Wsparcia Autonomii byáa doĞü wysoka
i wyniosáa w caáej grupie M = 74,7 przy odchyleniu standardowym SD = 17,47.
Wynik minimalny wyniósá 16 punków, zaĞ maksymalny 105 punktów (przy
rozstĊpie teoretycznym 15–105 punktów). WskaĨnik skoĞnoĞci (–1,082) wskazuje lewostronną asymetriĊ rozkáadu, co oznacza, Īe wiĊkszoĞü wartoĞci leĪy po
prawej stronie teoretycznego Ğrodka przedziaáu. WiĊkszoĞü wyników skupia siĊ
wokóá Ğredniej (wskaĨnik kurtozy wynosi 1,253). Nie stwierdzono w tej grupie
statystycznie znaczących róĪnic pomiĊdzy kobietami i mĊĪczyznami w zakresie
postrzegania wáasnych trenerów sportowych jako bardziej lub mniej wspierających ich autonomiĊ.
W celu zbadania wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy tworzonym przez trenera klimatem szkolenia sportowego a charakterystyką psychologiczną jego podopiecznych, wyodrĊbniono spoĞród poddanych badaniom studentów AWF dwie
grupy skrajne. Jedną grupĊ utworzyli studenci postrzegający swojego szkoleniowca jako wyraĨnie wzmacniającego ich autonomiĊ (skrótowo ta grupa oznaczona bĊdzie symbolem W-WA). W tej grupie znalazáo siĊ 35 trenujących studentów (w tym 40% kobiet i 60% mĊĪczyzn), których wskaĨnik Wsparcia Autonomii byá najwyĪszy. Ich wyniki mieĞciáy siĊ w granicach 91–105 punktów.
Drugą grupĊ utworzyáo 39 trenujących (w tym 44% kobiet i 56% mĊĪczyzn),
którzy postrzegali swojego trenera sportowego jako maáo wspierającego ich
autonomiĊ i prezentującego kontrolujący styl prowadzenia ich w akademickim
szkoleniu sportowym. Wyniki tej grupy (okreĞlanej skrótem N-WA) byáy najniĪsze wĞród wszystkich badanych i mieĞciáy siĊ w granicach 16–60 punktów.
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Studenci tworzący grupĊ W-WA (wysoki poziom odczuwanego wsparcia
ich autonomii) mają poczucie, Īe są akceptowani przez swojego trenera sportowego. W peáni mu ufają i czują, Īe mogą zachowywaü siĊ w stosunku do niego
otwarcie. Są przeĞwiadczeni, Īe zaleĪy mu na nich, jako osobach; Īe liczy siĊ on
z ich zdaniem i odczuciami. Postrzegają trenera jako osobĊ, która stara siĊ zrozumieü najpierw ich punkt widzenia, zanim zaproponuje wáasne rozwiązania.
Czują, Īe daje on im moĪliwoĞü dokonywania wáasnych wyborów, Īe wierzy w
nich. ZachĊca ich do krytycznego myĞlenia i stawiania pytaĔ, a zapytany odpowiada wyczerpująco. Przyznają, Īe czują siĊ komfortowo w relacji z nim.
Tab. I. ĝrednie wyników (M), odchylenia standardowe (SD) oraz wskaĨniki statystycznej
istotnoĞci róĪnic miĊdzy nimi w Skali podstawowych potrzeb psychologicznych
w wyodrĊbnionych grup skrajnych (N-WA i W-WA)
N-WA
(N=39)
Skala podstawowych
potrzeb psychologicznych
Potrzeba autonomii
Potrzeba kompetencji
Potrzeba relacji z innymi
WskaĨnik ogólny zaspokojenia
potrzeb psychologicznych

M

SD

W-WA
(N=35)
M
SD

t

p

49,9
49,77
48,08

9,13
8,71
10,67

51,54
54,06
54,17

10,51
10,47
12,03

-0,72
-1,92
-2,31

0,4735
0,0587
0,0238

49

9,62

54,17

11,40

-2,12

0,0379

60
58
56
54
52

N-SCQ

50

W-SCQ

48
46
44
42
40
P.autonomii P.kompetencji

P.relacji

Wsk.ogólny

Rycina 3. ĝrednie 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 tworzący grupĊ N-WA (niski poziom odczuwanego wsparcia
w zakresie autonomii) czują siĊ lekcewaĪeni lub nadmiernie kontrolowani przez
swoich trenerów sportowych. Sygnalizują brak porozumienia z nimi, brak zaufania i poczucie, Īe nie dają im oni moĪliwoĞci dokonywania wáasnych wyborów i wspóádecydowania w sposób wolny w sprawach, które ich dotyczą.
Sprawdzono, jak ksztaátują siĊ wyniki opisanych grup skrajnych w Skali
podstawowych potrzeb psychologicznych. Tabela I prezentuje peáne zestawienie danych statystycznych, zaĞ rycina 3 jest ich ilustracją.
WstĊpna analiza uzyskanych danych pozwala stwierdziü, Īe pomiĊdzy wyodrĊbnionymi grupami studentów (W-WA oraz N-WA) zachodzą statystycznie
istotne róĪnice w zakresie poziomu wyników w dwóch skalach: Potrzeby relacji
z innymi (p<0,0238) oraz we WskaĨniku ogólnego poziomu zaspokojenia potrzeb psychologicznych (p<0,0379). Dodatkowo naleĪy zauwaĪyü iĪ w skali
Potrzeby kompetencji zaznacza siĊ wyraĨna tendencja (p<0,0587) do uzyskiwania wyĪszych wyników w grupie W-WA.
Studenci, którzy w Ğrodowisku akademickim pracują w klimacie wsparcia
ich poczucia autonomii, okazują siĊ pod pewnymi wzglĊdami funkcjonowaü psychicznie w jakoĞciowo róĪny sposób niĪ pozostali. Tych, którzy mają trenerów
wzmacniających ich autodeterminacjĊ, cechuje zaspokojenie potrzeby bliskoĞci
w relacjach z ludĨmi, ale takĪe wyraĨnie wyĪszy poziom zaspokojenia pozostaáych podstawowych potrzeb psychicznych – kompetencji, samostanowienia o sobie). Osoby te czują, Īe innym zaleĪy na nich, Īe mogą na innych polegaü i pozostają w gáĊbokich relacjach emocjonalnych (zaspokojona potrzeba bliskoĞci).
Mają poczucie, Īe mogą dokonywaü wyboru w sprawach ich dotyczących i kontrolowaü samodzielnie przebieg wáasnego dziaáania (zaspokojona potrzeba autonomii). Towarzyszy im równieĪ przekonanie o skutecznoĞci podejmowanych
przez nich dziaáaĔ – zbudowane na otrzymywanych pozytywnych, konstruktywnych informacjach zwrotnych (zaspokojona potrzeba kompetencji).
Tab. II. Macierz korelacji r-Pearsona pomiĊdzy wskaĨnikiem Wsparcia Autonomii
(WA-SCQ) a wymiarami Skali Podstawowych Potrzeb Psychologicznych,
Skalami Psychologicznej JakoĞci ĩycia oraz wymiarami Kwestionariusza PO-PB
Skale pomiaru psychologicznego
WA-SCQ
Potrzeba autonomii

0,05

Potrzeba kompetencji

0,14*

Potrzeba relacji z innymi
WskaĨnik ogólny zaspokojenia potrzeb

0,16*
0,15*

Uwaga: wskaĨniki oznaczone asteryksem (*) pozostają statystycznie istotne na poziomie p<0,05

Studentów z grupy N-WA, którzy mają poczucie, Īe ich trening sportowy
przebiega w klimacie kontroli i presji, cechuje zdecydowanie niĪszy poziom
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zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych i w związku z tym mniejsza
satysfakcja z podejmowanej aktywnoĞci sportowej.
Przeprowadzona dodatkowo na wynikach caáej grupy studentów (N = 230)
analiza korelacji r-Pearsona pomiĊdzy wskaĨnikiem wsparcia autonomii w warunkach szkolenia sportowego (WA-SCQ) a wskaĨnikami Skali podstawowych
potrzeb psychologicznych (por. tab. II) pozwoliáa potwierdziü pozytywny, choü
niezbyt silny związek pomiĊdzy wspieraniem autonomii a potrzebą kompetencji
(r = 0,14), relacji z innymi (r = 0,16) oraz ogólnym wskaĨnikiem zaspokojenia
potrzeb psychologicznych (0,15).
Analiza wyników
Przeprowadzone badania pozwoliáy pozytywnie zweryfikowaü hipotezĊ
o znaczącym wpáywie trenerów sportowych na poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych szkolących siĊ pod ich okiem sportowców.
Jako osoby znaczące, tworząc klimat wspierający autonomiĊ, mogą poĞrednio
ksztaátowaü poziom i typ motywacji u swych podopiecznych (oraz ich nastĊpstwa), gdyĪ wpáywają bezpoĞrednio na to, jak sportowcy postrzegają swój poziom kompetencji, autodeterminacji i relacji z innymi.
Uzyskane przez nas wyniki, choü są pierwszymi tego typu prowadzonymi na
gruncie polskim, wpisują siĊ w nurt badaĔ prowadzonych na przestrzeni ponad 20
lat (ich przegląd znaleĨü moĪna np. w publikacjach [7, 8]), wskazujących jednoznacznie na powiązanie zachowania trenera z poczuciem satysfakcji pracujących
pod jego kierunkiem zawodników. Potwierdzają równieĪ doniesienia z najnowszych badaĔ [1], niosących potwierdzenie tezy, Īe wspieranie autonomii przez trenerów sportowych skutkuje wzrostem motywacji do podejmowania zachowaĔ autonomicznych, zwiĊkszeniem ich wytrwaáoĞci, podniesieniem poczucia witalnoĞci
oraz zaspokojeniem potrzeb psychologicznych jego podopiecznych.
Wnioski
W Ğwietle uzyskanych wyników autodeterminacja studentów AWF, rozumiana jako zdolnoĞü do podejmowania przez nich dziaáaĔ autonomicznych (tu:
w procesie szkolenia sportowego), okazuje siĊ byü w znacznej mierze związana
z podejĞciem trenera, pod kierunkiem którego pracują i tworzonym przez niego
klimatem szkolenia. PrzyjĊta hipoteza badawcza zostaáa wiĊc zweryfikowana
pozytywnie. Oddziaáywanie trenera, mającego na celu nie tylko przekazanie
wiedzy, umiejĊtnoĞci i poprowadzenie ich szkolenia, ale i wzmacnianie autonomii swych podopiecznych, okazuje siĊ niezwykle znaczące.
NaleĪy zauwaĪyü, iĪ wzmacnianie autonomii, w Ğwietle teorii SDT oraz
uzyskanych wyników, to nie to samo co wzmacnianie samowystarczalnoĞci czy
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niezaleĪnoĞci. Poddawany treningowi student zawsze bĊdzie pozostawaü
w pewnej zaleĪnoĞci od swego trenera/nauczyciela. Z natury tego kontaktu osoby te pozostają oni w ukáadzie niesymetrycznym. W tym kontekĞcie wspieranie
autonomii przez osoby na pozycji autorytetu (wspomnianych szkoleniowców/nauczycieli akademickich) oznacza wzmacnianie kaĪdego ze swych podopiecznych jako osoby mającej wolny wybór i mogącej samo stanowiü o sobie.
Kluczem zdaje siĊ tu byü dobry emocjonalnie kontakt oraz komunikowanie –
oprócz treĞci dydaktycznych – Īe jest osobą waĪną, akceptowaną, rozumianą
i szanowaną. Wzmacnianie autonomii okazuje siĊ ono polegaü na zaspokajaniu
trzech podstawowych potrzeb psychologicznych: potrzeby autonomii, potrzeby
kompetencji i doĞwiadczenia skutecznoĞci w dziaáaniu oraz potrzeby związków
interpersonalnych. Páynące z tego poczucie samoukierunkowania, panowania
nad sytuacją oraz poczucie wiĊzi z innymi warunkuje dobre funkcjonowanie,
integralnoĞü, zdrowie psychologiczne oraz optymalny rozwój indywidualny
i spoáeczny [6].
Podsumowując, przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, Īe jeĞli
trenerzy sportowi wspierają autonomiĊ swych podopiecznych, to oni lepiej
funkcjonują pod wzglĊdem psychologicznym.
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STRESZCZENIE
Jednym z gáównych zaáoĪeĔ teorii autodeterminacji (SDT) jest przekonanie,
Īe tzw. klimat spoáeczny wpáywa na jakoĞü motywacji, efektywnoĞü dziaáania
oraz samopoczucie jednostek, które pozostają pod jego wpáywem. Aby opisaü
jakoĞü klimatu, teoretycy odwoáują siĊ do pojĊcia wspieranie autonomii versus
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kontrola, zakáadając, Īe Ğrodowisko wspierające autonomiĊ wzmacnia motywacjĊ samoistną, przyczynia siĊ do zdrowego rozwoju i optymalnego funkcjonowania jednostki. Celem podjĊtych badaĔ byáa weryfikacja zaáoĪeĔ wspomnianej
teorii w odniesieniu do klimatu szkolenia sportowego studentów AWF w Krakowie. Poddano badaniom 230 studentów (149 mĊĪczyzn, 81 kobiet), Ğrednia
ich wieku wynosiáa 23,68 lat. Badania przeprowadzono Kwestionariuszem
Klimatu Szkolenia Sportowego oraz Skalą Podstawowych Potrzeb Psychologicznych. Ustalono wskaĨniki korelacji miĊdzy SCQ a zmiennymi psychologicznymi. Ponadto spoĞród badanych wyáoniono dwie grupy – studentów postrzegających trenerów sportowych jako wspierających ich autonomiĊ oraz drugą, skáadającą siĊ z osób postrzegających swoich trenerów jako silnie kontrolujących. Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliáy ustaliü, iĪ wspieranie
zachowaĔ autonomicznych przez trenerów sportowych okazuje siĊ pozostawaü
w związku z wyĪszym poziomem zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych (potrzeby bliskich relacji, kompetencji, autonomii). Ujawnienie tych
róĪnic stanowi podstawĊ interesujących i niezwykle waĪnych z punktu widzenia
praktyki pedagogicznej wniosków.
Sáowa kluczowe: teoria autodeterminacji, klimat szkolenia sportowego, wspieranie autonomii, potrzeby psychologiczne
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TOM II – UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà XII

JAROMIR GRYMANOWSKI, AGATA RZESZUTKO
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

OPINIE STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO O WARTOĝCIACH SPORTU
Wprowadzenie
PojĊcie „opinia” ma powszechne zastosowanie zarówno w jĊzyku potocznym, jak i naukowym. To wáaĞnie w opiniach i zachowaniach jednostki wobec
danego obiektu, rzeczy, osoby czy zjawiska przejawiają siĊ postawy. Opinie są
werbalnym wyrazem postawy spoáecznej. Sport w powszechnym przekonaniu
uwaĪany jest za najwaĪniejszy komponent kultury fizycznej. ZawdziĊcza to
m.in. niezwykáej popularnoĞci widowiska jako fenomenu kultury wspóáczesnych spoáeczeĔstw, ogromnemu rezonansowi sukcesu sportowego, wskutek
czego bywa wykorzystywany przez paĔstwo dla celów politycznych i propagandowych. Sport wáaĞciwie realizowany w procesie wychowania przygotowuje obok innych dziedzin Īycia do uczestnictwa w Īyciu spoáecznym i uczestnictwa w szeroko pojĊtej kulturze fizycznej. Sport jako zjawisko spoáeczne wywiera istotny wpáyw na zachowania i styl Īycia jednostek.
Sport jest definiowany przez M. Demela i A. Skáad [2] jako dziaáalnoĞü
uprawiana systematycznie, wedáug pewnych reguá, odznaczająca siĊ silnym
pierwiastkiem wspóázawodnictwa oraz tendencją do osiągania coraz lepszych
wyników, mająca na celu manifestacjĊ sprawnoĞci ruchowej.
W niniejszej pracy przyjĊto definicjĊ sportu zaproponowaną przez J. Nowocienia [8]. W myĞl tej definicji sport jest procesem obejmującym organizowanie aktywnoĞci ruchowej czáowieka, zarówno spontanicznej, jak teĪ zinstytucjonalizowanej, indywidualnej i zespoáowej, której celem jest zaspokojenie potrzeby fizjologicznej ruchu, zabawy, a takĪe sprawdzenia siĊ, poznania moĪliwoĞci wáasnego organizmu, porównania osiągniĊü wáasnych z innymi przy zachowaniu okreĞlonych norm i przepisów ustanowionych na potrzeby walki
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i wspóázawodnictwa w sportowych praktykach, dąĪenia do sukcesu sportowego,
finansowego, indywidualnego i spoáecznego (politycznego, narodowego, patriotycznego). Za wyborem tej definicji sportu przemawiaá fakt, iĪ uwzglĊdnia ona
aktualne warunki spoáeczno-ekonomiczne nowego ustroju w Polsce, a takĪe
wszystkie odmiany sportu, tj. m.in. wysoko kwalifikowanego i powszechnie
okreĞlanego mianem „sportu dla wszystkich”.
Autorzy za celowe uznali zbadanie postaw studentów wobec wspóáczesnego sportu, uwagi na jego wartoĞci. Wedáug Z. Krawczyka [6] fundamentalną
cechą charakterystyczną kultury fizycznej ujmowanej w kategoriach wartoĞci
jest jej autotelicznoĞü. Jawi siĊ ona zatem jako zbiór wartoĞci stanowiących cel
sam w sobie, a wiĊc realizowanych dla nich samych. Uczestnictwo w niej podejmowane jest najczĊĞciej z pobudek hedonistycznych, przybierających formy
zabawowe. Nie znosi wiĊc przymusu, jest postacią doĞwiadczeĔ spontanicznych.
ToteĪ w odbiorze spoáecznym kojarzy siĊ ona najczĊĞciej z czynnoĞciami czasu
wolnego, a formalnie przybiera z reguáy postaü bezinteresownej gry. NaleĪy
w tym miejscu zaznaczyü, jak zauwaĪa J. Kosiewicz, Īe sport i wychowanie
wchodzą ze sobą w róĪnego rodzaju ograniczone relacje o charakterze podrzĊdnoĞci, nadrzĊdnoĞci i niezaleĪnoĞci [5]. Sport jest zjawiskiem podrzĊdnym
w stosunku do wychowania w przypadku wykorzystywania go w procesie
ksztaátowania osobowoĞci. Tak dzieje siĊ podczas lekcji wychowania fizycznego oraz w trakcie uprawiania róĪnych form „sportu dla wszystkich” sáuĪącego
zachowaniu zdrowia, wypoczynkowi, rozwojowi sprawnoĞci fizycznej. Drugi
rodzaj związku zdaniem autora o charakterze nadrzĊdnoĞci sportu w stosunku
do wychowania wystĊpuje w klubach, związkach sportowych, szkoáach mistrzostwa sportowego, gdzie wychowanie jest podporządkowane okreĞlonym
celom sportowym. Trzeci rodzaj związku, gdzie sport i wychowanie są niezaleĪne w stosunku do siebie, ma miejsce w przypadku sportu wyczynowego,
gdzie sukces zawodowy (sportowy) jest kojarzony z sukcesem finansowym,
niekoniecznie związanym ze zwyciĊstwem. Wychowawcze funkcje sportu dotyczą gáównie wielu ról, które przyjmuje jednostka w trakcie sportowej aktywnoĞci. Osoby zaangaĪowane w sporcie szkolnym – zadaniem J. Nowocienia [9]
– internalizują wáasne poglądy, postawy, normy, zachowania i spoáeczne role
w Ğrodowisku spoáecznym, tym samym wpáywając na ksztaátowanie siĊ wiĊzi
spoáecznych i kulturowych integrujących nie tylko Ğrodowisko sportowe, ale
takĪe na caáe Ğrodowisko szkolne oraz szerzej Ğrodowisko lokalne, miast, gminy
itd. WĞród licznych stanowisk dotyczących wychowawczych wartoĞci sportu,
wyáaniają siĊ dwa, które wydają siĊ byü najwaĪniejsze. Pierwsze stanowisko
prezentują teoretycy postulując argumenty potwierdzające moĪliwoĞü zastosowania sportu jako moralnego Ğrodka przygotowania do Īycia. Z tezą tą koresponduje stwierdzenie S. Woáoszyna [10], który podaje, Īe sport w swojej istocie jest szkoáą charakteru i moralnoĞci. Drugie stanowisko wyraĪają pedagodzy,
skáonni do zastĊpowania wszelkich form aktywnoĞci ruchowej najbardziej
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atrakcyjną jej formą, a mianowicie rywalizacją sportową. Wskazując na wychowawcze wartoĞci sportu Z. ĩukowska [12] stwierdza, iĪ sport tym wiĊkszą
rolĊ moĪe odegraü w procesie wychowania, im wiĊcej szans stworzy nie tylko
dla rozwoju indywidualnego czáowieka, ale dla integracji caáych zespoáów
w dąĪeniu do realizacji zaáoĪonego celu.
Wspóáczesny sport oprócz wartoĞci wychowawczych kieruje siĊ wg
W.J. Cynarskiego [1] w stronĊ ostrej, bezpardonowej walki, czĊsto z przemocą
i brutalnoĞcią, dla medalowych áowów i rekordomanii. Brutalizacja jest jedną
z kilkunastu wymienianych patologii, drĊczących wspóáczesny sport. Wyliczana
jest czĊsto obok „chuligaĔstwa widowni sportowej”. Wynika ze skrajnej komercjalizacji, gdy zarówno widowisko sportowe, jak i zawodnicy stają siĊ towarem
na sprzedaĪ. Brutalizacja wiąĪe siĊ z dehumanizacją i depersonalizacją sportu,
który jest juĪ towarem dostosowywanym do upodobaĔ widowni i gubi samego
czáowieka – podmiot sportowych dziaáaĔ. Jest efektem, czy raczej elementem,
brutalizacji kultury. W kulturze masowej dobrze sprzedaje siĊ wáaĞnie brutalne
widowisko.
Sport szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do studentów wychowania fizycznego, bowiem nie tylko manifestuje siĊ preferencją okreĞlonych
dyscyplin sportowych uprawianych bądĨ w formie wyczynowej bądĨ rekreacyjnej, ale wpáywa takĪe na podnoszenie ich sprawnoĞci fizycznej.
Materiaá, metoda i narzĊdzia badaĔ
Celem podjĊtych badaĔ byáa ocena postaw studentów wobec sportu i jego
wartoĞci. W badania zastosowano celowy dobór próby. Materiaá poddany analizie i przedstawiony w niniejszym opracowaniu dotyczyá máodzieĪy studiującej
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. KaĪdy etap badaĔ realizowany byá na początku roku akademickiego i obejmowaá badania ankietowe tej
samej populacji studentów na I i III roku ich studiów uniwersyteckich.
W pierwszym etapie badaĔ przebadano 164 studentów przyjĊtych na pierwszy rok studiów. Do drugiego etapu badaĔ zakwalifikowano 127 osób. W drugim etapie badaĔ w wyniku sesji egzaminacyjnych, liczebnoĞü badanych ulegáa
zmniejszeniu i do analizy statystycznej zakwalifikowano 118 osób, w tym
30,5% stanowiáy kobiety (36 osób), a 69,5% mĊĪczyĨni (82 osoby). ĝredni wiek
badanej populacji wynosiá na I roku studiów 19,4 lat dla kobiet i 19,6 lat dla
mĊĪczyzn, przy indywidualnych wahaniach od 18 do 22 lat. Na III roku studiów
przeciĊtny wiek badanych wynosiá 21,4 lat dla kobiet i 21,6 lat dla mĊĪczyzn,
przy indywidualnych wahaniach od 20 do 24 lat. Badani studenci pochodzili
w wiĊkszoĞci z województwa podkarpackiego. 33,9% studentów pochodziáo
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z miast powyĪej 100 tys. mieszkaĔców i ze wsi (32,2%). Ze Ğredniej wielkoĞci
miast (od 50 do 100 tys. mieszkaĔców) oraz maáych miasteczek (do 50 tys.
mieszkaĔców) pochodziáo odpowiednio 7,6% i 26,3% badanych. Najbardziej
liczną grupĊ rodziców badanych stanowiáy osoby z wyksztaáceniem Ğrednim
(36,4%), nastĊpnie z wyksztaáceniem poniĪej Ğrednim (28,0%), powyĪej Ğrednim (24,6%) i wyĪszym (11,0%). Studenci uczestniczący w badaniach byli absolwentami kolejno: liceów ogólnoksztaácących (70,3%), techników (21,2%)
i liceów zawodowych (8,5%).W badaniach zastosowano metodĊ sondaĪu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W technice ankiety zastosowano autorski kwestionariusz anonimowej ankiety pt. „Zdrowie – sport – aktywnoĞü ruchowa” opracowany w Zakáadzie Pedagogiki AWF w Warszawie
pod kierunkiem dra hab. prof. AWF J. Nowocienia.
W opracowaniu wyników badaĔ i ich statystycznej interpretacji posáuĪono
siĊ programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne
dokonano z wyáączeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi. W celu weryfikacji hipotez oraz eksploracji związków wystĊpujących miĊdzy poszczególnymi zmiennymi wykorzystano kilka rodzajów testów statystycznych takich
jak: test chi – kwadrat oraz jednoczynnikową analizĊ wariancji (ANOVA) na
poziomie istotnoĞci Į=0,05. W prezentacji wyników posáuĪono siĊ wartoĞcią
„p”, która jest najostrzejszym (p  Į) poziomem istotnoĞci, przy którym moĪna
odrzuciü testowaną hipotezĊ na podstawie danych empirycznych.
Wyniki badaĔ
Postawy studentów wobec sportu opisano na podstawie wyników uzyskanych z drugiej czĊĞci kwestionariusza ankiety pt. „Zdrowie – sport – aktywnoĞü
ruchowa”. CzĊĞü ta obejmowaáa zainteresowania sportem, motywy i czĊstotliwoĞü jego uprawiania, a takĪe wartoĞci sportu w opiniach badanych.
Uzyskane wyniki badaĔ pozwoliáy ustaliü, co badani rozumieją pod pojĊciem „sport” i jaki jest ich poziom zainteresowania sportem. Za pomocą pytaĔ
otwartych sami mogli go zdefiniowaü a takĪe wskazaü najwiĊksze, ich zdaniem,
jego wartoĞci.
Zainteresowanie sportem studentów wychowania fizycznego okazaáo siĊ
oczywiste. Deklaratywnie studenci w wiĊkszoĞci (88,7% wskazaĔ na pierwszym roku i 84,5% wskazaĔ na trzecim roku studiów) wykazali duĪe zainteresowanie sportem (ryc. 1).
Z powyĪszych danych wynika równieĪ, iĪ zainteresowanie studentów sportem w stopniu duĪym zmalaáo w toku studiów. Jest to zjawisko doĞü dziwne,
gdyĪ pod wpáywem edukacji fizycznej zainteresowanie studentów sportem powinno siĊ zwiĊkszyü. Korzystnym zjawiskiem jest fakt, iĪ zarówno na pierwszym, jak i na trzecim roku studiów nie zarejestrowano osób, które by wyraĪaáy
brak zainteresowania sportem. Mimo iĪ zainteresowanie sportem w toku stu-
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diów zmniejszyáo siĊ, to jednak na I roku studiów wyniki badaĔ ujawniáy, Īe
stopieĔ zainteresowania badanych sportem w sposób istotny (p = 0,03) róĪnicowaá studentów uprawiających sport wyczynowo i nieuprawiających. ZaleĪnoĞü tĊ prezentuje rycina 2 .
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Ryc. 1. Zainteresowanie studentów sportem
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Ryc. 2. ZaleĪnoĞü miĊdzy zainteresowaniem sportem studentów na I roku uprawiających
sport wyczynowo i nieuprawiających

Z ryciny 2 wynika, iĪ studenci I roku uprawiający sport wyczynowo
(92,5%) w istotnie wiĊkszej liczbie deklarowali duĪe zainteresowanie sportem,
w porównaniu z ich kolegami nieuprawiającymi go (80,0%). Dwa lata póĨniej
zaleĪnoĞü ta ulegáa zatarciu przeksztaácając siĊ w tendencjĊ (p = 0,07) wskazującą na wiĊksze zainteresowanie sportem studentów uprawiających sport wyczynowo (90,6%) niĪ nieuprawiających (78,5%).
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Analizując postawy studentów wobec sportu zaobserwowano, iĪ sport cieszyá
siĊ najwiĊkszym zainteresowaniem wĞród studentów pochodzących kolejno
z miast powyĪej 50 do 100 tys. mieszkaĔców (100% na I roku studiów i 100% na
III roku), z miast powyĪej 100 tys. mieszkaĔców (odpowiednio 85,0% i 80,0%),
ze wsi (odpowiednio 84,2%, 81,6%) i z miast do 50 tys. mieszkaĔców (odpowiednio 83,9% i 87,1%). Na I roku studiów najwiĊcej czasu na sport, w wymiarze
wiĊkszym niĪ 6 godzin tygodniowo, przeznaczaáy osoby pochodzące ze wsi
(73,7%), nastĊpnie kolejno z miast: powyĪej 100 tys. mieszkaĔców (72,5%), do
50 tys. mieszkaĔców (67,7%) i powyĪej 50 do 100 tys. mieszkaĔców (44,4%).
Mimo iĪ analiza wyników nie wykazaáa istotnych róĪnic miĊdzy iloĞcią czasu
przeznaczanego przez studentów na sport a miejscem ich staáego zamieszkania, to
w toku studiów iloĞü czasu przeznaczanego na sport, w wymiarze wiĊkszym niĪ 6
godzin tygodniowo, zmieniáa siĊ. NajwiĊcej czasu na sport przeznaczaáy na III
roku studiów osoby pochodzące z miast powyĪej 100 tys. mieszk. (60,0%), nastĊpnie kolejno ze wsi (55,3%), z miast do 50 tys. mieszk. (51,6%) i na koĔcu z
miast powyĪej 50 tys. do 100 tys. mieszkaĔców (33,3%).
Analiza wyników badaĔ za pomocą testu chi-kwadrat wykazaáa w toku studiów brak istnienia zaleĪnoĞci miĊdzy poziomem zainteresowania kobiet i mĊĪczyzn sportem (I rok, p=0,08; III rok, p=0,6), miejscem ich zamieszkania (I rok,
p=0,6; III rok, p=0,2), wyksztaáceniem ich rodziców (I rok, p=0,8; III rok,
p=0,4) oraz typem ukoĔczonej przez nich szkoáy Ğredniej (I rok, p=0,8; III rok,
p=0,5).
Tab. I. Sport w opinii studentów I roku studiów
Odpowiedzi studentów
Ranga

1
2
3
4
5
6
7

PojĊcie „sport”

Zawodnicze uprawianie dyscypliny
sportowej
AktywnoĞü ruchowa w czasie wolnym,
aktywny wypoczynek
Sposób na zdrowie
Hobby, przyjemnoĞü, zabawa,
Wysoka sprawnoĞü fizyczna
Inne odpowiedzi: sposób na Īycie,
sukces, kibicowanie, zasady moralne,
idol
Dobrowolny wysiáek fizyczny

Kobiety
%
dla n=36

MĊĪczyĨni
%
dla n= 82

Ogóáem
%
dla n= 118

33,3

34,1

33,9

38,9

19,5

25,4

19,4
22,2
11,1

24,4
19,5
13,4

22,9
20,3
12,7

2,8

9,8

7,6

11,1

1,2

4,2

Uwaga: procenty nie sumują siĊ do 100, bowiem respondenci udzielając odpowiedzi na to pytanie
otwarte mieli moĪliwoĞü swobodnej wypowiedzi
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Studenci I roku studiów pod pojĊciem sportu rozumieli przede wszystkim
zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej (33,9%). Na kolejnych pozycjach
znalazáy siĊ: aktywnoĞü ruchowa w czasie wolnym (25,4%), sposób na zdrowie
(22,9%), przyjemnoĞü i zabawa (20,3%), wysoka sprawnoĞü fizyczna (12,7%).
Mimo iĪ analiza danych za pomocą testu chi-kwadrat nie wykazaáa w toku studiów istotnych róĪnic (p = 0,1 na I roku i p = 0,6 na III roku), to jednak opinie
studentów dotyczące rozumienia pojĊcia „sport” są zróĪnicowane zarówno
w badanym okresie studiów jak i w obrĊbie páci. Dla kobiet I roku studiów sport
to przede wszystkim aktywny wypoczynek i aktywnoĞü ruchowa w czasie wolnym (38,9%). Na kolejnych pozycjach kobiety lokowaáy zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej (33,3%), hobby i przyjemnoĞü (22,2%), sposób na
zdrowie (19,4%), wysoka sprawnoĞü fizyczna i dobrowolny wysiáek (po
11,1%). MĊĪczyĨni natomiast pod pojĊciem „sport” rozumieli kolejno: zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej (34,1%), sposób na zdrowie (24,4%),
aktywnoĞü ruchową w czasie wolnym i hobby (po 19,5%) oraz wysoką sprawnoĞü fizyczną (13,4%). Sport jako sposób na zdrowie uplasowaá siĊ wĞród kobiet na czwartej pozycji (19,4%), zaĞ wĞród mĊĪczyzn na drugiej (24,4%). Dwa
lata póĨniej dla 35,6% studentów (41,7% kobiet i 32,9% mĊĪczyzn) pojĊcie
sportu byáo kojarzone z zawodniczym uprawianiem dyscypliny sportowej. Rozumienie sportu jako sposobu na zdrowie zajĊáo u kobiet trzecią pozycjĊ áącznie
z rywalizacją mającą na celu manifestacjĊ sprawnoĞci fizycznej i innymi odpowiedziami (po 11,1%), a wĞród mĊĪczyzn (9,8%) czwartą pozycjĊ.
Tab. II. Sport w opinii studentów III roku studiów
Odpowiedzi studentów
Ranga

1
2
3
4
5
6

Kobiety
% dla
n=36

MĊĪczyĨni
% dla n= 82

Ogóáem
% dla n= 118

41,7

32,9

35,6

36,1

32,9

33,9

Hobby, przyjemnoĞü, zabawa,
Rywalizacja mająca na celu manifestacjĊ sprawnoĞci fizycznej

16,7

22,0

20,3

11,1

18,3

16,1

Sposób na zdrowie
Inne odpowiedzi: sposób na Īycie,
sukces, kibicowanie, zasady moralne,
idol, finanse, pokonanie przeciwnika

11,1

9,8

10,2

11,1

4,9

6,8

PojĊcie „sport”

Zawodnicze uprawianie dyscypliny
sportowej
AktywnoĞü ruchowa w czasie wolnym związana z wysiákiem fizycznym

Uwaga: procenty nie sumują siĊ do 100, bowiem respondenci udzielając odpowiedzi na to pytanie
otwarte mieli moĪliwoĞü swobodnej wypowiedzi
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Z powyĪszych analiz wynika, Īe studenci pod pojĊciem „sport” w toku studiów rozumieli przede wszystkim zawodnicze uprawianie dyscypliny sportowej
oraz aktywny wypoczynek i aktywnoĞü ruchową w czasie wolnym.
Analiza uzyskanych wyników badaĔ za pomocą testu chi-kwadrat wykazaáa, Īe w toku studiów nie ma istotnych zaleĪnoĞci miĊdzy odpowiedziami studentów dotyczącymi rozumienia pojĊcia „sport” a miejscem ich zamieszkania
(I rok, p = 0,4; III rok, p = 0,7) i wyksztaáceniem ich rodziców (I rok, p = 0,9;
III rok, p = 0,2), typem ukoĔczonej przez nich szkoáy Ğredniej (I rok, p = 0,6; III
rok, p = 0,6) oraz osobami uprawiającymi sport wyczynowo i nie uprawiającymi (I rok, p = 0,4; III rok, p = 0,5).
Po przeanalizowaniu opinii studentów na temat rozumienia przez nich pojĊcia „sport” i stopnia zainteresowania oraz czĊstotliwoĞci i motywów jego
uprawiania przechodzimy teraz do gáównego aspektu niniejszej pracy, a mianowicie do funkcjonującego w opinii studentów obrazu wartoĞci sportu. WartoĞci sportu w opinii studentów prezentują ryciny 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

70,0%
60,0%

63,6%
60,2%
50,8%53,4%

50,0%

45,8%
40,7%

44,9%47,5%

pokonywanie
wáasnych sáaboĞci

piĊkna sylwetka

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
sposób na zdrowie radoĞü uprawiania
üwiczeĔ fizycznych
I rok

III rok

Ryc. 3.1. WartoĞci sportu w opinii studentów

Mimo iĪ analiza uzyskanych wyników badaĔ nie wykazaáa istotnego zróĪnicowania wartoĞci sportu w opiniach badanych to jednak obraz wartoĞci sportu
zmieniá siĊ w toku trzyletnich studiów. Na I roku studiów w szeregu rangowym
wartoĞci sportu wyglądają nastĊpująco: sposób na zdrowie (60,2%), dąĪenie do
bycia lepszym (53,4%), radoĞü z uprawiania üwiczeĔ fizycznych (50,8%), pokonywanie wáasnych sáaboĞci (45,8%), piĊkna sylwetka (44,9%), styl Īycia
(39,0%), kontakty z ludĨmi (37,3%), ucieczka od stresów (35,6%), moĪliwoĞü
samorealizowania siĊ (32,2%), rywalizacja (28,0%).
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37,3%

40,7%
32,2%

39,0%37,3%

35,6%33,1%
22,9%

20,0%
10,0%
0,0%
kontakty z ludĨmidąĪenie do bycia moĪliw oĞü
ucieczka od
lepszym samorealizow ania stresów
siĊ
I rok

styl Īycia

III rok

Ryc. 3.2. WartoĞci sportu w opinii studentów

WartoĞciami sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów na I roku studiów są: rodzinna forma wypoczynku (0,8%), Ğledzenie wyników sportowych
(5,9%), piĊkno ruchu (5,9%), oglądanie imprez sportowych (6,8%), kontakt
z przyrodą (7,6%), szkoáa Īycia (8,5%), kibicowanie (8,5%), mistrzostwo sportowe (11,0%). ĩadna z osób na I roku studiów nie wskazaáa, Īe sport moĪe byü
zagroĪeniem dla zdrowia. NajwaĪniejszymi wartoĞciami sportu dla studentów
na III roku studiów byáy natomiast: sposób na zdrowie (63,6%), dąĪenie do
bycia lepszym (60,2%), radoĞü z uprawiania üwiczeĔ fizycznych (53,4%), pokonywanie wáasnych sáaboĞci (40,7%), piĊkna sylwetka (47,5%), styl Īycia
(37,3%), kontakty z ludĨmi (40,7%), ucieczka od stresów (33,1%), moĪliwoĞü
samorealizowania siĊ (22,9%), rywalizacja (28,8%).
11,0%

11,0%
10,2%

12,0%
10,0%
7,6%
5,9%

8,0%

7,6%
5,9%

8,5%

6,0%
4,0%
2,0%

1,7%
0,8%

0,0%
rodzinna forma
wypoczynku

piĊkno ruchu

mistrzostwo
sportowe
I rok

kontakt z
przyrodą

III rok

Ryc. 3.3. WartoĞci sportu w opinii studentów

kibicowanie
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WartoĞciami sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów na III roku
studiów są: szkoáa Īycia (0,8%), rodzinna forma wypoczynku (1,7%), Ğledzenie
wyników sportowych (1,7%), oglądanie imprez sportowych (5,1%), kontakt
z przyrodą (5,9%), zagroĪenie dla zdrowia (5,9%), piĊkno ruchu (7,6%), mistrzostwo sportowe (10,2%) i kibicowanie (11,0%).

35,0%
28,8%
28,0%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

8,5%

6,8%
5,1%

5,9%

5,9%

1,7%

0,8%

0,0%
Ğledzenie
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sportowych

oglądanie imprez
sportowych

rywalizacja

I rok

zagroĪenie dla
zdrowia

szkoáa Īycia

III rok

Ryc. 3.4. WartoĞci sportu w opinii studentów

Analiza wyników badaĔ za pomocą testu chi-kwadrat wykazaáa, iĪ w toku
studiów takie zmienne jak: páeü, poziom wyksztaácenia rodziców, miejsce staáego zamieszkania oraz typ ukoĔczonej szkoáy Ğredniej nie róĪnicowaáy istotnie
opinii studentów o wartoĞciach sportu, gdyĪ przyjmowaáy wartoĞci wyĪsze, niĪ
przyjĊta w badaniach wartoĞü p = 0,05. Stwierdzono jednak, iĪ czynnikiem
istotnie (p = 0,02), choü sáabo (V = 0,2) róĪnicującym opinie studentów III roku
na temat wartoĞci sportu, jest uprawianie bądĨ nieuprawianie sportu wyczynowo. Studenci uprawiający sport wyczynowo stworzyli nastĊpującą hierarchiĊ
wartoĞci sportu: dąĪenie do bycia lepszym (71,7%), sposób na zdrowie (60,4%),
radoĞü z uprawiania üwiczeĔ fizycznych (52,8%), zagroĪenie dla zdrowia
(43,4%), kontakty z ludĨmi (41,5%), styl Īycia (41,5%), piĊkna sylwetka
(39,6%), pokonywanie wáasnych sáaboĞci (35,8%), ucieczka od stresów
(28,3%), mistrzostwo sportowe (17,0%), kibicowanie (15,1%), moĪliwoĞü samorealizowania siĊ (13,2%). WáaĞciwoĞci sportu o najmniejszym znaczeniu dla
studentów uprawiających sport wyczynowo to: Ğledzenie wyników sportowych
(1,9%), piĊkno ruchu (5,7%) i oglądanie wyników sportowych (5,7%), szkoáa
Īycia (7,5%). Nieco inną hierarchiĊ wartoĞci sportu stworzyli studenci nie
uprawiający sportu wyczynowo. Dla tej grupy sport to: sposób na zdrowie
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(66,2%), piĊkna sylwetka (53,9%) radoĞü z uprawiania üwiczeĔ fizycznych
(53,7%), dąĪenie do bycia lepszym (50,8%), pokonywanie wáasnych sáaboĞci
(44,6%), kontakty z ludĨmi (40,0%), ucieczka od stresów (36,9%), styl Īycia
(33,8%), moĪliwoĞü samorealizowania siĊ (30,8%), zagroĪenie dla zdrowia
(16,9%). WáaĞciwoĞci sportu o najmniejszym znaczeniu dla studentów nieuprawiających sportu wyczynowo to: Ğledzenie wyników sportowych (1,5%),
rodzinna forma wypoczynku (3,1%), mistrzostwo sportowe (4,6%), oglądanie
imprez sportowych (4,6%), szkoáa Īycia (4,6%), kibicowanie (7,7%), piĊkno
ruchu (9,2%), kontakt z przyrodą (10,8%). Zaobserwowano ciekawe zjawisko,
bowiem Īadna z osób z obu grup nie wskazaáa, Īe wartoĞcią sportu moĪe byü
rywalizacja i sukces za wszelką cenĊ.
Wnioski
1. Badani pod pojĊciem „sport” rozumieli przede wszystkim zawodnicze
uprawianie dyscypliny sportowej oraz aktywny wypoczynek i aktywnoĞü ruchową w czasie wolnym.
2. WartoĞci sportu o najwiĊkszym znaczeniu w opinii studentów to gáównie sposób na zdrowie, dąĪenie do bycia lepszym, radoĞü z uprawiania üwiczeĔ
fizycznych.
3. Na III roku studiów badani uprawiający sport statystycznie istotnie najbardziej cenią sobie w sporcie dąĪenie do bycia lepszym, zaĞ ich koledzy nieuprawiający sportu zdecydowanie postrzegają sport jako sposób na zdrowie.
4. Zarówno studenci uprawiający sport, jak i nieuprawiający go nie uznali,
iĪ wartoĞcią sportu moĪe rywalizacja i sukces za wszelką cenĊ
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STRESZCZENIE
Celem podjĊtych badaĔ byáa ocena postaw studentów wobec sportu i jego
wartoĞci. Materiaá poddany analizie i przedstawiony w niniejszym opracowaniu
dotyczyá máodzieĪy studiującej w latach 2004–2007 w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych I stopnia.
W pierwszym etapie badaĔ przebadano 164 studentów przyjĊtych na pierwszy rok studiów. Do drugiego etapu badaĔ zakwalifikowano 127 osób. W drugim etapie badaĔ w wyniku sesji egzaminacyjnych, liczebnoĞü badanych ulegáa
zmniejszeniu i do analizy statystycznej zakwalifikowano 118 osób, w tym
30,5% stanowiáy kobiety (36 osób), a 69,5% mĊĪczyĨni (82 osoby).
W technice ankiety zastosowano autorski kwestionariusz anonimowej ankiety pt. „Zdrowie – sport – aktywnoĞü ruchowa” opracowany w Zakáadzie
Pedagogiki AWF w Warszawie pod kierunkiem dra hab. prof. AWF J. Nowocienia.
W opracowaniu wyników badaĔ i ich statystycznej interpretacji posáuĪono
siĊ programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne
dokonano z wyáączeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi.
Sáowa kluczowe: sport, wychowanie fizyczne
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PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH
DO REALIZOWANIA SZKOLNYCH WYCIECZEK KRAJOZNAWCZOTURYSTYCZNYCH

Turystyka w obecnych czasach jawi siĊ nie tylko jako sposób na wypeánianie czasu wolnego, bierny wypoczynek, ale coraz czĊĞciej znamionami jej staje
siĊ aktywnoĞü, poszerzanie zainteresowaĔ oraz kontakt z drugim czáowiekiem.
Turystyka sprzyja takĪe pogáĊbianiu róĪnorodnej wiedzy, dlatego teĪ wartoĞü
wycieczek juĪ dawno doceniono w edukacji. Edukacja, która przebiega jedynie
w pomieszczeniach klasowych, a tym samym jest oderwana od realnych sytuacji Īyciowych, jest báĊdem [7]. Wycieczki w szkole stanowią istotny áącznik
miĊdzy wiedzą teoretyczną a praktyką. Emocje, które towarzyszą turystyce
wdraĪają do edukacji permanentnej. K. Przecáawski [6] pisze, Īe turystyka powinna wejĞü szerszym frontem do programów szkolnych. Przyjmując za J. Nowocieniem [5] oraz K. Denkiem [3], iĪ wycieczka szkolna jest kaĪdą formą
aktywnoĞci poza budynkiem szkoáy, która sáuĪy wypeánianiu celów wychowawczych i dydaktycznych, mamy do czynienia z ich szeroką gamą. Wycieczki
szkolne mogą byü zarówno krótkimi, jednogodzinnymi wyjĞciami, jak teĪ dáuĪszymi, kilkudniowymi wyjazdami. TurystykĊ bowiem – jak piszą W.J. Cynarski
i K. ObodyĔski [2] – tworzą maáe zdarzenia, jak wycieczka rowerowa, ognisko
na biwaku, wycieczka piesza do pobliskiego lasu, jak tez wyjazdy na dáuĪsze
pobyty zamiejscowe. Uczestnictwo uczniów w wycieczkach przygotowuje ich
m.in. do podejmowania samodzielnej aktywnoĞci turystycznej, a w odniesieniu
np. do turystyki kwalifikowanej ukazuje koniecznoĞü przygotowania fizycznego
i niejednokrotnie sprzĊtowego.
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Aby wycieczka szkolna mogáa speániaü zaáoĪone cele, powinna byü wáaĞciwie przygotowana i przeprowadzona. Bywa, Īe nauczycielom towarzyszy
przekonanie, Īe odbywają siĊ one kosztem nauki. Co gorsza, w niektórych
przypadkach wycieczki są traktowane jako nagroda za osiągniĊcia w nauce czy
dobre sprawowanie. Ponadto, jak dowodzi praktyka, nauczyciele coraz czĊĞciej
korzystają w tym wzglĊdzie z ofert komercyjnych organizatorów. WartoĞü edukacyjna tak realizowanego krajoznawstwa i turystyki nie zawsze jest na dostatecznym poziomie, a czĊsto zdarza siĊ, Īe wyjazdy ograniczają siĊ jedynie do
powierzchniowego poznania rzeczywistoĞci [1]. Wobec tego nauczyciele powinni byü przygotowywani do organizowania i realizowania szkolnej aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej.
Celem badaĔ byáo poznanie opinii studentów kierunków pedagogicznych
o wartoĞciach szkolnego krajoznawstwa i turystyki, a takĪe poznanie przekonaĔ
studentów w zakresie ich przygotowania do wykorzystania szkolnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych jako atrakcyjnych i skutecznych form organizacyjnych procesu edukacyjnego.
Badania przeprowadzone w 2005 roku objĊáy jedenaĞcie kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych, edukacja wczesnoszkolna, edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej, wychowanie fizyczne, filologia germaĔska, fizyka, filologia
rosyjska, matematyka, historia, filologia polska, edukacja techniczno-informatyczna. Ogóáem zbadano 519. studentów IV roku studiów stacjonarnych. W grupie tej 58,8% (305 osób) stanowiáy kobiety, natomiast 41,2% (214
osób) mĊĪczyĨni.
W badaniach wykorzystano metodĊ sondaĪu diagnostycznego, analizĊ dokumentów oraz metody statystyczne. W analizie zebranych wyników przyjĊto
poziom istotnoĞci Į = 0,05. Zastosowano takĪe miary siáy związku takie jak:
ETA, tau-b Kendalla oraz wspóáczynnik kontyngencji C Pearsona. PrzyjĊto dla
nich zakresy: (0; 0,2) – związek bardzo sáaby, <0,2; 0,4) – związek sáaby, <0,4;
0,6) – związek Ğredniej siáy, powyĪej 0,6 – związek silny. W prezentacji wyników posáuĪono siĊ wartoĞcią „p”, która jest faktycznie obserwowanym, najostrzejszym (p  Į) poziomem istotnoĞci, przy którym moĪna odrzuciü testowaną hipotezĊ na podstawie danych empirycznych.
Ze szkolnymi wycieczkami respondenci po raz pierwszy zetknĊli siĊ
w swoich szkoáach podstawowych i Ğrednich. Wtedy zaczĊáy siĊ ksztaátowaü
opinie badanych o wycieczkach, a takĪe pewne doĞwiadczenie turystyczne.
Ogóáem 97,7% z nich uczestniczyáo w wycieczkach organizowanych w szkole
podstawowej i 89,7% w szkole Ğredniej. Nie byáo tu istotnych statystycznie
róĪnic w odpowiedziach na poszczególnych kierunkach oraz – co waĪne – róĪnic ze wzglĊdu na miejsce staáego zamieszkania. To oznacza, Īe szkoáy na wsi
tak samo czĊsto jak i w miastach organizowaáy wycieczki. Czynnikiem róĪnicu-
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jącym aktywnoĞü turystyczną w szkoáach Ğrednich byá ich profil. Szkoáy zawodowe organizowaáy mniej wycieczek niĪ licea ogólnoksztaácące.
Silną zaleĪnoĞü (p < 0,01 i C = 0,6) stwierdzono w kojarzeniu przez studentów szkolnych wycieczek z poszczególnymi przedmiotami nauczania. Na obraz
ten z pewnoĞcią miaáo wpáyw uczestnictwo badanych w wycieczkach, które
odbywali w swoich szkoáach. Przedmiotem najbardziej związanym z wyjĞciem
poza budynek szkoáy okazaáa siĊ geografia, wymieniona przez 44,2% pytanych.
Takie opinie szczególnie mieli studiujący filologiĊ rosyjską (67,9%), wychowanie fizyczne (51,2%) oraz poáowa studentów edukacji artystycznej w zakresie
sztuk plastycznych. Na drugim miejscu znalazáo siĊ wychowanie fizyczne, zaznaczyáo je bowiem 20% wszystkich badanych. Z wycieczkami najczĊĞciej
kojarzyáo siĊ 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 – okazaáa siĊ historia. PodkreĞliü naleĪy to, Īe przedmiot ten
w znacznej mierze wskazywali studenci tego kierunku (37,2%). Podobnie odpowiadali badani z filologii polskiej bowiem najczĊĞciej spoĞród reszty kierunków wskazywali swój przedmiot nauczania (17,2%).
Konfrontując wypowiedzi studentów z analizą planów i programów studiów, niektórzy badani przyznali, Īe w ich toku zetknĊli siĊ z przedmiotami
nauczania, na których przekazywana byáa wiedza o szkolnych wycieczkach.
Dotyczy to w szczególnoĞci studentów na kierunkach edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego, gdzie odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosiá
odpowiednio 91,7% i 76,6% (ryc. 1). Mniej niĪ poáowa studentów historii –
45,5% oraz 34,5% polonistyki takĪe potwierdziáo obecnoĞü treĞci turystycznych. W obu przypadkach znajduje to odzwierciedlenie w poszczególnych programach nauczania. Na pozostaáych kierunkach jedynie nieliczne osoby zaznaczyáy, Īe wiedza o szkolnych wycieczkach byáa przekazywana.
NieumiejĊtnoĞü organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek przez
studentów i nauczycieli ma swoje podáoĪe m.in. w braku informacji o nich w toku
studiów. Jak pokazuje tabela I, studenci, którzy nie zetknĊli siĊ z taką tematyką na
studiach wyraĨnie (w 80,2%) zaznaczali kategorie braku przygotowania (odpowiedzi „raczej nie” 47%, a „nie” 33,2%). Z drugiej strony 19,8% badanych, którzy nie spotkali siĊ z taką wiedzą na studiach zaznaczaáa swoje przygotowanie
(odpowiedzi „raczej tak” 12,9%%, a „tak” 6,9%). Natomiast wĞród badanych,
którzy na studiach mieli przekazywane wiadomoĞci o szkolnych wycieczkach,
w ponad poáowie przypadków (56,6%) deklarowali siĊ oni jako przygotowani
(odpowiedzi „raczej tak” 44,4% oraz „tak” 12,2%). NaleĪy dodaü, iĪ nawet w tej
grupie znaczna liczba osób (razem odpowiedzi „raczej nie” i „nie” – 43,4%) zaznaczyáa swoje nieprzygotowanie do takiej dziaáalnoĞci.
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19,4%

Edukacja techniczno-informatyczna

13,8%

Filologia polska

17%

81,3%

3,1%

Filologia rosyjska

16,7%

36,7%
46,7%

25%

75%

0%
14,3%
7,1%

Filologia germaĔska

78,6%

19,7%

3,6%

Wychowanie fizyczne

76,6%
39,1%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

4,3%
0%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

56,5%

8,3%
91,7%
25%

68,8%

6,3%
0%

Tak

37,5%
45,5%

15,6%

Matematyka

Edukacja wczesnoszkolna

51,7%

34,5%

Historia

Fizyka

74,2%

6,5%

50%
Nie

100%

Nie pamiĊta

Ryc. 1. Przekazywanie na uczelni wiedzy o szkolnych wycieczkach i ich wykorzystaniu
w procesie ksztaácenia i wychowania w relacji badanych, p< 0,01; C = 0,56
Tab. I. ZaleĪnoĞü miĊdzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych
wycieczek a przygotowaniem studentów do ich organizowania i prowadzenia,
p < 0,001; ETA = 0,38
Przekazywanie wiedzy na
temat wycieczek szkolnych
Studenci, którzy zetknĊli siĊ w toku studiów z wiedzą o wycieczkach szkolnych
Studenci, którzy nie
zetknĊli siĊ w toku
studiów z wiedzą o
wycieczkach szkolnych
NiepamiĊtający takiej
tematyki ze studiów

Ogóáem

Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek
w autoocenie
Ogóáem
Przygoto- Raczej przygo Raczej nieprzyNieprzygotowani w ogóle
wani
towani
gotowani

N

23

84

72

10

189

%

12,2

44,4

38,1

5,3

100

N

14

26

95

67

202

%

6,9

12,9

47,0

33,2

100

N

1

24

47

14

86

%

1,2

27,9

54,7

16,3

100

N

38

134

214

91

477

%

8,0

28,1

44,9

19,1

100
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MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe o 36,8% zwiĊkszyáa siĊ liczba studentów przygotowanych do organizacji szkolnych wycieczek dziĊki przekazywaniu wiadomoĞci o nich w trakcie studiów.
Pojawiająca siĊ na uczelni wiedza na temat szkolnych wycieczek przyczynia siĊ do wiĊkszego dostrzegania przez studentów moĪliwoĞci wykorzystania
turystyki w procesie dydaktyczno-wychowawczym (tab. II). Zdecydowana
wiĊkszoĞü pytanych, którzy zetknĊli siĊ z takimi wiadomoĞciami w czasie studiowania przyznaáa, Īe widzą moĪliwoĞci wykorzystania wycieczek w ramach
swoich kierunków. W tej grupie stwierdziáo tak ogóáem 97,4% (odpowiedzi
„tak” 56,3%, „raczej tak” 41,1%). Jest to áącznie o 19,5% (a 17,1% w kategorii
odpowiedzi „tak”) wiĊcej niĪ wskazywali badani, którzy nie mieli stycznoĞci
z wiadomoĞciami o wycieczkach szkolnych. Z drugiej strony, wprowadzanie
treĞci dotyczących wycieczek obniĪyáo o 19,6% liczbĊ studentów niedostrzegających moĪliwoĞci ich wykorzystania na swoim przedmiocie nauczania. Mimo
Īe w kategorii niepamiĊtających o nauczaniu w formie wycieczki przewaĪaáy
takĪe pozytywne zdania na ten temat, to jednak odpowiedzi „raczej nie” oraz
„nie” byáo znacznie wiĊcej.
Tab. II. ZaleĪnoĞü miĊdzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych
wycieczek a dostrzeganiem moĪliwoĞci ich wykorzystania w ramach swojego kierunku,
p < 0,001; ETA = 0,26
Przekazywanie wiedzy na
temat wycieczek szkolnych
Studenci, którzy
zetknĊli siĊ w toku
studiów z wiedzą o
wycieczek szkolnych
Studenci, którzy nie
zetknĊli siĊ w toku
studiów z wiedzą o
wycieczek szkolnych
NiepamiĊtający takiej
tematyki ze studiów

Dostrzeganie moĪliwoĞci wykorzystania szkolnych
wycieczek w ramach swojego kierunku
Raczej doRaczej nie Nie dostrzega
Dostrzega
Ogóáem
strzega
dostrzega
w ogóle

N

111

81

5

0

197

%

56,3

41,1

2,5

0

100

N

78

77

40

4

199

%

39,2

38,7

20,1

2,0

100

N

28

43

14

1

86

%

32,6

50,0

16,3

1,2

100

N

217

201

59

5

482

%

45,0

41,7

12,2

1,0

100

Ogóáem

Istotne z punktu widzenia przygotowania studentów do aktywnoĞci turystycznej w szkole jest to, by brali oni udziaá w wycieczkach. Daje to bowiem
moĪliwoĞü obserwowania przykáadowych zajĊü, organizowania, a czasem
wrĊcz ich prowadzenia. Badani wskazali, iĪ mieli moĪliwoĞü uczestniczenia
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w takich praktycznych zajĊciach w terenie. Na wychowaniu fizycznym studenci
w ramach róĪnych przedmiotów nauczania, a przede wszystkim „rekreacji
i turystyki szkolnej” brali udziaá w lekcjach wycieczkowych. Potwierdza to
64% respondentów na tym kierunku. Do zajĊü w plenerze przygotowywaáy ich
takĪe letnie i zimowe obozy programowe. Poáowa studentów edukacji techniczno-informatycznej przyznaáo, Īe wziĊáa udziaá w wycieczce do zakáadu pracy
natomiast przyszli nauczyciele historii wskazali w 44,8% na obecnoĞü lekcji
wycieczkowej-muzealnej w toku studiów. Są to jedyne takie formy na tych
kierunkach. W mniejszym stopniu uczestnictwo w podobnych zajĊciach stwierdzili studenci pozostaáych kierunków. Ich odsetek wahaá siĊ w granicach od
10,7% na filologii germaĔskiej do okoáo 25% na fizyce, edukacji wczesnoszkolnej oraz dwóch kierunkach edukacji artystycznej (ryc. 2.).
Nadmieniü tutaj naleĪy, iĪ czĊĞü studentów, podobnie jak uczniowie szkóá
Ğrednich czy podstawowych, nie postrzega wycieczek w kategorii nauczania –
uczenia siĊ. Jak pisze K. Denek [4] efekty wycieczki są mniej uchwytne
i oczywiste. Poddają siĊ temu zjawisku nie tylko uczniowie, ale teĪ nauczyciele. Zatem badani studenci mogli uczestniczyü na uczelni w zajĊciach w formie
wycieczki, jednak zapamiĊtali je jedynie ze wzglĊdu na ich przyjemny, moĪe
nawet „zabawowy” charakter czy po prostu odmiennoĞü. Z tego wzglĊdu odpowiedzi w kategorii „nie pamiĊtam” mogą przekáadaü siĊ na rzeczywiste,
choü nie uĞwiadamiane uczestnictwo. Mogáo siĊ to odbywaü niekoniecznie
w ramach swojego kierunku i byü związane np. z zajĊciami ogólnego wychowania fizycznego na uczelni. Zdarza siĊ bowiem, Īe na zajĊciach tych wykorzystuje siĊ róĪne formy turystyki kwalifikowanej jak: rajd pieszy czy wĊdrówka narciarska.
Czy rzeczywiĞcie uczestnictwo w zajĊciach wykorzystujących wycieczkĊ
jako metodĊ ksztaácenia wpáywa na przygotowanie studentów do takich zajĊü?
Odpowiedzi dostarcza tabela III prezentująca zaleĪnoĞü miĊdzy tymi kategoriami. SpoĞród biorących udziaá w zajĊciach w formie wycieczki 52,6% z nich
okreĞliáa siĊ jako przygotowana do takiego prowadzenia lekcji (odpowiedzi
„raczej tak” 39,2% i „tak” 13,4%). Natomiast nieuczestniczący w lekcjach wycieczkowych zaznaczyli swoje przygotowanie w 19,2% (odpowiedzi „raczej
tak” 15% i „tak” 4,2%). Daje to podstawĊ do twierdzenia, Īe uczestnictwo
w zajĊciach realizowanych metodą wycieczki, poprawia wáasną ocenĊ przygotowania studentów do takich lekcji w sumie o 33,4% (w kategorii „raczej tak”
24,2% i „tak” 9,2%).
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9,7%

Edukacja techniczno-informatyczna

40,3%
50%

8,6%

Filologia polska

70,7%

20,7%
6,9%

Historia

48,3%
44,8%
21,9%

Matematyka

71,9%

6,3%
23,3%
20%

Filologia rosyjska

56,7%

20%
25%

Fizyka
Filologia germaĔska

3,6%
10,7%

Wychowanie fizyczne

7,4%

55%
85,7%

28,7%
64%
30,4%
43,5%
26,1%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
8,3%

Edukacja wczesnoszkolna

66,7%

25%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

6,3%

0%
Tak

68,8%

25%
45%
Nie

90%

Nie pamiĊta

Ryc. 2. Uczestnictwo badanych w zajĊciach prowadzonych w formie wycieczki,
p< 0,01; C = 0,48
Tab. III. ZaleĪnoĞü miĊdzy uczestnictwem w toku studiów w wycieczkach jako metodzie
ksztaácenia a przygotowaniem studentów do ich organizowania i prowadzenia, p< 0,001;
ETA = 0,33
Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek
Uczestnictwo na zajĊciach
w autoocenie
w wycieczce jako metodzie
OgóRaczej
ksztaácenia
PrzygotoRaczej nie- Nieprzygoto- áem
przygotowani
przygotowani wani w ogóle
wani
Studenci, którzy uczestni- N
25
73
67
21
186
czyli w wycieczce jako
%
13,4
39,2
36,0
11,3
100
metodzie ksztaácenia
Studenci, którzy nie
N
9
32
110
63
214
uczestniczyli w wycieczce %
4,2
15,0
51,4
29,4
100
jako metodzie ksztaácenia
NiepamiĊtający takiej
N
4
28
36
7
75
metody prowadzenia zajĊü %
5,3
37,3
48,0
9,3
100
Ogóáem

N
%

38
8,0

133
28,0

213
44,8

91
19,2

475
100

Studenci, którzy brali udziaá w zajĊciach prowadzonych metodą wycieczki
na uczelni oraz ci nieuczestniczący w nich, a takĪe niepamiĊtający o tym, pra-
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wie tak samo czĊsto dostrzegali moĪliwoĞü wykorzystania turystyki w ramach
swojego przedmiotu nauczania (tab. IV). ZauwaĪalny jest, choü sáaby, wpáyw
takich zajĊü w tym zakresie. NajwiĊcej szans (93,2%) na prowadzenie lekcji
metodą wycieczki widzieli biorący udziaá w takich zajĊciach (w kategorii „raczej tak” 41,1% oraz „tak” 52,2%). Byáo to ogóáem o 11,9% badanych wiĊcej
niĪ tych, którzy nie byli obecni na takich zajĊciach.
Tab. IV. ZaleĪnoĞü miĊdzy uczestnictwem w toku studiów w wycieczkach
jako metodzie ksztaácenia a dostrzeganiem moĪliwoĞci ich wykorzystania
w ramach swojego kierunku, p= 0,003; ETA = 0,16
Uczestnictwo na zajĊciach
w wycieczce jako metodzie ksztaácenia
Studenci, którzy uczestniczyli w wycieczce jako metodzie
ksztaácenia
Studenci, którzy nie uczestniczyli w wycieczce jako
metodzie ksztaácenia

N

Dostrzeganie moĪliwoĞci wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach swojego kierunku
Nie
Raczej
Raczej nie
dostrzega
Dostrzega
dostrzega dostrzega
w ogóle
100
79
12
1

Ogóáem

192

%

52,1

41,1

6,3

0,5

100

N

90

83

36

4

213

%

42,3

39,0

16,9

1,9

100

NiepamiĊtający takiej metody N
prowadzenia zajĊü
%

25

39

11

0

75

33,3

52,0

14,7

0

100

N

215

201

59

5

480

%

44,8

41,9

12,3

1,0

100

Ogóáem

Co wiĊc sądzą badani na temat szkolnych wycieczek w odniesieniu do ich
dotychczasowego ksztaácenia? Studenci kierunków pedagogicznych uwaĪają
szkolne wycieczki krajoznawczo-turystyczne w pierwszej kolejnoĞci za czynnik
uatrakcyjniania procesu ksztaácenia i wychowania. Takie zdanie ma 74,9% ogóáu badanych. Najbardziej przekonani o tym są studenci edukacji artystycznej
w zakresie sztuk plastycznych (93,8%) i filologii rosyjskiej (86,7%), natomiast
najwiĊkszymi sceptykami są badani z fizyki (65%) i historii (63,6%). Dziwiü
moĪe fakt, Īe przyszli nauczyciele historii, mocno kojarzący ten przedmiot
z wycieczkami, w najwiĊkszym odsetku (6,8%) nie stwierdzają Īadnego ich
znaczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Kolejne 68,5% ogóáu studentów dostrzega w szkolnych wycieczkach szansĊ na uzupeánianie procesu
ksztaácenia, najbardziej wyróĪnia siĊ tu filologia rosyjska – 80% z pytanych na
tym kierunku. NastĊpne 53,2% wszystkich respondentów wiąĪe szkolne wycieczki z wychowaniem zdrowotnym. Taką odpowiedĨ zaznaczali przede
wszystkim studiujący edukacjĊ wczesnoszkolną (87,5%), ci studenci takĪe najczĊĞciej wskazywali na przygotowującą rolĊ wycieczek do racjonalnego gospodarowania czasem wolnym. W kategorii „inne” zaznaczonej w 4,6% wymienia-
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ny byá gáównie aspekt integracji klasy. Pojawiáa siĊ tu teĪ wypowiedĨ o ich
wpáywie na ksztaátowanie odpowiedzialnoĞci.
Pogląd, iĪ wycieczki szkolne nie mają istotnego znaczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym prezentuje 3,3% ogóáu studentów. Taką opiniĊ
wyraĪali studenci historii (6,8%), edukacji techniczno-informatycznej (6,5%),
fizyki (5%), filologii germaĔskiej (3,6%), matematyki (3,1%), wychowania
fizycznego (2,2%) oraz filologii polskiej (1,7%).
Chcąc dopeániü obraz wycieczek szkolnych w opiniach studentów, poproszono ich o zdefiniowanie pojĊcia „wycieczka szkolna”. Dla 44% z nich stanowią ona Ĩródáo poszerzenia wiedzy. Z tą tezą zgodziáy siĊ przede wszystkim
studentki (52,6%), w mniejszym stopniu studenci (30,9%), przy p < 0,001
i C = 0,27. W najwiĊkszym stopniu wypowiadali siĊ tak respondenci edukacji
wczesnoszkolnej (59,1%), polonistyki (57,4%) oraz historii (55,2%). Cieszyü
moĪe fakt, Īe definicje wycieczek szkolnych podane przez badanych, takie jak:
„pokazanie, Īe szkoáa to nie tylko ksiąĪki”, albo „ciekawe doĞwiadczenia, nauka przez zabawĊ” nie naleĪaáy do rzadkoĞci.
Edukacja wczesnoszkolna najbardziej spoĞród innych kierunków studiów
podkreĞlaáa związek wycieczek z wychowaniem zdrowotnym (27,3%). U kolejnych 33% badanych oprócz poszerzania wiedzy obecny w definicji jest takĪe
element zabawy i wypoczynku. Takie poáączenie zaznaczali zwáaszcza studiujący filologiĊ germaĔską (65,2%), filologiĊ rosyjską oraz edukacjĊ artystyczną
w zakresie sztuk plastycznych (po 50%). Definiowanie wycieczek szkolnych
jedynie w aspekcie zabawy stwierdzono w wypowiedziach 10,8% badanych.
Najbardziej uwidoczniáo siĊ to wĞród studiujących fizykĊ (40%). Nader czĊsto
próby okreĞlenia szkolnych wycieczek wynikaáy z wáasnych doĞwiadczeĔ
szkolnych, w tym nierzadko negatywnych. Pojawiá siĊ tutaj problem wycieczek
kojarzonych z „imprezami” i kontaktem uczniów z alkoholem. Studenci pisali,
iĪ wycieczka jest: „imprezą towarzysko-poznawczą dla máodzieĪy, czĊsto przeradza siĊ w posiadówĊ zakrapianą alkoholem” lub w zaleĪnoĞci od miejsca
i opiekunów jest „cowieczorną bibą”. Wskazywano teĪ na nieodpowiednią organizacjĊ wycieczek. W pamiĊci badanych zapisaá siĊ zbyt napiĊty program
porównywany wrĊcz do „obozu karnego: nie wolno, nie dotykaj, idĨ szybciej,
nie oglądaj siĊ, do autokaru”. Pojawiáo siĊ równieĪ zagadnienie atrakcyjnoĞci
i finansowania wycieczek szkolnych. Studenci okreĞlali je jako: „wyjazd najczĊĞciej w maáo ciekawe miejsce z powodu braku Ğrodków finansowych”, albo
„raz na ruski rok, byle gdzie, aby odbĊbniü swoje” – jak stwierdziá to jeden ze
studentów fizyki.
Ze szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym wiąĪą siĊ odpowiednie
uprawnienia. Posiadanie ich jest waĪnym wskaĨnikiem gotowoĞci nauczyciela
do podejmowania siĊ organizacji i realizacji szkolnych wycieczek. Obecna
szkoáa boryka siĊ z problemem braku turystycznie wykwalifikowanej kadry
pedagogów. MoĪna sądziü, Īe przez zdobywanie takich uprawnieĔ studenci
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doceniają wartoĞci szkolnej turystyki, a ponadto z pewnoĞcią powiĊkszają swoje
szanse na rynku pracy. Mimo to, 65,1% badanych – jak wskazuje rycina 3 – nie
posiadaáo Īadnych uprawnieĔ związanych z turystyką. Cieszyü moĪe jedynie
fakt, Īe takich studentów najmniej byáo na wychowaniu fizycznym (28,5%)
i edukacji wczesnoszkolnej (58,3%).
Jedna trzecia przyszáych nauczycieli (27,9%) posiadaáa uprawnienia opiekuna-wychowawcy kolonijnego lub kierownika placówek kolonijnych. TakĪe
tutaj studenci wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej pozytywnie wyróĪnili siĊ spoĞród innych kierunków (odpowiednio 56,9% i 41,7%).
Bardzo maáo byáo studentów z typowymi uprawnieniami do prowadzenia grup
turystycznych np.: pilotów wycieczek (1,3%) oraz przewodników (1,2%). Mający te uprawnienia studiowali wychowanie fizyczne, edukacjĊ artystyczną
w zakresie sztuki muzycznej, filologiĊ germaĔską oraz polską, historiĊ, a takĪe
edukacjĊ techniczno-informatyczną. Trzeba tu zaznaczyü, Īe kilkoro ankietowanych studentów wychowania fizycznego tuĪ po zakoĔczeniu niniejszych
badaĔ przystąpiáo do egzaminu na pilota wycieczek, co wpáynĊáo na zwiĊkszenie liczby tych uprawnieĔ.
70%

65,1%

35%

28,3%

6,6%

2,5%

1,7%

2,3%

Instruktor
harcerski

Patenty
Īeglarskie

4,2%

0%
Pilot,
przewodnik
wycieczek

Kierownik,
opiekunwychowawca
kolonijny

Instruktor,
trener
sportowy

Inne
uprawnienia
turystyczne

Nie posiada
Īadnych
uprawnieĔ

Uprawnienia turystyczne

Ryc. 3. Posiadane przez studentów uprawnienia związane z turystyką szkolną.
IstotnoĞü statystyczna zaznaczyáa siĊ wyáącznie 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. WartoĞci procentowe nie sumują siĊ do 100, poniewaĪ niektóre
osoby mają wiĊcej niĪ jedno uprawnienie

Fakt umieszczenia wĞród uprawnieĔ związanych ze szkolną turystyką
sportowych stopni instruktorskich i trenerskich nie byá przypadkowy. Jak czytamy w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku kierownikami imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wĊdrownych oprócz przewodników, przodowników czy pilotów mogą byü osoby
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o takich kwalifikacjach. WiĊkszoĞü instruktorów i trenerów sportowych studiowaáo wychowanie fizyczne – 21,9%. Na pozostaáych kierunkach byáy to
nieliczne osoby. W kategorii „inne” zaznaczonej w 4,2% próby, znalazáy siĊ
gáównie pojedyncze przypadki uprawnieĔ takich jak: instruktor narciarstwa,
kierownik szkolnych wycieczek, organizator imprez na orientacjĊ, organizator
obozów wĊdrownych oraz ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4,8%

Edukacja techniczno-informatyczna

17,7%

Filologia polska

87,7%

6%
2,4%

Historia

91,6%

6,3%
15,6%
3,3%
13,3%

Matematyka
Filologia rosyjska

Filologia germaĔska

3,6%
10,7%

Wychowanie fizyczne

4,4%
3,7%

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

0%

83,4%

85,7%
91,9%

21,7%

78,2%

0%
100%
0%

12,5%

0%
Tak i raczej tak

71,9%

30%
25%
45%

Fizyka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

77,4%

7%
5,3%

Nie i raczej nie

87,6%
50%

100%

Brak zdania

Ryc. 4. MoĪliwoĞci wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach kierunków studiów
w opiniach badanych, p< 0,01; ETA = 0,38

Przekonanie wiĊkszoĞci badanych, Īe turystyka uzupeánia edukacjĊ szkolną
i czyni ją bardziej atrakcyjną nie przekáada siĊ w peáni na przekonania o moĪliwoĞci jej wykorzystania w ramach swojego kierunku. Stwierdzono istotny statystycznie związek miĊdzy niewiedzą o tym, jak turystyka mogáaby wzbogaciü
dany przedmiot nauczania, a kierunkiem studiów. ZaleĪnoĞü tĊ ilustruje rycina
4. WyraĨnie z niej wynika, Īe uczelnia nie podpowiadaáa studentom niektórych
kierunków, jak realizowaü ich przedmiot nauczania poza pomieszczeniem klasowym. MoĪliwoĞci prowadzenia lekcji w takiej formie widzieli wszyscy studenci edukacji wczesnoszkolnej. Mieli oni w tej kwestii bardzo zdecydowane
zdanie, bowiem odpowiedĨ „tak” podaáo 75%, a „raczej tak” 25%. Kolejnymi,
bardzo przekonanymi o tym, byli studenci wychowania fizycznego. 46,3% spoĞród nich zaznaczyáo odpowiedĨ „tak” a 45,6% „raczej tak” (razem 91,9%).
Podobne zdanie mieli respondenci na kierunku historii. Tu ponad poáowa
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(50,6%) zakreĞliáa odpowiedĨ „tak” a „raczej tak” – 41% ಥ razem 91,6%. MoĪna przyjąü, Īe wyniki te są efektem przekazywania wiedzy o szkolnych wycieczkach w okresie studiów. Z drugiej strony prawie trzy czwarte studentów
matematyki nie dostrzegáo moĪliwoĞci wykorzystania turystyki na swoim
przedmiocie nauczania. Poziom osób niezdecydowanych w tej kwestii wyniósá
z caáej próby 5,5%, jednak na fizyce osiągnąá zaskakujący rozmiar 30% badanych. Wyniki na tym kierunku Ğwiadczą o duĪej polaryzacji poglądów na temat
stosowania wycieczek oraz braku impulsu, który pozwoliáby studentom przyjąü
bardziej stanowcze przekonania.
Tab. V. Związek miĊdzy uczestnictwem w turystyce a dostrzeganiem moĪliwoĞci
wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach swojego kierunku, p= 0,008;
Tau-b Kendalla = –0,13
Uczestnictwo
w turystyce w ciągu roku
N

Dostrzeganie moĪliwoĞci wykorzystania szkolnych wyOgóáem
cieczek w ramach swojego kierunku
Raczej
Raczej nie
Nie dostrzega
Dostrzega
dostrzega
dostrzega
w ogóle
14
23
10
0
47

Nieuprawiający turystyki

%

Uprawiający tylko
podczas wakacji i ferii

N

93

84

%

44,3

40,0

Uprawiający raz na
kilka miesiĊcy

N

73

79

%

42,9

46,5

Uprawiający 1-2 razy
w miesiącu

N

37

%

67,3

Ogóáem

29,8

48,9

21,3

0

100

29

4

210

13,8

1,9

100

17

1

170

10,0

0,6

100

15

3

0

55

27,3

5,5

0

100

N

217

201

59

5

482

%

45,0

41,7

12,2

1,0

100

Zaobserwowano istotną zaleĪnoĞü miĊdzy uczestnictwem w turystyce a dostrzeganiem moĪliwoĞci wykorzystania szkolnych wycieczek w ramach swojego
kierunku. Turystyka odgrywa waĪną rolĊ w doskonaleniu i samoksztaáceniu zawodowym i ogólnym nauczycieli [8]. Jak pokazuje tabela V, badani bardzo czĊsto uczestniczący w wyjazdach turystycznych w najwiĊkszym stopniu dostrzegają
moĪliwoĞci wykorzystania turystyki do wzbogacania nią procesu dydaktycznego.
Zdecydowane „tak” zakreĞliáo 67,3% wyjeĪdĪających przynajmniej raz w miesiącu. NajwiĊcej niedostrzegających takich moĪliwoĞci byáo wĞród osób nieuprawiających turystyki – 21,3%. Dodaü tu naleĪy, iĪ nawet ci studenci widzą szansĊ
wykorzystania wycieczek (odpowiedĨ „raczej tak” – 48,9%, „tak” – 29,8%).
Wpáyw przekazywanej na studiach wiedzy o szkolnych wycieczkach uwidacznia
siĊ zwáaszcza w opinii o wáasnym przygotowaniu do takiej aktywnoĞci. Z ryciny
5 wynika, iĪ niewiele ponad 1/3 ogóáu studentów (33,5%) w mniejszym lub wiĊk-
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szym stopniu uwaĪa siĊ za przygotowanych do podjĊcia tego rodzaju dziaáaĔ. Tak
okreĞlali siĊ gáównie studenci wychowania fizycznego. PodkreĞliü naleĪy, Īe byá
to jedyny kierunek, na którym osób generalnie przygotowanych do organizowania szkolnych wycieczek byáo wiĊcej (54,7%) niĪ osób nieprzygotowanych do
takich zadaĔ (36,4%). Na kierunkach: historii, edukacji wczesnoszkolnej, a takĪe
edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej odsetek przygotowanych siĊgnąá lub nieznacznie przekroczyá 30%.
9,7%
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1,8%
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36%

84,4%

13,3%
20%
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0%

69,5%

30,4%
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29,2%
0%

75%

25%
0%
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6,3%
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Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

73,7%

24,6%
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Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

61,2%

29,1%

50%

Nieprzygotowani i raczej nieprzygotowani

100%
Brak zdania

Ryc. 5. Przygotowanie do organizowania i realizowania szkolnych wycieczek
w opiniach badanych p< 0,01; ETA = 0,27

Znacznie wiĊcej, bo 59,5% wszystkich badanych uwaĪa siĊ w róĪnym stopniu za nieprzygotowanych do organizowania i realizowania szkolnych wycieczek. WyróĪnili siĊ tu przede wszystkim studenci filologii germaĔskiej – 85,8%
(odpowiedzi „nie” 17,9% i „raczej nie” 67,9%) oraz matematyki – 84,4% (odpowiedzi „nie” 40,6% i „raczej nie” 43,8%). Na deklarowany poziom przygotowania studentów do organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek istotny wpáyw ma ich poziom uczestnictwa w turystyce (tab. VI). Za przygotowanych do tego w róĪnym stopniu uwaĪa siĊ 42,3% badanych, aktywnych turystycznie kilka razy w miesiącu (odpowiedzi „tak” 15,4% i „raczej tak” 26,9%).
Uprawiający turystykĊ raz na kilka miesiĊcy okreĞliáo swoje przygotowanie
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w nieznacznie wiĊkszym stopniu – 44,5% (odpowiedzi „tak” 10,8% i „raczej
tak” 33,7%). W tych dwóch kategoriach przygotowanych do organizowania
szkolnych wycieczek byáo wiĊcej niĪ nieprzygotowanych. Badani z najczĊĞciej
wymienianej kategorii – wyjeĪdĪających jedynie na wakacje i ferie – uwaĪali
siĊ w 32,7% (odpowiedzi „tak” 4,4% oraz „raczej tak” 28,3%) za przygotowanych do szkolnej aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej. DuĪy brak kompetencji w tej dziedzinie stwierdza 83% studentów, którzy w ogóle nie uprawiają
turystyki. Pomimo takich wyników naleĪy podkreĞliü, Īe 47% ogóáu badanych
nie obawia siĊ w przyszáoĞci organizowania szkolnych wycieczek (ryc. 6.).
Wypowiadali siĊ tak gáównie studenci historii (55,4%), edukacji wczesnoszkolnej (54,2%) i wychowania fizycznego (50,4%).
Tab. VI. Związek miĊdzy uprawianiem turystyki w ciągu roku a przygotowaniem
do organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych, p< 0,001; Tau-b Kendalla = –0,19
Przygotowanie do organizowania szkolnych wycieczek
Uczestnictwo
w autoocenie
w turystyce w ciągu
Ogóáem
Raczej przy- Raczej nieprzy- Nieprzygotoroku
Przygotowani
gotowani
gotowani
wani w ogóle
N
3
6
28
16
53
Nieuprawiający
turystyki
%
5,7
11,3
52,8
30,2
100
Uprawiający tylko N
9
58
89
49
205
podczas wakacji
%
4,4
28,3
43,4
23,9
100
i ferii
Uprawiający raz na N
kilka miesiĊcy
%
Uprawiający 1-2
razy w miesiącu
Ogóáem

18

56

70

22

166

10,8

33,7

42,2

13,3

100

N

8

14

26

4

52

%

15,4

26,9

50,0

7,7

100

N

38

134

213

91

476

%

8,0

28,2

44,7

19,1

100

Po raz kolejny wydaje siĊ wiĊc, Īe na takie deklaracje mają wpáyw treĞci turystyczne obecne w toku studiów. Sáuchacze kierunków, na których brakowaáo
takich treĞci w mniejszym stopniu wyraĪali gotowoĞü do prowadzenia zajĊü
w formie wycieczek. NajwiĊcej niezdecydowanych, bo ponad poáowa studentów kierunku byáo wĞród sáuchaczy edukacji artystycznej w zakresie sztuki
muzycznej (69,6%) i matematyce (53,1%). DuĪy stopieĔ niezdecydowania prezentowali takĪe studiujący fizykĊ (45%) i filologiĊ polską (41,1%).
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54,2%

80%

Ryc. 6. Obawy prezentowane przez badanych dotyczące organizowania wycieczek szkolnych
w przyszáej pracy nauczyciela, p< 0,01; C = 0,30

SpoĞród 106 osób, które zaznaczyáy, iĪ obawiają siĊ organizowania wycieczek, 44,4% za przyczynĊ tego stanu rzeczy uznaáo odpowiedzialnoĞü za grupĊ
uczniów. Na problemy w organizacji wycieczek wskazaáo 40,4% badanych z tej
grupy, byáy to zwáaszcza kobiety. MĊĪczyĨni natomiast bardziej obawiali siĊ
káopotów z finansowaniem wycieczek. Okazaáo siĊ równieĪ, Īe na przeáamywanie róĪnych obaw związanych ze szkolnymi wycieczkami w niewielkim stopniu
(o 5,9%) miaáo wpáyw przekazywanie wiedzy o nich w toku studiów. Co wiĊcej, zaobserwowano, iĪ obecnoĞü takich informacji zwiĊkszyáo o 6,2% poziom
obaw związanych z wycieczkami szkolnymi (tab. VII). MoĪna domniemywaü,
Īe przekazywana na uczelni wiedza o nich nie byáa kompletna i obejmowaáa
gáównie moĪliwoĞci wykorzystania wycieczek w ramach danego przedmiotu.
Studenci dowiadywali siĊ, Īe taka forma prowadzenia zajĊü jest trudniejsza od
lekcji w klasie bowiem wymaga wiĊkszego przygotowania siĊ, lepszej organizacji itp. Brakowaáo natomiast wiedzy o tym jak sprostaü tym wymaganiom, co
potwierdza analiza poszczególnych programów nauczania.
Nie stwierdzono jednak istotnego statystycznie związku miĊdzy uczestnictwem w zajĊciach prowadzonych metodą wycieczki a obawami związanymi
z ich organizacją. Páynie stąd wniosek, Īe takie zajĊcia nie przeáamują zahamowaĔ związanych z turystyką szkolną. Z badaĔ niniejszych wynika, iĪ obawy te
mają gáĊbsze podáoĪe i mają swoje Ĩródáo m.in. w braku wáasnej aktywnoĞci
turystycznej. ZaleĪnoĞü tĊ, istotną statystycznie na poziomie p=0,003 i wskaĨ-
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niku ETA= 0,19 prezentuje rycina 6. Wynika z niej dobitnie, Īe iloĞü wszelkich
wyjazdów turystycznych w ciągu roku generalnie nie wpáynĊáa na poziom obaw
dotyczących wycieczek szkolnych. Oscylowaá on w granicach od 18,5% wĞród
najbardziej aktywnych turystycznie do 21,2% wĞród najrzadziej wyjeĪdĪających. Wáasna aktywnoĞü turystyczna byáa istotnym warunkiem eliminowania
u ankietowanych obaw wobec szkolnych wyjazdów turystycznych.
Tab. VII. ZaleĪnoĞü miĊdzy przekazywaniem w toku studiów wiedzy na temat szkolnych
wycieczek a obawami związanymi z ich organizowaniem i prowadzeniem, p= 0,005; C = 0,17
Obawy związane z organizowaniem
w przyszáej pracy nauczyciela szkolnych
Przekazywanie w toku studiów wiedzy na
wycieczek
temat wycieczek szkolnych
Mający
Niemający
Brak
obawy
obaw
zdania
Studenci, którzy zetknĊli siĊ
w toku studiów z wiedzą na
temat wycieczek szkolnych
Studenci, którzy nie zetknĊli siĊ
w toku studiów z wiedzą na
temat wycieczek szkolny
NiepamiĊtający takiej tematyki
ze studiów

Ogóáem

N

49

104

46

199

%

24,6

52,3

23,1

100

N

38

96

73

207

%

18,4

46,4

35,3

100

N

19

38

44

101

%

18,8

37,6

43,6

100

N

106

238

163

507

%

20,9

46,9

32,1

100

Ogóáem

ZaleĪnoĞü miĊdzy tymi dwiema zmiennym wskazaáa, Īe gotowoĞü do organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek oraz brak obaw w tym wzglĊdzie roĞnie w miarĊ czĊstoĞci uczestniczenia studentów w turystyce. NajwiĊcej
respondentów z pozytywnym nastawieniem do takiej formy zajĊü – 63% wywodziáo siĊ z grupy wyjeĪdĪających turystycznie przynajmniej raz w miesiącu.
Tak czĊste wyjazdy wymagają od uczestników silnej motywacji i duĪego zainteresowania podróĪami MoĪna wiĊc zaáoĪyü, iĪ byáo to grono entuzjastów turystycznych, traktujących wycieczki jako hobby. W grupie wyjeĪdĪających raz na
kilka miesiĊcy nie obawiających siĊ organizowania szkolnych wycieczek byáo
54,2%. Stanowiący najwiĊkszą grupĊ – aktywni turystycznie jedynie podczas
wakacji i ferii – w 41,9% deklarowali brak zahamowaĔ w tej dziedzinie. WĞród
tych badanych, którzy z róĪnych wzglĊdów nie uprawiają turystyki niecaáa jedna trzecia z nich (29,6%) nie obawiaáa siĊ prowadzenia lekcji w takiej formie.
Istotnych róĪnic miĊdzy badanymi na poszczególnych kierunkach nie ma
co do opinii o koniecznoĞci przygotowywania studentów w zakresie organizo-
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wania szkolnych wycieczek. Na taką potrzebĊ wskazaáo bowiem wiĊkszoĞü
studentów, ogóáem 92,1%. Oznacza to, Īe badani doceniają znaczenie szkolnych wycieczek w procesie dydaktyczno-wychowawczym i zgadzają siĊ z tezą,
aby takie treĞci byáy obecne na studiach. Najbardziej przekonani do tego są
studenci edukacji wczesnoszkolnej, bowiem wszyscy respondenci z tego kierunku podkreĞlili potrzebĊ przekazywania wiedzy o szkolnych wycieczkach
w toku studiów. Odpowiedzi negatywne zanotowano jedynie na kierunku fizyki
(5%), filologii germaĔskiej (3,6%) i historii (2,3%). Nie miaáo zdania w tej
kwestii ogóáem 6,9% studentów, najwiĊcej na fizyce (20%), edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (18,8%) i edukacji artystycznej w zakresie
sztuki muzycznej (17,4%).
75%
63%
54,2%
50%

42,6%
27,8%29,6%

41,9%
36,9%
26,6%

21,2%

25%

19,2%

18,5%

18,5%

0%
Nie uprawiający
turystyki

Uprawiający tylko Uprawiający raz na Uprawiający 1 – 2
podczas wakacji i
kilka miesiĊcy
razy w miesiącu
ferii
Uprawianie turystyki w ciągu roku

Mający obawy

Nie mający obaw

Brak zdania

Ryc. 6. Związek miĊdzy uczestnictwem w turystyce w ciągu roku a obawami związanymi
z organizowaniem szkolnych wycieczek w przyszáej pracy nauczyciela p = 0,003; C = 0,19

Na przygotowanie studentów – przyszáych nauczycieli – do realizowania
szkolnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych ma wpáyw wiele czynników.
Badani są przekonani o edukacyjnych walorach krajoznawstwa i turystyki.
Przekonanie to niestety nie wystarcza, by studenci podnosili swoje turystyczne
kwalifikacje, które są niezbĊdne w prowadzeniu szkolnych wycieczek, a jednoczeĞnie stanowią one jeden ze wskaĨników gotowoĞci do ich organizowania.
Wielu badanych postrzega szkolne wycieczki przez pryzmat wáasnych doĞwiadczeĔ szkolnych – a te nie zawsze byáy zgodne z zasadami dydaktycznymi. Przekazywanie w uczelni wiedzy o szkolnych wycieczkach, moĪliwoĞci wykorzystania ich w ramach swojego przedmiotu nauczania oraz uczestnictwo studentów w zajĊciach w formie wycieczki wydają siĊ byü gáównymi czynnikami
wpáywającymi na poziom przygotowania do nich studentów. Niezmiernie waĪ-
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na jest takĪe wáasna aktywnoĞü turystyczna badanych oraz czĊstoĞü jej uprawiania. Wyniki badaĔ pozwalają uznaü je za fundamentalne w przeáamywaniu
obaw związanych z organizowaniem oraz realizowaniem turystyki w szkole.
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STRESZCZENIE
Celem badaĔ byáo poznanie opinii i przekonaĔ studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego o wartoĞciach szkolnego krajoznawstwa i turystyki. Badaniami objĊto studentów IV roku studiów na jedenastu
stacjonarnych kierunkach pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogóáem w badaniach udziaá wziĊáo 519. studentów (305 kobiet i 214 mĊĪczyzn).
Badania przeprowadzono w 2005 r.
Sáowa kluczowe: wycieczki szkolne, turystyka , studenci
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà XIV

JAROMIR GRYMANOWSKI, KATARZYNA SZEREMETA
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

ZDROWIE I REKREACJA RUCHOWA
W SYSTEMIE AKSJOLOGICZNYM STUDENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Wprowadzenie
Codzienna egzystencja czáowieka sprowadza siĊ do rozwiązywania licznych problemów związanych ze zmianami zachodzącymi w otaczającej nas
rzeczywistoĞci. Owe problemy związane są z dokonywaniem okreĞlonych wyborów, które z kolei są zdeterminowane przez system wartoĞci charakterystyczny dla danej grupy spoáecznej. System wartoĞci wedáug K. Popielskiego [10]
sáuĪy rozwojowi i dojrzewaniu osobowoĞci. Pomaga równieĪ w procesie integracji i jest okreĞlonym zespoáem jakoĞci i wielkoĞci związanym z aktywnoĞcią
jednostki. Uksztaátowanie siĊ okreĞlonych zachowaĔ czáowieka jest przede
wszystkim efektem procesu wartoĞciowania, tj. nadawania przez niego pozytywnego lub negatywnego znaku obiektom, zdarzeniom lub czynnoĞciom.
W rezultacie pojawią siĊ w ĞwiadomoĞci okreĞlone wartoĞci (obiekty) pozytywne lub negatywne, do których jednostka dąĪy.
Podejmując problem systemu wartoĞci J. Koralewicz-ZĊbik stwierdza, iĪ
system wartoĞci to hierarchicznie uporządkowany zespóá wartoĞci ogólnych
z odpowiadającymi im wartoĞciami szczegóáowymi, a takĪe powiązane z nimi
wartoĞci, w stosunku, do których owe wartoĞci ogólne są instrumentalne [4].
Tak wiĊc mówiąc o hierarchii wartoĞci w niniejszym opracowaniu mamy na
myĞli takie ich zróĪnicowanie, które tworzy ukáad nadrzĊdnoĞci i podrzĊdnoĞci.
W praktyce takie rozumienie hierarchii wartoĞci pozwala mierzyü rangĊ okreĞlonych wartoĞci i ustalaü ich korelacje z innymi wartoĞciami. Z teoretycznego
punktu widzenia takie podejĞcie do hierarchii wartoĞci, zdaniem M.J. SzymaĔskiego [11], uwaĪane jest za sporne, gdyĪ poszczególne wartoĞci mogą czasami
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zajmowaü miejsca równorzĊdne oraz tak postrzegany porządek hierarchiczny
wcale nie musi byü trwaáy. Badanie wartoĞci i ich hierarchii przebiega najczĊĞciej w ramach diagnozy stosunkowo áatwo obserwowalnych potrzeb, celów
i aspiracji Īyciowych badanych osób. Przez cele i aspiracje dochodzi siĊ do
ujĊcia ukrytego systemu wartoĞci, czyli tego, co czáowiek uznaje za szczególnie
waĪne dla siebie lub dla innych ludzi [8]. Poznanie hierarchii wartoĞci pozwala
na orientacjĊ w stanie ĞwiadomoĞci badanych studentów, na poznanie ich potrzeb oraz analizĊ postaw. Z powyĪszą tezą koresponduje pogląd M.J. SzymaĔskiego który uwaĪa, iĪ wiedza o wartoĞciach odczuwanych i uznawanych przez
máodzieĪ jest niezbĊdnym, podstawowym skáadnikiem racjonalnego planowania
pracy wychowawczej, oceny jej przebiegu, bilansowania efektów. SáuĪy takĪe
przewidywaniu dalszych dąĪeĔ i zachowaĔ máodego pokolenia, co ma niebagatelne znaczenie dla prognozowania rozwoju spoáecznego [11].
We wspóáczesnym Ğwiecie rekreacja ruchowa powiązana jest z nowoczesną
teorią osobowoĞci i z koncepcją zdrowia pozytywnego. Wedáug J. KuczyĔskiego w antropologii filozoficznej czáowiek pojmowany jest jako niepowtarzalny
byt jednostkowy, záoĪony z trzech wzajemnie uzupeániających siĊ sfer: ciaáa,
intelektu i psychiki, uwarunkowanych biologicznie, spoáecznie i kulturowo[6].
Czáowiek jest zatem systemem wzajemnie przenikających siĊ wartoĞci uwarunkowanych spoáecznym, biologicznym i psychicznym rozwojem, decydującym
o unikalnoĞci i toĪsamoĞci danej jednostki.
Rekreacja jest dla czáowieka elementem niezbĊdnym, egzystencjalnym,
sáuĪąc jego zdrowiu i samorealizacji – czy to w kontekĞcie z naturą, czy
z dobrami kultury. TakĪe fizyczny kontakt czáowieka przez wáasną cielesnoĞü,
ze Ğwiatem zewnĊtrznym realizowany jest w drodze dziaáaĔ prowadzonych
zgodnie z przyjĊtymi kulturowo wzorami. Z innej perspektywy rekreacja ruchowa jest równieĪ fragmentem rekreacji kulturowej, tak jak kultura fizyczna
jest elementem kultury ogólnej. W związku z powyĪszym czáowiek, jako
podmiot dziaáaĔ rekreacyjnych, pozostaje w centrum filozoficznej refleksji
o rekreacji [1].
Wedáug Raportu Europejskiej Komisji Turystyki z 2005 r. [12] obecnie obserwowany jest ciągáy wzrost popytu na aktywny wypoczynek. SpoáeczeĔstwo
coraz bardziej staje siĊ Ğwiadome swoich potrzeb zdrowotnych, poszukuje
w tym zakresie odpowiednich sposobów wypoczynku, a najbardziej odpowiedni
na ogóá okazuje siĊ wypoczynek aktywny rozwijający sprawnoĞü fizyczną, osobowoĞü, jak równieĪ potencjaá zdrowotny[7]. Nie bez powodu podkreĞla siĊ
znaczenie zdrowotno-profilaktyczne rekreacji ruchowej, która moĪe okazaü
doskonaáym antidotum na wiele dolegliwoĞci wspóáczesnego spoáeczeĔstwa[7].
WartoĞci, jakie niesie za sobą rekreacja ruchowa przez oddziaáywanie na jednostkĊ spoáeczną, naleĪy rozpatrywaü co najmniej z dwóch punktów widzenia:
higieniczno-profilaktycznego, jak i spoáeczno-wychowawczego. Elementem
wiąĪącym miĊdzy tymi aspektami jest dziaáanie ruchu na psychofizyczną sferĊ
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czáowieka. Sprzyja to podnoszeniu dobrego samopoczucia czáowieka,, dodaje
siá do pokonywania trudnoĞci, napawa optymizmem – czyli temu, co najogólniej nazywamy „afirmacją Īycia”[2].
Dlatego kolejnym warunkiem, jaki winien speániaü absolwent kierunku turystyki i rekreacji, by edukacja zdrowotna stanowiáa waĪną pozycjĊ w jego
przyszáej pracy zawodowej, jest wysokie usytuowanie zarówno zdrowia, jak
i szeroko pojĊtej rekreacji w jego systemie wartoĞci. Powinien on peániü rolĊ
stymulatora w ksztaátowaniu potrzeby staáego uczestnictwa w rekreacji ruchowej wĞród spoáeczeĔstwa i uĞwiadamianiu funkcji, jaką aktywnoĞü fizyczna
speánia w Īyciu kaĪdego czáowieka w celu przeciwdziaáania chorobom cywilizacyjnym wspóáczesnego Ğwiata. System aksjologiczny pracownika (instruktora
zdrowego stylu Īycia) szerokiej sfery turystyki i rekreacji, bĊdący skáadnikiem
jego osobowoĞci, powinien stanowiü wzór do naĞladowania przez máodzieĪ, jak
i osoby dorosáe w dobie konsumpcyjnego stylu Īycia.
Materiaá, metody i narzĊdzia badaĔ
W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Materiaá poddany analizie i
przedstawiony w niniejszym opracowaniu dotyczy máodzieĪy studiującej w roku
akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie Rzeszowskim na I roku kierunku turystyki i rekreacji na studiach stacjonarnych I stopnia. Badania empiryczne przeprowadzono w paĨdzierniku 2007 roku. W badaniach uczestniczyáo 155 osób,
w tym 71,0% stanowiáy kobiety (110 osób), a 29,0% mĊĪczyĨni (45 osoby). NajwiĊkszą liczbĊ badanych stanowili studenci w weku 19 lat (69,7%), nastĊpnie
w wieku 20 lat (23,2%), zaĞ najmniej liczną grupĊ osoby w wieku 18 i 20 lat (odpowiednio: 4,5%, 1,9%). Studenci uczestniczący w badaniach byli absolwentami
kolejno: liceów ogólnoksztaácących (80,6%), techników (16,1%) i liceów zawodowych (3,2%). Dla lepszej przejrzystoĞci dalszych analiz oraz niedopuszczenia
do rozproszenia wyników postanowiono poáączyü wyksztaácenie matek i ojców
badanych za pomocą Ğredniej arytmetycznej w jeden poziom wyksztaácenia. Poziom ten zdefiniowano jako wyksztaácenie: wyĪsze, powyĪej Ğredniego, Ğrednie,
poniĪej Ğredniego. Najbardziej liczną grupĊ rodziców badanych stanowiáy osoby
z wyksztaáceniem Ğrednim (33,3%), nastĊpnie z wyksztaáceniem wyĪszym
(26,3%), poniĪej Ğrednim (21,1%) i powyĪej Ğrednim (19,3%). Badani studenci
pochodzili w wiĊkszoĞci z województwa podkarpackiego.
W badaniach zastosowano metodĊ sondaĪu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W technice ankiety zastosowano autorski kwestionariusz anonimowej ankiety pt. „Zdrowie – rekreacja ruchowa” opracowany
w Katedrze Gospodarki Turystycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim pod
kierunkiem dra J. Grymanowskiego. W konstrukcji tego narzĊdzia kierowano siĊ gáównie jego przydatnoĞcią do wieloaspektowego poznania systemu
wartoĞci studentów w kontekĞcie ich postaw wobec róĪnych przejawów Īy-
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cia spoáecznego. Wyniki prezentowanych badaĔ mają stanowiü gáównie
ukáad odniesienia dla analogicznych badaĔ kolejnych roczników studentów I
roku studiów na kierunku turystyki i rekreacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.
W opracowaniu wyników badaĔ i ich statystycznej interpretacji posáuĪono
siĊ programem SPSS v.11.5 dla Windows. Wszystkie obliczenia statystyczne
dokonano z wyáączeniem braków oraz nieudzielonych odpowiedzi. W celu
weryfikacji hipotez oraz eksploracji związków wystĊpujących miĊdzy
poszczególnymi zmiennymi wykorzystano test niezaleĪnoĞci chi – kwadrat na
poziomie istotnoĞci Į=0,05. W prezentacji wyników posáuĪono siĊ wartoĞcią
„p”, która jest najostrzejszym (p  Į) poziomem istotnoĞci, przy którym moĪna
odrzuciü testowaną hipotezĊ na podstawie danych empirycznych.
Wyniki badaĔ
Prezentowane wyniki badaĔ stanowią fragment badaĔ podjĊtych w 2007
roku, dotyczących wieloaspektowego poznania zagadnieĔ związanych z systemem wartoĞci studentów wydziaáu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w kontekĞcie ich postaw wobec roĪnych przejawów Īycia spoáecznego.
Przeprowadzona analiza miaáa na celu poznanie hierarchii wartoĞci studentów ze wskazaniem miejsca, jakie wĞród celów Īyciowych badanych, zajmuje
zdrowie i rekreacja ruchowa. Aby poznaü miejsce zdrowia i rekreacji ruchowej
wĞród 12 zaprezentowanych wartoĞci takich jak: szczĊĞcie rodzinne, radoĞü
Īycia, przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo, turystyka, ciekawa praca, wysoka pozycja materialna, rekreacja ruchowa, kariera zawodowa, bliskie i serdeczne stosunki
z rówieĞnikami, spokojne Īycie i obdarzanie innych ludzi przyjaĨnią i zaufaniem, poproszono badanych o uszeregowanie powyĪszych wartoĞci od najbardziej do najmniej waĪnych. W wyniku tego uzyskano hierarchiĊ wartoĞci studentów zobrazowaną w formie graficznej na rycinie 1.
Badani studenci zdecydowanie najwyĪej cenią sobie szczĊĞcie rodzinne
94,3,0% wskazaĔ kobiet i 85,6% wskazaĔ mĊĪczyzn. Na kolejnych miejscach
znalazáy siĊ: zdrowie (odpowiednio 72,2%; 74,8%), radoĞü Īycia (62,1%;
62,2%), przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo (37,4%;. 42,5%). Fakt tak nisko cenionej przez
studentów rekreacji ruchowej (odpowiednio 22,2% i 18,3%) moĪna táumaczyü
tym, iĪ studenci nie identyfikują tej wartoĞci ze zdrowiem, pomimo tego, Īe
zdecydowana wiĊkszoĞü badanych na I roku studiów (52,5%) uznaáa siĊ za osoby raczej aktywne ruchowo i zdecydowanie aktywne ruchowo (37,5%).
Analiza uzyskanych wyników badaĔ za pomocą testu chi-kwadrat nie wykazaáa istotnego róĪnicowania siĊ opinii studentów na temat wybranych wartoĞci, to jednak w obrĊbie páci zaobserwowano pewne róĪnice.
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Ryc. 1. Hierarchia wybranych wartoĞci w opiniach studentów I roku studiów

Z powyĪszego wykresu wynika, iĪ hierarchia wartoĞci kobiet przedstawiaáa
siĊ nastĊpująco: szczĊĞcie rodzinne (94,3%), zdrowie (72,2%), radoĞü Īycia
(61,1%), przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo (37,4%), ciekawa praca (36,1%), bliskie i serdeczne stosunki z rówieĞnikami (27,8%), obdarzanie innych osób przyjaĨnią
i zaufaniem (25,3%), spokojne Īycie (25,0%), turystyka (23,4%), wysoka pozycja materialna i rekreacja ruchowa (po 22,2%), kariera zawodowa (21,2%).
Obraz hierarchii wartoĞci mĊĪczyzn prezentowaá siĊ nastĊpująco: szczĊĞcie
rodzinne (85,6%), zdrowie (74,8%), radoĞü Īycia (62,2%), przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo (42,5%), wysoka pozycja materialna (36,8%), bliskie i serdeczne stosunki
z rówieĞnikami (30,5%), ciekawa praca (25,5%), turystyka i kariera zawodowa
(po 24,3%), spokojne Īycie (19,5%), rekreacja ruchowa (18,3%), obdarzanie
innych osób przyjaĨnią i zaufaniem (16,1%).
Zaobserwowano, Īe dla mĊĪczyzn wartoĞü „wysoka pozycja materialna”
(36,8%) byáa istotnie (p = 0,02) waĪniejsza niĪ dla kobiet (22,2%).
Pozostaáe zmienne takie jak: wyksztaácenie rodziców, miejsce staáego zamieszkania oraz typ ukoĔczonej szkoáy Ğredniej nie róĪnicowaáy istotnie hierarchii wartoĞci studentów w badanym okresie studiów.
Wnioski
1. Zdrowie znajduje siĊ w czoáówce hierarchii wartoĞci akceptowanych zarówno przez kobiety, jak i mĊĪczyzn.
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2. Mimo iĪ badani uznają siĊ za osoby aktywne ruchowo to rekreacja ruchowa w ich systemie aksjologicznym zajmuje ostatnią pozycjĊ.
3. WartoĞü „wysoka pozycja materialna” byáa istotnie (p=0,02) waĪniejsza
dla mĊĪczyzn niĪ dla kobiet i prawdopodobnie związane jest to z faktem, Īe rola
ojca jest w spoáeczeĔstwie powszechnie kojarzona z rolą Īywiciela rodziny.
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STRESZCZENIE
Celem podjĊtych badaĔ byáo poznanie hierarchii wartoĞci studentów ze
wskazaniem miejsca, jakie wĞród celów Īyciowych badanych, zajmuje zdrowie
i rekreacja ruchowa. Badaniami objĊto máodzieĪ studiującą w latach 2007–2008
w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku turystyki i rekreacji na studiach
stacjonarnych I stopnia. Badania empiryczne przeprowadzono w paĨdzierniku
2007 roku i zastosowano w nich metodĊ sondaĪu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety.
Sáowa kluczowe: zdrowie, rekreacja ruchowa, turystyka
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POJĉCIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ.
ANALIZA FORMALNOPRAWNA
WstĊp
PojĊcia: kultura fizyczna, sport oraz rekreacja ruchowa w jĊzyku potocznym są do siebie niezwykle zbliĪone. Sáownik jĊzyka polskiego definiuje je nastĊpująco: Kultura fizyczna to czĊĞü skáadowa kultury spoáeczeĔstwa obejmująca dziedzinĊ ksztaátowania fizycznych uzdolnieĔ czáowieka, naukĊ o wychowaniu fizycznym, sportowym spoáeczeĔstwa i osobistą higienĊ oraz racjonalną
organizacjĊ czynnego wypoczynku1.
Sport to üwiczenia i gry sáuĪące podnoszeniu i nabywaniu sprawnoĞci fizycznej
i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwaáoĞü, lojalnoĞü, nawyk przestrzegania reguá2. Obok tego pojĊcia zdefiniowano takĪe sport amatorski i sport wyczynowy. Sport amatorski (rekreacyjny, masowy) to sport uprawiany wyáącznie w celu
utrzymania lub regeneracji siá, nastawiony na rozrywkĊ i zabawĊ, przeznaczony dla
szerokiego ogóáu; jedna z form czynnego wypoczynku3, natomiast sport wyczynowy (kwalifikowany) to sport, którego uprawnianie ma na celu osiąganie – dziĊki
systematycznemu, wielogodzinnemu treningowi – rekordowych wyników i zwyciĊstwa we wspóázawodnictwie na zawodach sportowych4.
Na gruncie sáowników jĊzyka polskiego nie wystĊpuje natomiast pojĊcie
„rekreacja ruchowa”. Samo sáowo „rekreacja” oznacza natomiast odpoczynek,
wytchnienie, rozrywkĊ5.
Dla przebiegu samej rywalizacji sportowej bądĨ teĪ dziaáaĔ w ramach szeroko rozumianej kultury fizycznej, rozróĪnienie to nie ma wiĊkszego znaczenia.
Bardzo czĊsto w jĊzyku potocznym uĪywane są, zdefiniowane powyĪej, pojĊcia
1

M. Szymczak (red.), Sáownik jĊzyka polskiego, t. I, Warszawa 1978, s. 1083.
M. Szymczak (red.), Sáownik jĊzyka polskiego, t. III, Warszawa 1981, s. 297.
3
TamĪe, s. 298.
4
TamĪe.
5
Zob. m.in.: tamĪe, s. 40.
2

338

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci – Tom II. Uwarunkowania…

„sport wyczynowy” lub „sport amatorski” i to wáaĞnie one wydają siĊ utrwalone
i powszechnie rozumiane przez spoáeczeĔstwo.
JednakĪe, z formalnoprawnego punktu widzenia, zdefiniowanie tychĪe pojĊü
ma znaczenie zasadnicze. Dotyczyü to bĊdzie funkcjonowania struktur organizacyjnych dziaáających w ramach kultury fizycznej i sportu, a przede wszystkim
wspierania tej dziaáalnoĞci przez organy wáadzy publicznej (wáadze paĔstwowe /
samorządowe).
W celu scharakteryzowania i rozgraniczenia tych pojĊü niezbĊdna wydaje siĊ
analiza obecnego ustawodawstwa, a takĪe wczeĞniejszych uregulowaĔ w tym zakresie 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 Ğwiatowej aktem prawnym7, który
regulowaá materiĊ kultury fizycznej byáa ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o po6

Z uwagi na zakres niniejszego opracowania, poruszone zostaáy jedynie wybrane kwestie, dotyczące
definicji pojĊü kultura fizyczna i sport. Szerzej na temat modelu i struktury organizacyjnej kultury
fizycznej w tym okresie wypowiedzieli siĊ m.in.: L. SzymaĔski, Ze studiów nad modelem kultury
fizycznej w Polsce Ludowej 1944– 1980, Wrocáaw 1996; J. Gaj, Kultura fizyczna w pierwszych latach
Polski Ludowej, Roczniki Naukowe WSWF w GdaĔsku 1975, t. V; tenĪe, Wychowanie fizyczne i sport
w Polsce Ludowej, Warszawa 1987; L. Gondek, Kultura Fizyczna w Polsce: 1944–1984. Zarys podstawowych struktur, form i efektów zarządzania kulturą fizyczną w czterdziestoleciu PRL, GdaĔsk
1986; K. Dull, Kultura fizyczna i sport w Polsce Ludowej, Warszawa 1952; Z. Jaworski, J. àysakowski,
Makrostruktury organizacji kultury fizycznej w Polsce w latach 1946–1980,Warszawa 1985.
7
Nie byá to jednak pierwszy w Polsce akt poĞwiĊcony tej tematyce. W zakresie aktów normatywnych
przed II wojną Ğwiatową wskazuje siĊ natomiast na istotną rolĊ Rozporządzenia Rady Ministrów
z 27.I.1927 r. (MP 1927 Nr 44, poz. 267), które jednak nie zawieraáo definicji interesujących mnie pojĊü,
a w przewaĪającej mierze dotyczyáo organów odpowiedzialnych za sprawy kultury fizycznej. Szerzej.
zob. m.in.: A. Tarasiewicz, DziaáalnoĞü PaĔstwowego UrzĊdu oraz Rady Naukowej Wychowania Fizycznego 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. PodobiĔski, CzĊstochowa 1999, s. 11–22; E. Maáolepszy, DziaáalnoĞü Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego na przykáadzie CzĊstochowy, Kielc i Miechowa w latach 1927–1939
(zarys problematyki) [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, S. PodobiĔski, CzĊstochowa 1999, s. 11; L. SzymaĔski, Kultura fizyczna w
polityce II Rzeczypospolitej, Wrocáaw 1995, s. 22 i nast.; H. Máodzianowska-Jakubowska, PaĔstwowy
Urząd 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. Maksimowska, Ksztaácenie kadr kultury fizycznej w Polsce w okresie miĊdzywojennym [w:] Studia z historii
i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., CzĊstochowa 1998, s. 111–128; M. Sáoniewski,
Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie miĊdzywojennym, „Wychowanie
Fizyczne i Higiena Szkolna” 1988, nr 9, s. 299. Po drugiej wojnie Ğwiatowej zostaáy 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 takĪe nie wprowadzaáy definicji omawianych pojĊü. Szerzej na ten temat zob. m.in.: A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną
w Polsce w latach 1944-2001. Studium historyczno- porównawcze, Rzeszów 2005, s. 36–41; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące 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,
CzĊstochowa 1999, s. 43–44 ze wskazaną tam literaturą.
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wszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego máodzieĪy oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu8. Nie wprowadzaáa ona jednak definicji interesujących mnie pojĊü, a jedynie w Dziale IV powoáywaáa do Īycia urzĊdy kultury fizycznej, które
zgodnie z art. 28 tejĪe ustawy miaáy zajmowaü siĊ sprawami z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wykáadnia jĊzykowa tego przepisu oraz tytuáu omawianej ustawy
wskazywaü by mogáa na wyraĨne rozgraniczenie tych pojĊü. W opracowaniach
historycznych trudno jednak znaleĨü odpowiedĨ na to pytanie9, stąd nie moĪna
jednoznacznie rozstrzygnąü, jaką intencjĊ w tym zakresie miaá ustawodawca.
Przepisy ustawy z 25 lutego 1948 r. w zakresie kultury fizycznej zostaáy
uchylone wraz z wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu10. Ustawa ta, analogicznie, jak wczeĞniejszy
akt prawny, nie definiowaáa pojĊü „kultura fizyczna” oraz „sport”11, jednakĪe
zarówno tytuá ustawy, jak i jej szczegóáowe regulacje wskazywaáyby na ich
rozgraniczenie. Argumentem przeciwnym mogáaby byü nazwa paĔstwowej
jednostki (organu) odpowiedzialnej za sprawy kultury fizycznej i sportu. Artykuá 1 tworzyá bowiem Gáówny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF), funkcjonujący przy Prezesie Rady Ministrów.
Lata 50. i 60. XX wieku to takĪe szereg ustaw dotyczących omawianej materii, które w róĪnorodny sposób odnosiáy siĊ do podnoszonych w niniejszym
opracowaniu zagadnieĔ. Akty te cechuje jednak fakt, Īe nie zawieraáy one definicji „kultury fizycznej” oraz „sportu”.
Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej12,
stawiaá za cel paĔstwa stworzenie najbardziej korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, powoáując przy tym GKKF
dziaáający przy Radzie Ministrów.

8
Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego máodzieĪy oraz o organizacji spraw kultury 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 Fizyczna” 1963, nr 2, s. 180 i n.; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące kultury..., s. 43–44
ze wskazaną tam literaturą; A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną..., s. 42–49 ze wskazaną tam literaturą.
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. Nowakowski, S. PodobiĔski, CzĊstochowa 1999, s. 77–83; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące kultury..., s. 46–47; A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną..., 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 zaáoĪeĔ tego dekretu zob.: A. Zagórska, A. Nowakowski, Ustawa
o kulturze fizycznej..., s. 83–84; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące kultury..., s. 47–48;
A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną..., s. 68–75.
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Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki13 stanowiáa swego rodzaju novum, jeĞli chodzi o siatkĊ pojĊciową. Powoáywaáa bowiem Gáówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT),
który miaá odpowiadaü za sprawy kultury fizycznej i turystyki. Jako przykáad
jego dziaáalnoĞci obejmującej takĪe sferĊ sportu, moĪna podaü chociaĪby zarządzenie Przewodniczącego GKKFiT z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej dziaáalnoĞci sportowej14. Co ciekawe, zarządzenie zwalnia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz dokonywania zgáoszenia na organizowanie i prowadzenie publicznej dziaáalnoĞci sportowej Akademicki Związek Sportowy. Jest wiĊc z punktu widzenia stuletniej historii AZS
wyjątkowe. Po pierwsze przyznaje znaczny przywilej, a po drugie – i najwaĪniejsze – wymienia Związek z nazwy.
W związku z uchyleniem w caáoĞci dekretu z 1956 r., a takĪe wszelkich
przepisów w zakresie unormowanym nową ustawą (art. 13 ustawy), w systemie
prawnym brak byáo aktu, który regulowaáby jedynie problematykĊ sportu i jego
upowszechniania. Ponadto art. 6 ustawy powoáywaá RadĊ Sportu jako organ
doradczy GKKFiT. W związku z tym, w peáni uzasadniony jest wniosek, Īe na
gruncie omawianej ustawy pojĊcie kultury fizycznej zawieraáo w sobie takie
elementy jak wychowanie fizyczne i sport.
Istotną w kontekĞcie niniejszego opracowania jest takĪe ustawa z dnia 26
maja 1978 r. o utworzeniu Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
(GKKFiS)15. Nowy urząd „wzbogacony” o czáon nazwy, przejąá jednak kompetencje funkcjonującego dotychczas GKKFiT (art. 8 ustawy). Ponadto art. 1
ustawy wyraĨnie okreĞliá Komitet jako centralny organ administracji paĔstwowej w sprawach kultury fizycznej. Ustawa w sposób konsekwentny posáuguje
siĊ tym pojĊciem, rezygnując z wyodrĊbniania pojĊcia „sport”. Tym samym
zmiana nazwy Komitetu przez dodanie nowego czáonu nie wpáynĊáa na klasyfikacjĊ pojĊü kultury fizycznej i sportu. Wydaje siĊ wiĊc, Īe miaáo to oddziaáywaü
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 zaáoĪeĔ tej ustawy zob.: B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące kultury..., s.48–49.
14
Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiT z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania
i prowadzenia publicznej dziaáalnoĞci sportowej, M.P. z 1969 r. nr 52, poz. 416.
15
Ustawa z 26 maja 1978 r. o utworzeniu Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Dz.U.
z 1978 r. nr 14, poz. 59. Szerzej na temat zaáoĪeĔ tej ustawy zob.: K. Pawáowska, A. Nowakowski, Model organizacyjny kultury fizycznej w Polsce wedáug ustawy z 1978 roku [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski,
S. PodobiĔski, CzĊstochowa 1999, s. 89–91; B. Maksimowska, Prawodawstwo dotyczące kultury
fizycznej w Polsce w latach 1946–1984 [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce
(1918–1939), red. B. Maksimowska, A. Nowakowski, S. PodobiĔski, CzĊstochowa 1999, s. 47–
48; A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944–2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005, s. 120–124.
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jedynie na spoáeczny odbiór tego urzĊdu i podkreĞlenie (na pewno jednak nie
zwiĊkszenie) jego kompetencji w zakresie sportu. W dalszym ciągu bowiem
traktowano pojĊcie „kultura fizyczna” jako najszersze znaczeniowo16.
2. Ustawa o kulturze fizycznej z 1984 r.
Ustawa z 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej17, wskazując w preambule na
doniosáą rolĊ kultury fizycznej, sáuĪącej wszechstronnemu rozwojowi czáowieka, oraz potrzebĊ peániejszego jej upowszechniania, miaáa za zadanie kompleksowo regulowaü caáoĞü omawianej w niniejszym opracowaniu problematyki.
Art. 1 ustawy stanowiá, Īe regulowaáa ona sprawy: 1) wychowania fizycznego,
2) rekreacji ruchowej, 3) sportu, 4) rehabilitacji ruchowej. Wynika wiĊc z tego,
Īe pojĊcie „kultura fizyczna” obejmowaáo wszystkie wyĪej wymienione elementy. Na uwagĊ zasáuguje jednak fakt, Īe nie byáo ono zdefiniowane, chyba Īe
za ową definicjĊ uznaü enumeratywne wyliczenie zawarte w art. 1 ustawy.
W Ğwietle wskazanych pojĊü dziwiü moĪe fakt dalszego funkcjonowania GKKFiS, powoáanego do Īycia na gruncie ustawy z 1978 r.18 W odróĪnieniu od
funkcjonujących wczeĞniej GKKF oraz GKKFiT, ustawodawca nie zdecydowaá
siĊ, bacząc na systematykĊ ustawy z 1984 r., wprowadziü zmiany w ustawie
z 1978 r. Spowodowaáo to, Īe dalsze funkcjonowanie czáonu „i Sportu” w nazwie tej instytucji, mylnie wskazywaáo, Īe sport nie byá uwaĪany za czĊĞü skáadową pojĊcia „kultura fizyczna”19. Wydaje siĊ jednak, Īe naleĪy to uznaü za
báąd ustawodawcy, a nie celowe dziaáanie w kierunku utrzymania dychotomii
omawianych pojĊü.
Ustawa z 1984 r., w art. 1 ust. 2, definiowaáa natomiast pojĊcia „sport”
i „rekreacja ruchowa”. „Sport” to proces polegający na doskonaleniu sprawnoĞci psychofizycznej, zaspakajającym potrzeby rywalizacji i dąĪenia do osiągania wyników w ramach spoáecznie akceptowanych zasad wspóázawodnictwa.
Natomiast „rekreacja ruchowa” to proces sáuĪący utrzymaniu i przedáuĪaniu
funkcji Īyciowych czáowieka oraz ksztaátowaniu obyczajów kulturalnego wypoczynku. Z analizy Ĩródeá wynika, Īe byáa to pierwsza ustawowa definicja
pojĊcia „rekreacja ruchowa”, które najprawdopodobniej nie byáo wczeĞniej
uĪywane w jĊzyku prawnym, a jest stosowane po dzieĔ dzisiejszy.
16

Podobnie: J. Gaj, Ewolucja struktur organizacyjnych paĔstwowego kierownictwa kultury fizycznej w Polsce, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1989, nr 2, s. 122; K. Pawáowska, A. Nowakowski, 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
zaáoĪeĔ omawianej ustawy w Ğwietle ówczesnej sytuacji spoáeczno-politycznej zob.: A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce…, s. 136–148.
18
Ustawa z 26 maja 1978 r. o utworzeniu Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Dz.U.
z 1978 r. nr 14, poz. 59.
19
Por. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce…, s. 149.
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Omawiana ustawa szczegóáowo regulowaáa poszczególne elementy kultury
fizycznej, dając takĪe podstawy do wspierania tej dziaáalnoĞci przez paĔstwo,
rady narodowe i samorząd terytorialny (art. 3 ustawy). Ustawa zawieraáa takĪe
normy dotyczące funkcjonowania stowarzyszeĔ kultury fizycznej, jako uprzywilejowanych osób prawnych, prowadzących dziaáalnoĞü spoáeczną w dziedzinie kultury fizycznej (rozdziaá 9 ustawy).
Rozdziaá trzeci ustawy dotyczyá organizowania dziaáalnoĞci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych
dla jej rozwoju. To wáaĞnie na gruncie tej ustawy powstaáy oĞrodki sportu i rekreacji, powoáane do Īycia przez terenowe organy administracji paĔstwowej.
Ustawa dawaáa takĪe szerokie moĪliwoĞci organizowania dziaáalnoĞci
w dziedzinie rekreacji ruchowej przez zakáady pracy, czy teĪ administracje
spóádzielni mieszkaniowych. Co wiĊcej, art. 12 ust. 2 i 3 obligowaá wyĪej wymienione organy do prowadzenia dziaáalnoĞci w ramach rekreacji ruchowej,
jednakĪe mogáy one wspóádziaáaü w tym zakresie np. ze stowarzyszeniami kultury fizycznej. PrzeáoĪyáo siĊ to na wyraĨny wzrost iloĞci jednostek zajmujących siĊ taką dziaáalnoĞcią – zakáadowych klubów sportowych, czy teĪ osiedlowych klubów TKKF.
Artykuá 41 ustawy stanowiá podstawĊ finansowania kultury fizycznej z budĪetu paĔstwa, wáaĞciwych budĪetów gmin, dochodów wáasnych jednostek
organizacyjnych kultury fizycznej, dobrowolnych ĞwiadczeĔ zakáadów pracy,
organizacji spoáecznych i spóádzielczych, związków zawodowych oraz osób
fizycznych. Ten niezwykle istotny z punktu widzenia funkcjonowania jednostek
kultury fizycznej przepis nie ograniczaá wiĊc omawianego uprawnienia jedynie
do sportu, czy teĪ rekreacji ruchowej. Mówiá o finansowaniu wszystkich aspektów kultury fizycznej, a wiĊc takĪe i sportu, który dziĞ moglibyĞmy nazwaü
wyczynowym20. Rozwiązanie to, niewątpliwie trafne, pozwalaáo wiĊc uniknąü
wątpliwoĞci w tym zakresie, które to powstają obecnie poprzez mnoĪenie ustaw
i wprowadzanie coraz to nowych pojĊü w omawianym zakresie.
3. Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r.21
W odróĪnieniu od ustawy z 1984 r., regulacja z 1996 r.22 definiowaáa wszystkie
pojĊcia, którym poĞwiĊcone jest niniejsze opracowanie. „Kultura fizyczna” zostaáa
zdefiniowana jako wiedza, wartoĞci, zwyczaje oraz dziaáania podejmowane dla
20
Szerzej na temat finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadaĔ z zakresu kultury fizycznej zob.: A. Nowakowski, DziaáalnoĞü samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury
fizycznej, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 11, s. 32–34; tegoĪ, Samorząd terytorialny a kultura
fizyczna. Propozycje de lege ferenda, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 7–8, s. 127–129.
21
Szerzej na temat prac legislacyjnych nad omawianą ustawą oraz jej zaáoĪeĔ zob. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną 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 uzdolnieĔ
i sprawnoĞci fizycznej czáowieka, a takĪe dla zachowania oraz przywracania jego
zdrowia. Wskazano takĪe, Īe cele te mogą byü realizowane przez: 1) wychowanie
fizyczne, 2) sport, 3) rekreacjĊ ruchową, 4) rehabilitacjĊ ruchową. Katalog ten, wraz
z tytuáem ustawy jednoznacznie wskazują, Īe pojĊcie kultura fizyczna jest pojĊciem
najszerszym, w którego zakres wchodzi sport i rekreacja ruchowa.
Ustawa definiuje ponadto sport jako formĊ aktywnoĞci czáowieka, mającą
na celu doskonalenie jego siá psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo,
wedáug reguá umownych, wprowadzając przy tym rozróĪnienie na sport uprawiany amatorsko (sport powszechny), sport wyczynowy (forma dziaáalnoĞci
czáowieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania
maksymalnych wyników sportowych) i profesjonalny (rodzaj sportu wyczynowego, uprawiany w celach zarobkowych).
Natomiast rekreacja ruchowa to wedáug ustawy forma aktywnoĞci fizycznej, podejmowana dla wypoczynku i odnowy siá psychofizycznych.
Pomimo tak klarownej i w peáni zdefiniowanej w ustawie siatki pojĊciowej,
ustawa, powoáując centralny organ administracji rządowej w zakresie kultury
fizycznej, nie zrezygnowaáa z nazewnictwa wprowadzonego jeszcze ustawą
z 1978 r. Byá to bowiem Prezes Urząd Kultury Fizycznej i Sportu (art. 5 ustawy). NaleĪy przy tym zwróciü uwagĊ, Īe to sam Prezes UrzĊdu, a nie Urząd, jak
bywaáo na gruncie dotychczas obowiązującego ustawodawstwa, byá organem
administracji rządowej.
Ustawa z 1996 r. dawaáa takĪe obok art. 7 ustawy o samorządzie gminnym23 podstawy do finansowego wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu24. Art. 4 ustawy stanowiá, Īe organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla
rozwoju kultury fizycznej, przy czym art. 5 ustawy klasyfikowaá to jako zadania
wáasne jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, art. 42 ust. 1 ustawy statuowaá organizowanie dziaáalnoĞci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju jako
obowiązkowe zadanie wáasne administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przepis ten uzupeánia wiĊc w zakresie zadaĔ obligatoryjnych art. 7 ust 2
ustawy o samorządzie gminnym.25 Art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie
23
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
Tekst jednolity – ustawa o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z póĨniejszymi zmianami.
24
Na brak podstaw do wspierania sportu profesjonalnego (kwalifikowanego) na gruncie omawianej regulacji wskazaá W. Cajsel (W. Cajsel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym. Komentarz, Warszawa 2006, s. 48–49).
25
Odmienne stanowisko zająá P. Chmielnicki, który uznaá, Īe ustawa o samorządzie gminnym nie
okreĞla, które dziaáania mają charakter obowiązkowy, zob. P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 127. Pogląd ten moĪe dziwiü, zwaĪywszy na brzmienie
art. 7 ust. 2 ustawy, który odsyáa w tej materii do omawianego przepisu ustawy szczególnej.
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powiatowym26, zakwalifikowaá zadania z zakresu kultury fizycznej o charakterze ponadgminnym jako zadania powiatów. Co prawda w ustawie o samorządzie powiatowym brak jest przepisu, który zaliczaáby te zadania do zadaĔ
o charakterze obligatoryjnym, jednak nie naleĪy zapominaü o cytowanym powyĪej art. 42 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej, który zobowiązuje jednostki
samorządu terytorialnego do realizacji zadaĔ z zakresu kultury fizycznej, nie
zawĊĪając tego obowiązku jedynie do gmin. NaleĪy przy tym pamiĊtaü, iĪ
w odniesieniu do powiatu zadania te bĊdą miaáy charakter ponadgminny, a wiĊc
o wiele szerszy zakres. Przykáadowo, zadanie w postaci prowadzenia zajĊü
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i máodzieĪy, bĊdzie musiaáo dotyczyü
mieszkaĔców kilku albo wszystkich gmin danego powiatu. Analogiczne uwagi
moĪna odnieĞü do realizacji przez samorząd województwa zadaĔ w zakresie
kultury fizycznej o charakterze wojewódzkim (art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy
o samorządzie województwa)27. Na uwagĊ zasáuguje takĪe uchwaáa Regionalnej
Izby Obrachunkowej (RIO) w GdaĔsku z 20.01.2005 r. (57/2005)28, w której
stwierdzono istotne naruszenie prawa polegające na niezaplanowaniu w budĪecie wydatków związanych z realizacją obligatoryjnego zadania wáasnego gminy
w zakresie kultury fizycznej.
Uregulowanie problematyki związanej z caáoĞcią kultury fizycznej, w tym
zdefiniowanie wszystkich najwaĪniejszych pojĊü z tego zakresu w jednym akcie
prawnym, naleĪy uznaü za rozwiązanie niezwykle klarowne i niebudzące wątpliwoĞci w sferze wspierania tychĪe zadaĔ przez organy wáadzy publicznej.
Staáy rozwój sportu, w kierunku jego profesjonalizacji, wymógá jednak stworzenie nowych regulacji prawnych. Ustawodawca, wbrew dotychczasowej polskie praktyce oraz doĞwiadczeniom innych krajów Unii Europejskiej, zdecydowaá siĊ jednak na uchwalenie drugiej ustawy, dotyczącej stricte tematyki sportu
wyczynowego (kwalifikowanego). Jak okazaáo siĊ w praktyce, w Ğwietle powstaáych na jej gruncie wątpliwoĞci, wyroków sądów administracyjnych, rozstrzygniĊü nadzorczych wojewodów oraz przeprowadzanych w iĞcie „ekspresowym” tempie nowelizacji, przyjĊte rozwiązanie okazaáo siĊ báĊdne.

26

Tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z póĨniejszymi zmianami.
Tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590, z póĨniejszymi zmianami; Szerzej na
temat realizacji zadaĔ z zakresu kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego zob.: A. Nowakowski, Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej
w Ğwietle ustawy z 1996 r., Samorząd Terytorialny 1997, nr 4, s. 69–73; J. Kosowski, Realizacja
przez jednostki samorządu terytorialnego zadaĔ z zakresu kultury fizycznej i sportu [w:] J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, DziesiĊü lat ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009, s. 598–611.
28
Uchwaáa RIO w GdaĔsku z 20.01.2005 r. (57/2005), „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2005, nr 4, s. 107–108.
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4. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 r.
Jak wspomniano powyĪej, zasadnicze zmiany w zakresie funkcjonowania
kultury fizycznej i sportu przyniosáa ustawa z 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym29. Ustawa ta uchyliáa bowiem czĊĞü ustawy o kulturze fizycznej
z 1996 r. – w zakresie dotyczącym funkcjonowania sportu w Polsce. Zostaáy
takĪe 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 pojĊcie „sportu kwalifikowanego”, które to art. 3 pkt 3 nowej ustawy
definiowaá jako formĊ aktywnoĞci czáowieka związaną z uczestnictwem we
wspóázawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okreĞlonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty dziaáające
z jego upowaĪnienia. W zakres znaczeniowy nowego pojĊcia zostaáy wiĊc wáączone, choü nie expressis verbis znane dotychczas definicje sportu wyczynowego i profesjonalnego.
Oceniając wzajemne relacje omawianych w niniejszym opracowaniu pojĊü,
naleĪy zauwaĪyü, Īe w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. w dalszym ciągu
w art. 3 pkt 2 funkcjonuje definicja sportu. Oznacza to wiĊc, Īe w Ğwietle obecnie obowiązującego ustawodawstwa sport stanowi czĊĞü kultury fizycznej.
A skoro sport w ogólnoĞci, to takĪe i sport kwalifikowany, regulowany w oddzielnym akcie prawnym.
Ustawodawca nie pozostaá jednak konsekwentny w zakresie uĪywania powyĪszych pojĊü. Art. 7 ust 1 pkt 10 o samorządzie gminnym wĞród zadaĔ wáasnych gminy przewiduje sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Analogiczne rozwiązanie przyjmuje art. 4 ust 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 14 ust 1 pkt 11 ustawy o samorządzie województwa. Podobna
konstrukcja zostaáa uĪyta w tekĞcie pierwotnym ustawy z dnia 4 wrzeĞnia 1997
r. o dziaáach administracji rządowej30. Art. 15 ust 1 tej ustawy stanowiá, Īe dziaá
ten obejmuje sprawy kultury fizycznej oraz sportu powszechnego i wyczynowego. Natomiast przy nowelizacjach omawianej ustawy wprowadzono juĪ dziaá
administracji rządowej o nazwie „kultura fizyczna i sport”, nie zmieniając przy
tym siatki pojĊciowej ustawy o kulturze fizycznej!31 Znaczącą zmianĊ w tym
zakresie przyniosáa takĪe ustawa o sporcie kwalifikowanym, która zmieniaáa
art. 15 ustawy o dziaáach administracji rządowej, poprzez wyodrĊbnienie tam
spraw: 1) kultury fizycznej; 2) rekreacji i rehabilitacji ruchowej; 3) sportu dzieci
i máodzieĪy; 4) sportu kwalifikowanego; 5) sportu osób niepeánosprawnych.
29

Ustawa z 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Dz.U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298,
z póĨn. zm.
30
Ustawa z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o dziaáach administracji rządowej, Dz.U. z 1997 r. nr 141,
poz. 943.
31
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dziaáach administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778. Zob. takĪe: W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, s. 48.
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Tym samym odwoáano siĊ do czĊĞci pojĊü, które nie zostaáy zdefiniowane w
Īadnym akcie prawnym. PrzecieĪ sport dzieci i máodzieĪy to w znacznej mierze
sport kwalifikowany (prowadzony przez polskie związki sportowe), sport amatorski (pojĊcie takĪe niezdefiniowane w Īadnym akcie prawnym), czy teĪ rekreacja ruchowa.
RozwaĪania w zakresie pojĊü wprowadzonych ustawą o sporcie kwalifikowanym, w zestawieniu z siatką pojĊciową ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r.
mogą z pozoru wydawaü siĊ zbĊdne, jednak w Ğwietle wspierania przez organy
wáadzy publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, dziaáaĔ z zakresu
kultury fizycznej ich rola okazaáa siĊ kluczowa.
Po wejĞciu w Īycie ustawy o sporcie kwalifikowanym, organy wáadzy publicznej mogáy wspieraü dziaáania z tego zakresu jedynie w oparciu o nowy akt
prawny. Problem jednak w tym, Īe ustawa o sporcie kwalifikowanym w pierwotnym brzmieniu zawieraáa normĊ ogólną, w myĞl której jednostki samorządu
terytorialnego mogáy wspieraü, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego (art. 2 ust. 2 ustawy). Oprócz powyĪszego przepisu ustawa zawieraáa dla
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego delegacjĊ do wydania
uchwaá szczegóáowo okreĞlających warunki i tryb przyznawania stypendiów
sportowych (art. 35 ust. 2) oraz wyróĪnieĔ i nagród za osiągniecie wysokich
wyników we wspóázawodnictwie krajowym i miĊdzynarodowym (art. 37 ust.
4). Powstaáo wiĊc pytanie o podstawĊ prawną do wspierania w inny sposób
rozwoju sportu kwalifikowanego, np. poprzez dofinansowanie zatrudnienia
szkoleniowca, obozów sportowych, organizacji imprez sportowych. OdpowiedĨ
na to pytanie przyniosáy wyroki sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 19
lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach32 stwierdziá, iĪ przepis art. 2 ust. 2 ustawy nie moĪe stanowiü samodzielnej podstawy
przyznania dotacji na rzecz klubów sportowych, gdyĪ ma on charakter normy
ogólnej i nie moĪe byü tym zakresie uznany za lex specialis. Ponadto WSA
stwierdziá, iĪ uprawnienia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansowego wspierania sportu kwalifikowanego ograniczone zostaáy do – wyraĨnie
wskazanej w art. 35 i art. 37 ustawy – moĪliwoĞci przyznawania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróĪnieĔ zawodnikom, którzy osiągnĊli wysokie
wyniki sportowe33. Z pewnoĞcią nie taki byá cel ustawodawcy, jednak prawidáowa wykáadnia omawianych przepisów nie moĪe przynieĞü innego rezultatu,
32

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 lipca 2006 r. (SA/Gl 927/06). Podobne stanowisko zająá
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 piĞmiennictwie i orzecznictwie podkreĞlono, Īe podstawy takiej nie daje takĪe art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym, gdyĪ nie moĪna tego zaliczyü do zadania wáasnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zob. orzeczenia wskazane w przypisie nr 25; P. Chmielnicki [w:]
P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 127–128.
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niĪ wskazany w omawianym wyroku. Na koniecznoĞü istnienia w ustawie
szczególnej podstawy prawnej do finansowania zadaĔ wáasnych gminy i niewystarczającą rolĊ katalogu zadaĔ wáasnych gminy zawartego w art. 7 ustawy
o samorządzie gminnym, wskazaá takĪe m.in.: Naczelny Sąd Administracyjny
oĞrodek zamiejscowy w Lublinie w wyroku z 17 marca 2000 r.34 oraz RIO
w àodzi w uchwale z 16 marca 2004 r.35
Z tego wáaĞnie powodu ustawodawca zdecydowaá siĊ wprowadziü do ustawy
przepis art. 2 ust. 3, okreĞlający, Īe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwaáy, okreĞla warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego36. Wskazaü jednak naleĪy, iĪ Ğrodek ten
moĪe mieü wyáącznie charakter przejĞciowy, bowiem w piĞmiennictwie pojawiają
siĊ juĪ poglądy, Īe w dalszym ciągu w przepisach szczególnych ustawy brak jest
podstawy prawnej do wspierania sportu kwalifikowanego w sposób inny, niĪ
okreĞlony w art. 35 i 37 ustawy37. RzeczywiĞcie, w celu zachowania prawidáowej
konstrukcji legislacyjnej, w przepisach szczególnych ustawodawca powinien
wskazaü wszystkie moĪliwoĞci wspierania sportu kwalifikowanego, co zresztą ma
miejsce w projekcie ustawy o sporcie omówionym w kolejnej czĊĞci niniejszego
opracowania. Po wprowadzeniu art. 2 ust. 3 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego moĪe wiĊc wspieraü rozwój sportu kwalifikowanego poprzez: stypendia
sportowe dla zawodników (art. 35 ustawy), nagrody dla zawodników, trenerów
i dziaáaczy sportowych (art. 37 ustawy), dofinansowanie klubów sportowych.
W praktyce znaleĨü moĪna jeszcze inne formy wspierania sportu kwalifikowanego, np. Ğwiadczenia rzeczowe w postaci udostĊpnienia gminnych obiektów sportowych na zajĊcia lub imprezy sportowe38.
5. Projekt ustawy o sporcie z 5 sierpnia 2009 r.
Gruntowne zmiany w zakresie prawa sportowego ma przynieĞü nowa ustawa
o sporcie. Jej projekt zostaá opatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki datą 5
sierpnia 2009 r.39 Projekt zakáada uchylenie obu funkcjonujących obecnie ustaw, tj.
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o sporcie byáaby wiĊc jedyną regulacją w zakresie kultury fizycznej i sportu.
34

Wyrok NSA – OĞrodek Zamiejscowy w Lublinie z 17 marca 2000 r., I SA Lu 31/00, Lex nr
45618; „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2001, nr 1 poz. 30.
35
Uchwaáa RIO w àodzi z 16 marca 2004 r., 7/21/2004, Lex nr 144780.
36
Przepis ten zostaá wprowadzony ustawą 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
Mirosáaw ObrĊbki, Wspieranie sportu kwalifikowanego, „Wspólnota” 2007, nr 51–52, s. 40–42.
38
Szerzej na temat wątpliwoĞci formalno-prawych w zakresie wspierania przez jednostki samorządu
terytorialnego zadaĔ z zakresu sportu kwalifikowanego zob.: J. Kosowski, Realizacja przez jednostki…, s. 603–605.
39
www.msport.gov.pl.
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Zasadniczym problemem jest jednak brak w projekcie definicji legalnych
wiĊkszoĞci podstawowych pojĊü40. Art. 2 § 1 definiuje jedynie „sport” jako
wszelkie formy aktywnoĞci fizycznej, które przez uczestnictwo doraĨne lub
zorganizowane, wpáywają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków spoáecznych lub osiągniecie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Art. 2 § 2 projektu okreĞla ponadto, co skáada
siĊ na kulturĊ fizyczną: „sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją
ruchową”. To enumeratywne wyliczenie moĪna traktowaü jako definicjĊ omawianego pojĊcia, jednakĪe elementy kultury fizycznej poza „sportem” nie zostaáy juĪ dookreĞlone.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, iĪ ustawodawca przyjąá niezwykle szeroką definicjĊ sportu – funkcjonującą juĪ na gruncie prawa miĊdzynarodowego, która
zawiera w sobie rozdzielone dotychczas w polskim porządku prawnym pojĊcia
„sport” i „rekreacją ruchową”. Ten zabieg bĊdzie miaá doniosáe znaczenie
w sferze wspierania tych dziaáaĔ przez wáadze publiczne. W poprzednich czĊĞciach niniejszego opracowania poĞwiĊcono wiele miejsca podstawom prawnym finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadaĔ z zakresu
kultury fizycznej oraz wątpliwoĞciom z tym związanym. Niezwykle cenne z tej
perspektywy są regulacje rozdziaáu siódmego projektu. Zawarte są tam bowiem
szczegóáy dotyczące sposobów wspierania zadaĔ przez organy wáadzy publicznej, ze wskazaniem katalogu celów, na jakie Ğrodku publiczne mogą byü przeznaczane (art. 36 projektu). Przepisy te odnoszą siĊ do sportu, natomiast brak
jest podstawy prawnej do wspierania innych form kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe są
one wspierane przez wáadze publiczne w ramach systemu oĞwiaty i systemu
opieki zdrowotnej. Natomiast, w związku z przyjĊtą szeroką definicją sportu nie
powinny juĪ pojawiü siĊ problemy ze wspieraniem sportu wystĊpujące na gruncie ustawy o sporcie kwalifikowanym, czyli wymuszenie zmiany art. 2 ustawy
o sporcie kwalifikowanym41 przez orzeczenia sądów administracyjnych42.
Rekapitulując, naleĪy stwierdziü, iĪ przyjĊte w ostatnim projekcie ustawy
o sporcie rozwiązania dotyczące siatki pojĊciowej wydają siĊ trafne. Z pewnoĞcią rezygnacja z wyodrĊbniania rekreacji ruchowej obok sportu uproĞci
40

NaleĪy przy tym zwróciü uwagĊ na istotną ewolucjĊ omawianych definicji na tle projektów
przygotowywanych przez Ministerstwo Sportu, gdyĪ projekt z 5.03.2009 r. nie zawiera w ogóle
Īadnej definicji, poza wymienieniem elementów skáadowych 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 wyroku WSA w Rzeszowie z 19 czerwca 2006 r. (I SA/Rz. 400/06), „Finanse Komunalne” 2007, nr 1–
2. Zob. takĪe wątpliwoĞci dotyczące tego zagadnienia: M. ObrĊbski, Wspieranie sportu kwalifikowanego, „Wspólnota” 2007, nr 51–52, s. 40–42.
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dziaáalnoĞü organizacji prowadzących rywalizacjĊ np. wspóázawodnictwa
szkóá podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (organizowanych przez SZS), wspóázawodnictwa w rejonach wiejskich (organizowanego
przez LZS), czy teĪ wspóázawodnictwa szkóá wyĪszych (organizowanego
przez AZS). Unikniemy bowiem wątpliwoĞci, czy ta forma prowadzenia
rywalizacji, to w rozumieniu przepisów ustawy sport, czy rekreacja ruchowa. A rozróĪnienie to nie pozostaje bez znaczenia praktycznego. Przykáadowo, z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
wrzeĞnia 2001 r. w sprawie szczegóáowych zasad i warunków prowadzenia
dziaáalnoĞci w dziedzinie rekreacji ruchowej43, wynika m.in., Īe „zawody
amatorskie” muszą mieü regulamin uczestnictwa. BĊdzie to wiĊc stanowiáo
umowną reguáĊ uczestnictwa, charakterystyczną dla sportu w ujĊciu definicji
z ustawy o kulturze fizycznej.
UjĊcie tej sfery dziaáalnoĞci AZS w pojĊciu „sport” nie oznacza natomiast, Īe stosowane bĊdą wszelkie wymogi wáaĞciwe dla rywalizacji prowadzonej przez polskie związki sportowe (np. licencje). Wymóg ten, podobnie
jak zasady bezpieczeĔstwa ograniczone zostaáy wyáącznie do rywalizacji
prowadzonych przez polskie związki sportowe. Problematyczna z punktu
widzenia organizatorów rozgrywek wydaje siĊ jednak ta druga kwestia, gdyĪ
przytoczone powyĪej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 wrzeĞnia 2001 r. daje przecieĪ organizatorom tego rodzaju zawodów
„amatorskich” pewnoĞü, Īe po speánieniu zawartych tam wymagaĔ, nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych w ramach ewentualnych procesów odszkodowawczych. Byáo ono jednak wydane na podstawie ustawy
o kulturze fizycznej, zaĞ jej uchyleniu przez nową ustawĊ o sporcie, przestanie obowiązywaü.
6. Siatka pojĊciowa w prawie miĊdzynarodowym
Szukając definicji omawianych pojĊü wyksztaáconych na gruncie prawa
miĊdzynarodowego, wspomnieü naleĪy o Europejskiej Karcie Sportu (European
Sports Charter) ustanowionej przez Komitet Ministrów Rady Europy 24 wrzeĞnia 1992 r.44, a nastĊpnie zmienionej w 2001 r.
Europejska Karta Sportu zastąpiáa Europejską KartĊ Sportu dla wszystkich
(Principles for a Policy of sport for all) z 24 wrzeĞnia 1976 r.45, bazując na jej
zasadach, lecz w znacznym stopniu poszerzając jej uregulowania. NaleĪy przy
43

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie szczegóáowych zasad i warunków prowadzenia dziaáalnoĞci 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 zwróciü uwagĊ, Īe Karta z 1976 roku nie zawieraáa definicji sportu, wskazując jedynie, Īe sport jako element socjo- kulturowego rozwoju, ma byü związany na miejscowych, regionalnych i ogólnokrajowych poziomach z innymi
sferami dziaáalnoĞci administracji i planowania, jak edukacja, zdrowie, usáugi,
Ğwiadczenia spoáeczne, procesy urbanistyczne, sztuka i wypoczynek46. Kolejny
dokument Rady Europy, czyli Europejska Karta Sportu z 24 wrzeĞnia 1992 r.
w art. 2 wprowadzaáa juĪ definicjĊ tego pojĊcia. Wedáug tej definicji „sport”
oznacza wszelkie formy aktywnoĞci fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraĨne (swobodne) lub zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków spoáecznych
lub osiągniĊcie wyników sportowych na wszelkich poziomach47.
Przytoczona powyĪej definicja sportu przejĊta zostaáa przez prawo Unii Europejskiej i stanowi obecnie czĊĞü acquis communautaire, w ramach „Biaáej
ksiĊgi na temat sportu” z 11.07.2007 r.48
Widaü wiĊc wyraĨnie, Īe w prawie miĊdzynarodowym, w tym w prawie
unijnym, funkcjonuje bardzo szeroka definicja sportu, swoim zakresem obejmująca pojĊcia kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej funkcjonujące w prawie polskim, natomiast mamy do czynienia z zaniechaniem wyróĪniania pozostaáych dwóch pojĊü.
Uwagi koĔcowe
Podsumowując naleĪy stwierdziü, Īe w polskim systemie prawnym omawiane w niniejszym opracowaniu pojĊcia byáy definiowane czĊsto w sposób
odmienny. Zasadniczym problemem byáo i jest w dalszym ciągu rozgraniczenie
znaczeniowe kultury fizycznej i sportu. O ile ustawa o kulturze fizycznej, ustawa o sporcie kwalifikowanym, a takĪe nowy projekt ustawy o sporcie wydają
siĊ rozwiaü te wątpliwoĞci, to patrząc przez pryzmat innych rozwiązaĔ ustawowych i stosowanego w administracji publicznej nazewnictwa moĪna mieü zdanie przeciwne. Wydaje siĊ natomiast, iĪ przyjĊcie w na gruncie projektu ustawy
o sporcie z 5 sierpnia 2009 r. szerokiej definicji sportu, od lat funkcjonującej na
gruncie prawa miĊdzynarodowego, w tym takĪe prawa Unii Europejskiej, stanowi rozwiązanie przeáomowe w polskim porządku prawnym. Ustawodawca
wybraá wariant niezwykle elastyczny, nie wyodrĊbniając 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 organised participation, aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming
social relationships or obtaining results in competition at all levels.
48
Biaáa KsiĊga na temat sportu przedstawiona przez KomisjĊ 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 pojĊü skáadowych jak np. sport wyczynowy, profesjonalny, amatorski, co niewątpliwie bĊdzie rolą przedstawicieli teorii sportu. PowyĪsze rozwaĪania mają takĪe niebagatelne znaczenie dla akademickiej kultury
fizycznej, w tym jednostek organizacyjnych AZS, gdzie obok sportu wyczynowego na najwyĪszym poziomie mamy do czynienia z rywalizacją amatorską,
czy teĪ imprezami czysto rekreacyjnymi. Uproszczenia omawianych pojĊü,
rezygnacja ze sztucznych podziaáów, a przede wszystkim klarowana regulacja
kwestii finansowania sportu przez wáadze publiczne z pewnoĞcią pozytywnie
wpáynie na usprawnienie dziaáalnoĞci i organizacji aktywnoĞci w ramach akademickiej kultury fizycznej.
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STRESZCZENIE
Artykuá poĞwiĊcony jest analizie formalnoprawnej kluczowych pojĊü szeroko rozumianego prawa sportowego, a mianowicie pojĊü: „kultury fizycznej”,
„sportu” i „rekreacji ruchowej”. Autor przedstawia historyczną ewolucjĊ wskazanych powyĪej pojĊü, począwszy od regulacji prawnych powstaáych tuĪ po II
wojnie Ğwiatowej, poprzez ustawĊ o kulturze fizycznej z 1984 r., ustawĊ o kulturze fizycznej z 1996 r. oraz ustawĊ o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. Artykuá zawiera takĪe odniesienia do projektu ustawy o sporcie z 05.08.2009 r.,
a takĪe nawiązuje do prawa miĊdzynarodowego, w tym definicji „sportu” funkcjonującej na gruncie prawa Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie ma na
celu zwrócenie uwagi na istotną rolĊ praktyczną siatki pojĊciowej oraz definicji
legalnych „kultury fizycznej”, „sportu” i „rekreacji ruchowej”. Autor wskazuje
bowiem na problemy interpretacyjne powstaáe na gruncie obecnego ustawodawstwa oraz formuáuje postulaty de lege ferenda, moĪliwe do wprowadzenia
w nowej ustawie o sporcie, która ma byü regulacją kompleksowo obejmującą
problematykĊ „sportu” rozumianego jako wszelkie formy aktywnoĞci fizycznej,
które poprzez uczestnictwo doraĨne (swobodne) lub zorganizowane, stawiają
sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków spoáecznych lub osiągniĊcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
Sáowa kluczowe: kultura fizyczna, sport, rekreacja ruchowa, ustawa o sporcie
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WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOàACH WYĩSZYCH
– REGULACJE W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ
WstĊp
Kultura fizyczna jest dobrem publicznym speániającym istotną rolĊ we
wspóáczesnym Ğwiecie i wpáywającym na rozwój kaĪdego czáowieka. Jej ewolucja jest nierozerwalnie powiązana z dziejami cywilizacji. W spoáeczeĔstwach
rozwijających siĊ moĪemy zaobserwowaü zaleĪnoĞü pomiĊdzy rozwojem spoáeczeĔstwa a miejscem kultury fizycznej w funkcjonowaniu tego spoáeczeĔstwa,
mianowicie ಥ im wyĪszy poziom rozwoju reprezentuje spoáeczeĔstwo, tym
waĪniejsze miejsce w Īyciu codziennym przeciĊtnego czáowieka zajmuje kultura fizyczna1. PaĔstwo ze wzglĊdu na znaczenie spoáeczne i edukacyjne kultury
fizycznej powinno ją wspieraü na kaĪdym poziomie edukacji. Kultura fizyczna,
wychowanie fizyczne oraz sport jako jej skáadniki stanowią w dzisiejszym spoáeczeĔstwie zasadniczą sferĊ kultury Īycia kaĪdego czáowieka. Stanowią takĪe
przedmiot regulacji prawnej.
Przedstawione opracowanie ma na celu przybliĪenie regulacji prawnych
w zakresie kultury fizycznej, jako skáadnika systemu edukacji szkolnictwa
wyĪszego. Kolejno przedstawiony bĊdzie krótki rys tradycji wychowania fizycznego w polskim szkolnictwie wyĪszym, obowiązujące akty prawne
w systemie prawa krajowego, oraz rola sportu w Unii Europejskiej. ZakoĔczenie artykuáu stanowią wnioski i refleksje dotyczące analizy wyĪej wymienionych zagadnieĔ.
1

M. Ordyáowski, Historia kultury fizycznej. StaroĪytnoĞü-OĞwiecenie, Wyd. AWF Wrocáaw,
Wrocáaw 2003.
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Geneza
Tradycje wychowania fizycznego, a w szczególnoĞci szkolnego wychowania
fizycznego w Polsce siĊgają czasów odlegáych i są bogate. W 1773 r. w powoáana
Komisja Edukacji Narodowej, jako pierwszy w Europie paĔstwowy urząd szkolny, w swoim programie traktuje o wychowaniu fizycznym máodzieĪy. W roku
1783 zatwierdzone zostaáy Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoáy w krajach Rzeczypospolitej przepisane, którego XXV
rozdziaá poĞwiĊcony byá wyáącznie problematyce kultury fizycznej. To w tym
rozdziale pojawiáa siĊ pierwsza definicja wychowania fizycznego i okreĞlona
zostaáa jego rola w wychowaniu máodego czáowieka. Definicja ta miaáa znaczny
wpáyw na póĨniejszy rozwój tej sfery Īycia2. Z postanowieĔ zawartych w cytowanym poniĪej XXV rozdziale Ustaw Komisji wynika, Īe juĪ w XVIII w wychowaniu fizycznemu przypisywano rolĊ zarówno zdrowotną jaki i spoáeczną.
Nieprzerwana osnowa staraĔ okoáo dzieciĊcia od pierwszych jego Īycia początków, okoáo zdrowia czerstwoĞci i siá jego, staraĔ stosownych do pomnaĪającego
siĊ wieku, a zawsze za cel mających uczyniü czáowieka szczĊĞliwym i do wykonania powinnoĞci zdolnym (…) Nie moĪna byü szczĊĞliwym, nie moĪna nabieraü
oĞwiecenia umysáu, dzielnoĞci duszy, áatwoĞci w uĪywaniu jej wáadz, zdatnoĞci
w zrĊcznoĞci w wykonaniu obowiązków swego stanu bez zdrowia, bez mocnego
i trwaáego záoĪenia ciaáa3. Komisja Edukacji Narodowej daáa podstawy do wprowadzenia kultury fizycznej w systemie szkolnictwa w Polsce, w tym w szkoáach
wyĪszych. W 1817 r. Uniwersytet JagielloĔski jako pierwszy wprowadziá do
swego programu zorganizowane zajĊcia wychowania fizycznego, dając tym samym wyraz znaczenia tej formy rozwoju máodzieĪy akademickiej.
Kolejny etap istotny dla ewolucji kultury fizycznej to dwudziestolecie miĊdzywojenne. máodzieĪ i dzieci szkolne zostaáy objĊte obowiązkiem wychowania
fizycznego na podstawie ustawy o ustroju szkoáy z dnia 11 marca 1932 r. Niestety, obligatoryjne wychowanie fizyczne nie dotyczyáo w tym czasie máodzieĪy
szkóá wyĪszych. Istniaáy w prawdzie projekty ustaw mających na celu zmianĊ
istniejącej sytuacji, jednak do wybuchu II wojny Ğwiatowej ich status siĊ nie
zmieniá i nie weszáy w Īycie4.
NastĊpny etap wdraĪania wychowania fizycznego do szkóá wyĪszych związany jest juĪ z historią powojenną oraz z rozporządzeniem Ministrów OĞwiaty
i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950r. w sprawie wychowania fizycznego studentów szkóá wyĪszych, na którego mocy zajĊciami wychowania fizycznego objĊci
2

Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoáy w krajach Rzeczypospolitej przepisane z 1783 r.
3
Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoáy w krajach Rzeczypospolitej przepisane, cyt. za: J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, PoznaĔ 1997, s. X.
4
J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury..., s. X.
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zostali studenci dwóch pierwszych lat studiów, z wyáączeniem máodzieĪy objĊtej szkoleniem wojskowym w ramach studiów wojskowych5. PowyĪsze rozporządzenie daáo prawne podstawy do rozwoju szeroko pojĊtej kultury fizycznej
w szkolnictwie wyĪszym.
Wspólne rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa WyĪszego, Zdrowia,
OĞwiaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku
wychowania fizycznego studentów szkóá wyĪszych uchyliáo rozporządzenie
z 1950 r. uszczegóáowiając sprawy związane z obligatoryjnym wychowaniem
fizycznym w szkoáach wyĪszych. Obowiązek ten dotyczyá studentów I i II roku
wszystkich kierunków studiów szkóá wyĪszych z wyjątkiem szkóá wieczorowych6 i polegaá na udziale studenta w üwiczeniach wychowania fizycznego
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Enumeratywnie wymieniono takĪe osoby,
które od powyĪszego obowiązku byáy zwolnione. W celu wykonania zadaĔ
programowych zarządzeniem Ministra Szkolnictwa WyĪszego z dnia 26 maja
1952 r. utworzone zostaáy specjalne studia wychowania fizycznego7. Rok póĨniej jednostki takie na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia utworzone zostaáy
takĪe w akademiach medycznych8.
W tym miejscu naleĪy odnieĞü siĊ takĪe do dziaáalnoĞci Akademickiego
Związku Sportowego, który od początku rozwoju kultury fizycznej wĞród studentów jest jednym z gáównych podmiotów wpáywających na jej ksztaát. Powstanie AZS datuje siĊ na 1906r. we Lwowie, aczkolwiek dzisiejszy AZS uznaje za oficjalną datĊ zaáoĪenia związku rok 1909, kiedy to powstaá AZS w Krakowie. W 1965 r. ówczesne wáadze dostrzegáy siáĊ i olbrzymi wpáyw AZS-u na
rozwój tej sfery studenckiego Īycia jaką jest kultura fizyczna. Wydane zostaáo
nawet rozporządzenie Ministra Szkolnictwa WyĪszego i Przewodniczącego
Gáównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie wspóádziaáania
wáadz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania
fizycznego w szkoáach wyĪszych. W Ğwietle przepisów powyĪszego rozporządzenia studium wychowania fizycznego i klub AZS m.in. powinny wspólnie
realizowaü wnioski związane ze sprawnoĞcią fizyczną studentów9. Rozporzą5

Rozporządzenie Ministrów OĞwiaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950r. w sprawie obowiązku
wychowania fizycznego studentów szkóá wyĪszych, Dz.U. 1950, nr 7, poz. 72.
6
Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa WyĪszego, Zdrowia, OĞwiaty oraz Kultury i Sztuki
z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkóá wyĪszych, Dz.U. 1952, nr 5, poz. 35.
7
Zarządzenie Ministra Szkolnictwa WyĪszego z dnia 26 maja 1952 r. w sprawie utworzenia
specjalnych studiów wychowania fizycznego, M.P. 1952, nr 63, poz. 965.
8
Zarządzenie 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
Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa WyĪszego i Przewodniczącego Gáównego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie wspóádziaáania wáadz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szkoáach wyĪszych,
Dz.U. 1965, nr 19, poz. 127.
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dzenie to obowiązywaáo do roku 1982, kiedy to utraciáo moc w związku z art.
228 i 232 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyĪszym10.
NastĊpnym krokiem ku rozwojowi przyjĊtego programu obowiązkowego
wychowania fizycznego na uczelniach byáo wprowadzenie w 1970 r. obok zajĊü
obligatoryjnych dla I i II roku, zajĊü 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 okreĞlone zostaáy wytyczne dotyczące wyĪej wymienionej kwestii. Wedáug tej uchwaáy nowy system wychowania fizycznego, sportu i rekreacji powinien zakáadaü osiąganie przez studentów
wysokiego stopnia sprawnoĞci fizycznej oraz ksztaátowaü nawyki i umiejĊtnoĞci
w zakresie rekreacji oraz uprawiania sportu. Wymiar zajĊü z zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji na studenta powinien byü w uczelniach
sukcesywnie zwiĊkszany12. Rok póĨniej na mocy zarządzenia ministrów Nauki,
Szkolnictwa WyĪszego i Techniki, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Spoáecznej oraz ĩeglugi przeksztaácono Studia Wychowania Fizycznego w Studia Wychowania Fizycznego i Sportu. Tym samym w zakres ich dziaáalnoĞci wáączone
zostają Kluby Uczelniane AZS. Od 1973 r. uczelnie zobowiązane zostaáy do
prowadzenia programu z zakresów kultury fizycznej obejmującego wszystkie
jej dziaáy. Na studia WFiS naáoĪono obowiązek oprócz obowiązkowych zajĊü
wychowania fizycznego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, takĪe do prowadzenia zajĊü fakultatywnych, rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych. W miarĊ
rozwoju materialnej bazy kultury fizycznej tygodniowy wymiar zajĊü miano
zwiĊkszaü. LiczbĊ obowiązkowych godzin wychowania fizycznego ustalaáo
ministerstwo odpowiadające za szkolnictwo wyĪsze. Wedáug zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 1989 r. wychowanie fizyczne powinno
byü realizowane w wymiarze nie mniejszym niĪ 180 godzin13. Zarządzenie
utraciáo moc w związku z art. 181 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 12 wrzeĞnia
1990 r. o szkolnictwie wyĪszym (Dz.U. 1990 r. nr 65 poz. 385). PowyĪsza
ustawa miaáa prawny wpáyw na realizacjĊ zadaĔ z zakresu kultury fizycznej
w szkoáach wyĪszych na początku lat 90. XX wieku. W tym czasie, a byá to
okres przemian polityczno-spoáecznych zagadnienie wychowania fizycznego
zostaáo zmarginalizowane i moĪna byáo zaobserwowaü wyraĨny regres w tej
dziedzinie. W tym czasie wiĊkszoĞü uczelni wstrzymaáa rozwój zajĊü fakulta10

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113.
J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury....
12
Uchwaáa Nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury
fizycznej, M.P. 1973, nr 21, poz. 123.
13
Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 1983 r. w sprawie zasad opracowywania planów studiów i programów nauczania studiów dziennych prowadzonych w szkoáach
wyĪszych nadzorowanych przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia i Opieki Spoáecznej,
Kultury i Sztuki, Transportu, ĩeglugi i àącznoĞci, oraz Komitet do spraw máodzieĪy i kultury
fizycznej, M.P. 1989, nr 12, poz. 96.
11
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tywnych, niekiedy ograniczając siĊ do minimum. Zaprzestano takĪe rozwoju
bazy, która bezpoĞrednio wpáywaáa na postĊp i szerzenie kultury fizycznej.
Prawo krajowe
Zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji RP, wáadze publiczne popierają rozwój
kultury fizycznej, w szczególnoĞci wĞród dzieci i máodzieĪy14. Jako artykuá
ujĊty w ustawie zasadniczej posiadającej najwyĪszą moc prawną w systemie
prawa polskiego, determinuje on podejĞcie paĔstwa do tej sfery Īycia.
PojĊcie kultury fizycznej zostaáo skonkretyzowane w polskim prawie na
poziomie ustawowym. Art. 3 pkt 2 ustawy o kulturze fizycznej definiuje wychowanie fizyczne jako proces ksztaátujący harmonijny rozwój psychofizyczny
dzieci i máodzieĪy15, co niewątpliwie ukazuje jego istotĊ w ksztaátowaniu máodego czáowieka.
Szczegóáowe rozwiązania prawne w obszarze kultury fizycznej dotyczącej
wychowania fizycznego w szkole wyĪszej mają oparcie w dokumentach: ustawĊ z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, Prawo o szkolnictwie wyĪszym z dnia 27 lipca 2005r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów ksztaácenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów ksztaácenia, a takĪe trybu tworzenia
i warunków, jakie musi speániaü uczelnia, by prowadziü studia miĊdzykierunkowe oraz makrokierunki.
Ustawa o kulturze fizycznej precyzyjnie definiuje termin „kultura fizyczna”. W jej rozumieniu kaĪdy bez wzglĊdu na wiek, páeü, wyznanie, rasĊ oraz
stopieĔ i rodzaj niepeánosprawnoĞci korzysta z równego prawa do róĪnych form
kultury fizycznej. Podstawowe cele kultury fizycznej to dbaáoĞü o prawidáowy
rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Cele te są realizowane
poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreacjĊ i rehabilitacje ruchową. Wychowanie w tak definiowanej kulturze fizycznej powinno byü jednym z podstawowych obszarów przygotowujących jednostkĊ do Īycia w spoáeczeĔstwie16.
Przepis art. 3 wyĪej wymienionej ustawy, zawiera katalog definicji legalnych, którymi posáuguje siĊ ustawa. Ustawodawca uznaá za konieczne zdefiniowanie m.in. pojĊcia „wychowanie fizyczne”. Wedáug art. 3 pkt 2 omawianej
ustawy, wychowanie fizyczne jest procesem ksztaátującym harmonijny rozwój
psychofizyczny dzieci i máodzieĪy (byáo juĪ wczeĞniej). Jego celem, wedáug
B. Cruma, jest wyposaĪenie uczniów wszystkich typów szkóá w nieodzowne
kompetencje do uczestnictwa w szeroko pojĊtej kulturze ruchu. DoniosáoĞü tej
czĊĞci kultury fizycznej podkreĞla takĪe W. Záotnik stwierdzając, Īe jeĪeli re14

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
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.
15
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kreacjĊ fizyczną, sport i rehabilitacjĊ fizyczną moĪna nazwaü filarami wspóáczesnej kultury fizycznej, to wychowanie fizyczne rozumiane jako wychowanie
przez tą kulturĊ i do niej stanowi jego fundament17.
Ustawa okreĞla strukturĊ organizacyjną kultury fizycznej w Polsce, ustala
m.in. zakres prawidáowej realizacji na róĪnych poziomach wychowania fizycznego. Art. 19 ust. 1 UKF, stanowi, Īe szkoáy, placówki oĞwiatowo wychowawcze oraz szkoáy wyĪsze dziaáające w systemie dziennym zobowiązane
są do prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego18. Przepis ten wyraĨnie nakáada na wymienione w nim podmioty, w tym szkoáy wyĪsze, obowiązek realizacji zajĊü wychowania fizycznego. W ustawie tej nie zostaá jednak skonkretyzowany wymiar zajĊü, o których mowa powyĪej, dotyczący studentów
(uszczegóáowienie takie ma miejsce odnoĞnie do uczniów szkóá podstawowych – klas IVಥVI, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych). Z przepisu tego
jednoznacznie wynika, Īe obowiązkiem wychowania fizycznego objĊci są
tylko studenci studiów stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych zajĊcia
te są nieobowiązkowe, co precyzuje § 14 Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 12 lipca 2007 r.19 PowyĪsze rozporządzenie
wydane zostaáo na podstawie art. 9 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyĪszym20.
Rozporządzenie z 12 lipca 2007 r. okreĞla standardy ksztaácenia dla poszczególnych enumeratywnie w nim wymienionych kierunków, dookreĞlając jednoczeĞnie w zaáącznikach nr 1-118 m.in. wymiar godzin zajĊü z zakresu wychowania
fizycznego. Stosownie do powyĪej wymienionych zaáączników „programy nauczania powinny przewidywaü zajĊcia z zakresu wychowania fizycznego –
w wymiarze 60 godzin, którym moĪna przypisaü do 2 punktów ECTS”21. UĪyte
w zaáącznikach sformuáowanie „moĪna przypisaü” wskazuje na dowolnoĞü uczelni co do kwestii traktowania zajĊü z wychowania fizycznego.
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyĪszym, kaĪda szkoáa wyĪsza jest
obecnie autonomiczną jednostką decydującą o programie nauczania i zakresie
zadaĔ edukacyjnych. Kultura fizyczna powinna byü integralną i komplementarną czĊĞcią polityki uczelni wyĪszej, w przygotowaniu studenta do aktywnoĞci
na polu zawodowym i spoáecznym, tym bardziej, iĪ jest ona jak to juĪ kilka17

W. Záotnik, Edukacja fizyczna jako podstawa systemu kultury fizycznej oraz skáadnik systemu
edukacji
18
UKF
19
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
standardów ksztaácenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów ksztaácenia, a takĪe trybu
tworzenia i warunków, jakie musi speániaü uczelnia, by prowadziü studia miĊdzykierunkowe oraz
makrokierunki , Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166.
20
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyĪszym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.
21
Zaáączniki nr 1-118 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 12 lipca
2007 r.
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krotnie byáo w niniejszym opracowaniu wskazywane, obszarem szczególnie
waĪnym w rozwoju przyszáego absolwenta.
Realizacją programu kultury fizycznej – obowiązkowych zajĊü z wychowania fizycznego, zajĊü sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych – na uczelniach wyĪszych publicznych najczĊĞciej zajmują siĊ Studia Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostki miĊdzywydziaáowe danej uczelni (zgodnie
z rozporządzeniem z 1974 r.).
PodstawĊ prawną dziaáania Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu
(SWFiS) stanowią:
− Art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym,
wedáug którego Rektor uczelni publicznej decyduje we wszystkich sprawach
dotyczących uczelni, z wyjątkiem tych spraw, które są zastrzeĪone przez
ustawĊ lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.
W szczególnoĞci tworzy, reorganizuje i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut oraz sprawuje nadzór nad dziaáalnoĞcią dydaktyczną i badawczą uczelni22,
− Statut danej uczelni,
− Uchwaáy Senatu Uczelni oraz Zarządzenia Rektora Uczelni.
Poszczególne SWFiS realizują swoje podstawowe zadania w zakresie kultury fizycznej w sposób zróĪnicowany i niejednolity, wspóápracując z organizacjami studenckimi (gáównie z Klubami Uczelnianymi Akademickiego Związku
Sportowego) dziaáającymi na terenie Uczelni. Forma prowadzonych zajĊü i ich
róĪnorodnoĞü uwarunkowane są wizją i moĪliwoĞciami Studiów oraz Klubów
Uczelnianych AZS. WiĊkszoĞü Uczelni, obok obligatoryjnych zajĊü z wychowania fizycznego umoĪliwia swoim studentom uczestniczenie w dodatkowych
zajĊciach rekreacyjnych, a takĪe w sekcjach sportowych, upowszechniając tym
samym kulturĊ ruchu.
CzĊĞü uczelni publicznych zmieniáa strukturĊ organizacyjną powoáując
uczelniane centra sportu, bądĨ zlecając realizacjĊ zadaĔ z zakresu kultury fizycznej podmiotom zewnĊtrznym (np. Uniwersytet Wrocáawski zleciá organizacjĊ zajĊü wychowania fizycznego AWF Wrocáaw).
Waga akademickiej kultury fizycznej podkreĞlona zostaáa takĪe w Strategii
rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 opublikowanej przez Ministerstwo Sportu. W dokumencie tym przedstawiono kierunki dziaáaĔ odnoĞnie do kultury
fizycznej i sportu, okreĞlając jednoczeĞnie cele i zadania mające sprzyjaü rozwojowi tej sfery. Zaakcentowano równieĪ silną pozycjĊ sportu w systemie wartoĞci spoáecznych. Jako jeden z gáównych celów strategicznych dokumentu
uznano m.in. sprawnoĞü máodzieĪy.
Warte zaznaczenia w tej czĊĞci opracowania jest to, Īe w szkoáach wyĪszych niepublicznych bardzo czĊsto osoby prowadzące zajĊcia z wychowania
22

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyĪszym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 3165.
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fizycznego nie są etatowymi pracownikami uczelni, w związku z czym nie posiadają statusu nauczyciela akademickiego. Ponadto ta czĊĞü systemu edukacyjnego szkolnictwa wyĪszego nie podlega praktycznie Īadnej zewnĊtrznej kontroli, mam tu na myĞli przede wszystkim PaĔstwową Komisją Akredytacyjną. Wedáug nas ukazuje to bardzo liberalne podejĞcie organów paĔstwa do kwestii
kultury fizycznej studentów.
„Sport” w prawie Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej sport ujmowany jest szeroko, zgodnie z definicja przyjĊtą przez RadĊ Europy. Sport oznacza wszelkie formy aktywnoĞci fizycznej,
które poprzez uczestnictwo doraĨne lub zorganizowane, stawiają sobie za cel
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków spoáecznych lub osiągniĊcie wyników sportowych na wszelkich poziomach23. NaleĪy zwróciü uwagĊ, iĪ definicja europejska jest zbieĪna z pojĊciem
kultury fizycznej przedstawionym przez naszego ustawodawcĊ.
Generalnie i w duĪym uproszczeniu rzecz ujmując, prawo Unii Europejskiej obejmuje prawo pierwotne oraz prawo wtórne. Prawo pierwotne tworzą
traktaty Wspólnot Europejskich i UE, a takĪe tzw. ogólne zasady prawa. Prawo
pochodne obejmuje natomiast regulacje poszczególnych instytucji WE i stanowione jest w zgodzie z prawem pierwotnym24.
W prawie wspólnotowym sport nie jest dziedziną kompetencji Unii Europejskiej, ani obszarem objĊtym procesem integracji. W konsekwencji, zagadnienia
związane ze sportem są treĞcią dokumentów unijnych, bez charakteru prawnie
wiąĪącego25. Ten brak regulacji traktatowych miaá zmieniü Traktat ustanawiający
KonstytucjĊ dla Europy, który jednak nie wszedá w Īycie w związku z brakiem
wymaganych ratyfikacji przez wszystkie paĔstwa czáonkowskie.
Po raz pierwszy odniesienie do sportu znalazáo swój wyraz w deklaracji doáączonej do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r., w której podkreĞlono spoáeczne funkcje sportu i wskazano szczególną rangĊ sportu amatorskiego. RównieĪ w deklaracji przyjĊtej przez RadĊ Europejską w Nicei w 2000 r. dotyczącej
specyficznego charakteru sportu, podkreĞlono spoáeczne znaczenie sportu. Deklaracja wskazaáa teĪ na odpowiedzialnoĞü paĔstw czáonkowskich oraz organizacji sportowych w sprawach związanych ze sportem. Z tych powodów Unia
Europejska i kaĪde paĔstwo czáonkowskie są zainteresowane propagowaniem
róĪnych form sportu, a takĪe jego rozwojem. PowyĪsze deklaracje są tekstami
politycznymi i nie mają mocy wiąĪącej. Wedáug opinii wyraĪanych w nauce,
deklaracje amsterdamska i nicejska stanowią tzw. soft law, czyli prawo, które
23

Definicja sportu ustalona przez RadĊ Europy, wykorzystana w Biaáej KsiĊdze na temat sportu.
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 wiąĪe, ale posiada znaczenie praktyczne 26. jednak odniesienia do
ich treĞci znajdują siĊ w orzeczeniach Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci dotyczących sportu27.
Szczególny charakter sportu uwzglĊdniają takĪe przepisy zawarte w Traktacie
lizboĔskim, którego wejĞcie w Īycie jest kwestią otwartą (nie zostaá jeszcze przyjĊty). Zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Unia
zyskaáaby kompetencjĊ w dziedzinie sportu. Stosownie do niego, Unia miaáaby
przyczyniaü siĊ do wspierania europejskich przedsiĊwziĊü w zakresie sportu,
uwzglĊdniając jednoczeĞnie jego szczególny charakter, jego struktury oparte na
zasadzie dobrowolnoĞci oraz uwzglĊdniając jego funkcjĊ spoáeczną i edukacyjną28.
Zapisy te wiąĪą siĊ przede wszystkim, z aspektem funkcjonowania sportu zawodowego, co jednak nie wyklucza ich oddziaáywania i funkcjonalnoĞci w sporcie, którego definicjĊ ustaliáa Rada Europy, a Unia ją przyswoiáa dla wáasnej dziaáalnoĞci.
Chodzi tu o sport jako zjawisko spoáeczne, kulturowe, które wpáywa na rozwój
fizyczny, psychiczny czáowieka, a takĪe na rozwój stosunków spoáeczny29.
W opublikowanej w 2007 r. Biaáej ksiĊdze na temat sportu, podkreĞla siĊ ,
Īe sport posiada wymiar wychowawczy, odgrywa istotna rolĊ spoáeczną i rekreacyjną. Ponadto przyczynia siĊ do samorozwoju jednostki.
Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 29/2003/WE z dnia 6 lutego
2003 r. rok 2004 zostaá ustanowiony Europejskim Rokiem Edukacji przez
Sport. Cele, które zostaáy wymienione w akcie miaáy m.in. uzmysáowiü pracownikom instytucji edukacyjnych koniecznoĞü wspóádziaáania na polu edukacji poprzez sport, promowaü kulturĊ fizyczną w aktywnoĞci szkolnej na kaĪdym
poziomie, uwzglĊdniü wartoĞci przekazywane przez sport30.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe szczególny charakter sportu i jego spoáeczne
funkcje powinny byü uwzglĊdniane przez kaĪde paĔstwo czáonkowskie i UE.
Wáadze lokalne i regionalne powinny rozwijaü dziaáalnoĞü w zakresie kultury
fizycznej na kaĪdym poziomie i krzewiü wiedzĊ na jej temat.
W tym miejscu naleĪy odnieĞü siĊ takĪe do kwestii form realizacji „sportu”31 na uczelniach wyĪszych w poszczególnych krajach czáonkowskich Unii
Europejskiej. Wedáug przeprowadzonych przez Zarząd Gáówny Akademickiego
Związku Sportowego badaĔ w latach 2004–2005 wynika, Īe uczelnie mają
obowiązek zapewnienia studentom moĪliwoĞci udziaáu we wszelkich formach
aktywnoĞci ruchowej. Natomiast w przeciwieĔstwie do uregulowaĔ funkcjonu26

J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej.....
Przykáady orzeczeĔ. Foks J., Unia Europejska i Sport – implikacje czáonkostwa Polski w Unii
Europejskiej dla polskiego sportu, Polski Instytut Spraw MiĊdzynarodowych, Warszawa 2006,
s. 14–15, 19.
28
DzUrz UE C 115, 9.05.2008.
29
Definicja sportu ustalona przez RadĊ Europy, wykorzystana w Biaáej KsiĊdze na temat sportu.
30
DzUrz UE L 43/1, 18.02.2003.
31
WiĊkszoĞü krajów nie uĪywa okreĞlenia wychowanie fizyczne, a „sport”, szerzej o tym
Z. Barabasz, Kultura Fizyczna Studentów w Europejskich Szkoáach WyĪszych, Akademicka Kultura fizyczna na przeáomie stuleci. Stan i perspektywa zmian, Warszawa 2009, s 43.
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jących w Polsce, Sáowenii, Niemczech czy na WĊgrzech zajĊcia te nie mają
charakteru obligatoryjnego32.
Konkluzje
NiepodwaĪalne jest to, Īe kultura fizyczna jest obszarem szczególnie waĪnym dla kaĪdego czáowieka i caáy czas przybiera na znaczeniu, przede wszystkim jako zjawisko spoáeczne. W związku z tym akademicka kultura fizyczna
stanowi przedmiot regulacji w prawie polskim. Konstytucja oraz ustawodawstwo zwykáe okreĞla podstawowe obowiązki związane z realizacją kultury fizycznej na uczelniach wyĪszych oraz podmioty bĊdące zobowiązanymi wykonywaü zadania z tej materii. Obowiązujące prawo nie wskazuje jednak instrumentów kontrolnych, mających na celu weryfikacjĊ jakoĞci prowadzonych zajĊü, zwáaszcza, obowiązkowych zajĊü z wychowania fizycznego. Ponadto, sposób ich realizacji nie zostaá skonkretyzowany w przepisach prawa, pozostawiając duĪą swobodĊ szkoáom wyĪszym. NaleĪy przypuszczaü, Īe ustawodawca
braá pod uwagĊ przede wszystkim spoáeczne znaczenie wychowania fizycznego,
a nie aspekt efektywnoĞci i rzetelnoĞci realizowanych zajĊü.
Wpáyw norm prawa unijnego na nasz rodzimy system prawny w dziedzinie
kultury fizycznej nie jest, jak dotąd, znaczny. Regulacje dotyczące tej materii
znajdują siĊ gáównie w aktach o charakterze politycznym, które nie posiadają
mocy prawnie wiąĪącej, jednak mogą mieü znaczenie praktyczne, nadając impulsy w polityce wewnĊtrznej Wspólnoty i paĔstw czáonkowskich. PodkreĞlana
przez UniĊ szczególna rola sportu, nie mogáa byü i nie jest obojĊtna dla polskiego ustawodawcy.
Tym co naleĪy jeszcze podkreĞliü, jest zmiana w podejĞciu do kultury fizycznej
na przestrzeni lat. Początkowo nacisk jaki káadziono na uczestnictwo dzieci i máodzieĪy w zajĊciach ruchowych związany byá przede wszystkim z polityką prowojskową. Wraz ze zmianą sytuacji polityczno-spoáecznej ciĊĪar zostaá przeniesiony na
politykĊ stricte prospoáeczną, gdzie podkreĞla siĊ rolĊ integracyjną, kulturową
i rekreacyjną kultury fizycznej, a takĪe tolerancjĊ, której ona uczy.
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STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowany zostaá zarys regulacji prawnych dotyczących
kultury fizycznej, jako skáadnika systemu edukacji szkolnictwa wyĪszego.
Przedstawione w nim zostaáy unormowania prawa polskiego oraz unijnego dotyczące tej sfery aktywnoĞci máodzieĪy. W opracowaniu podjĊto siĊ próby zbadania wpáywu regulacji unijnych dotyczących szeroko rozumianego „sportu” na
system prawa polskiego. Kwestie sportu nie są regulowane przez wspólnotowe
prawo traktatowe, jednak zagadnienia związane z tą tematyką są treĞcią dokumentów przede wszystkim o charakterze politycznym, nieposiadających mocy
prawnie wiąĪącej. Nie wyklucza to jednak ich moĪliwoĞci oddziaáywania na
politykĊ Unii Europejskiej i paĔstw czáonkowskich.
Sáowa kluczowe: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, prawo krajowe i unijne,
szczególny charakter sportu
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JANUSZ ZIELIēSKI
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego

KLIMAT PLACÓWKI DETERMINANTEM MOTYWACJI ZAWODOWEJ
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Uwagi wstĊpne
Ludzkie dziaáania są regulowane procesami motywacyjnymi, których stopieĔ natĊĪenia zaleĪy od przydatnoĞci przedmiotu dąĪeĔ oraz jego stopnia osiągalnoĞci. Im mocniejszy motyw, tym skuteczniejsza kontrola ludzkich zachowaĔ, a to warunkuje odpornoĞci na stres psychologiczny i z nim związane zmĊczenie, pokusy czy groĨby. IntensywnoĞü motywu jest zaleĪna od stopnia pobudzenia organizmu do osiągniĊcia danego celu, który jest uruchamiany za pomocą czynników negatywnych (np. ból, lĊk itp.) oraz czynników pozytywnych
(np.: wzbudzających zainteresowanie). Zdarzają siĊ sytuacje, gdy ludzie báĊdnie
dostosowują intensywnoĞü motywu do wyznaczonego celu dąĪenia, gáównie
w przypadku niedojrzaáych osobowoĞci [Tomaszewski 1977].
Zdaniem McGregora [àaguna 1996], kaĪda organizacja jest zbudowana
wedáug okreĞlonych zaáoĪeĔ. Uszczegóáowiając koncepcjĊ motywacji do pracy,
autor analizuje dwa typy ludzkich nastawieĔ do pracy, które nazywa teorią X
i Y. Zgodnie z pierwszą teorią osoba charakteryzuje siĊ wrodzoną niechĊcią do
pracy i stara siĊ jej unikaü. Woli byü kierowana, dziĊki czemu nie odczuwa
odpowiedzialnoĞci za okreĞlone dziaáania. Charakteryzuje siĊ niskim poziomem
ambicji i pragnieniem poczucia bezpieczeĔstwa.
Przeciwstawna teoria Y przedstawia przedstawicieli w danej organizacji jako osoby twórcze, z wyobraĨnią oraz pomysáowoĞcią, a ich zaangaĪowanie
fizyczne i psychiczne jest procesem naturalnym. W przeciwieĔstwie do teorii X
osoby w tym ukáadzie są odpowiedzialne, a zewnĊtrzny nadzór i groĨby kary
mobilizują je do osiągniĊcia zamierzonego celu. Ten sposób funkcjonowania
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spoáecznego u osób z ,,formacji Y” wywoáany jest wewnĊtrznymi pragnieniami,
a nie Ğrodowiskowym naciskiem.
Dlaczego ,,wewnątrzsterownoĞü” jest efektywniejsza od ,,zewnątrzsterownoĞci”?
Okazuje siĊ, Īe system wewnĊtrznej regulacji organizmu wywoáuje u czáowieka progresywny ukáad dziaáania. Osoba z taką motywacją czĊĞciej dokonuje
wyborów zadaĔ trudnych, których prawidáowe rozwiązanie wzmacnia jej aspiracje, a poraĪka wywoáuje chĊü poszukiwania innej drogi do sukcesu. Staje siĊ
to automatycznie nagrodą – wiĊkszą moĪliwoĞcią podwyĪszenia poczucia kompetencji i kierowania sobą – za ,,odwaĪny” wybór. Tylko peána ĞwiadomoĞü
nauczyciela dotycząca celu edukacyjnego oraz jednolitoĞü jego postĊpowania
z dziaáaniami wyznaczonymi przez nadzór instytucjonalny zwiĊksza jego aspiracjĊ, dostarcza satysfakcji z podjĊtych czynnoĞci oraz podwyĪsza efektywnoĞü
oddziaáywaĔ dydaktyczno-wychowawczych. Stosowanie tradycyjnego szkolnego systemu wzmocnieĔ (zewnĊtrzna nagroda lub kara) tylko pozornie (krótkotrwale) motywuje nauczyciela do aktywnej pracy. Jest systemem korzyĞci, a nie
wartoĞci, który nie powinien wyznaczaü pĊdu edukacyjnego (Īyciowego) czáowieka. Spáyca walor zawodu nauczyciela, doprowadza do ,,fabrycznego” (instrumentalnego) wykonawstwa zadaĔ, a powinien rozwijaü pasjĊ, która powinna
wzbudzaü chĊü do odkrywania, zdobywania nowych doĞwiadczeĔ oraz permanentnego poszukiwania nowych rozwiązaĔ wychowawczych [Tokarz 1985].
Wyáania siĊ w tym miejscu inny determinant motywacji, niemiej istotny niĪ
powyĪsze. Jest nim oddziaáywanie struktury organizacyjno-nadzorującokierującej. Dyrektor szkoáy odpowiada za zapewnienie swojemu pracownikowi
odpowiednich warunków pracy. Powinien charakteryzowaü siĊ umiejĊtnoĞciami
nadzorująco-kontrolującymi oraz umoĪliwia podwyĪszanie kwalifikacji i rozszerzanie warsztatu pracy edukującego. Wymienione sfery w caáym procesie
edukacyjnym nie tylko wspóáwystĊpują obok siebie, ale wrĊcz przenikają siĊ
i wynikają z siebie [Winch 1995]. Miejsce pracy ,,wuefisty” ulegáo przemianom. Dobrze wyposaĪone sale gimnastyczne stają siĊ czĊstszym obrazkiem
sceny szkolnej. Lecz nie moĪna zapominaü o tym, Īe obok tych cywilizacyjnoreformatorskich udogodnieĔ pojawiają siĊ utrudnienia, które niepodwaĪalnie
wywierają wpáyw na motywacjĊ ,,wspomagaczy” wychowania, a tym samym
efekty pracy szkoáy. Wedáug B. Wincha [1995] zaburzenie motywacji czĊsto
jest wywoáane mnogoĞcią zadaĔ i obowiązków spoczywających na edukującym,
które musi wykonaü w krótkim czasie, nadmierną odpowiedzialnoĞcią za podejmowane dziaáania, które ustawicznie mają rozszerzany zakres przez roszczeniowych rodziców. W duĪym stopniu zaleĪne jest to od umiejĊtnoĞci kierowniczych dyrektora szkoáy. JeĞli on niejasno precyzuje wymagania stawiane dydaktykowi, nie stosuje dialogu jako formy sáuĪbowego porozumiewania siĊ i nieumiejĊtnie rozdziela zadania [KordziĔski 1998], ogranicza jego samodzielnoĞü
czy nie potrafi w sposób zadowalający dla spoáecznoĞci placówki rozwiązywaü
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zaistniaáych konfliktów, wówczas istnieje duĪa szansa na powstanie niechĊci
wobec wyznaczonym nauczycielowi zadaniom. TrudnoĞci w realizacji poszczególnych czynnoĞci pedagogicznych są czĊsto spotĊgowane zbyt licznymi klasami, co czĊsto wpáywa na zaburzenie relacji edukującego z uczniami, a nierzadko z innymi przedstawicielami tego zawodu. Niemaáą rolĊ odgrywa w tej
profesji niskie wynagrodzenie, które zmusza nauczyciela do podejmowania
dodatkowej pracy.
Na podstawie powyĪszych rozwaĪaĔ moĪna stwierdziü, iĪ umiejĊtne organizowanie pracy dla nauczyciela, prawidáowy dialog, otwartoĞü w kontaktach
interpersonalnych, podziaá funkcji oraz stopieĔ utoĪsamiania siĊ z fachem
sprzyja rozwiązywaniu trudnoĞci przypisywanym zawodowi edukującego.
W twierdzeniach z teorii motywacji moĪna doszukaü siĊ zaleĪnoĞci pomiĊdzy
poziomem motywacji a prawdopodobieĔstwem osiągniĊcia zamierzonego celu
[Atkinson 1964; CieĞliĔski 1982]. Te rozwaĪania sprowokowaáy do utworzenie
i weryfikacji Skali Klimatu Placówki.
Skala klimatu placówki (SKP)
RozwaĪania Wincha [Winch 1995] o organizacji pracy w okreĞlonych instytucjach byáy pomocne przy stworzeniu skali, która pozwoliáa na uzyskanie
odpowiedzi na temat postrzegania przez nauczyciela wychowania fizycznego
,,atmosfery” panującej w jego miejscu pracy. Skala klimatu placówki (SKP)
skáada siĊ z 20 pytaĔ zamkniĊtych, a uzyskane oceny respondentów nakreĞlają
stan faktyczny relacji panujących pomiĊdzy dyrektorem a pracownikami, samymi pracownikami oraz umiejĊtnoĞci kierowniczo-organizacyjnych ich
,,zwierzchnika” w Ğrodowisku zawodowym.
Charakterystyka badanej grupy
W badaniach wziĊáo udziaá 159 nauczycieli wychowania fizycznego
szkóá gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego. Stopnie awansu zawodowego edukujących posáuĪyáy do utworzenia dwóch grupy badawcze. Szczegóáowy rozkáad liczby nauczycieli wychowania fizycznego przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w grupie badawczej
Stopnie awansu
zawodowego
nauczyciela

Mianowany
N
%
77
48,4

Dyplomowany
N
%
82
51,6

Ogóáem
N
%
159
100

Ze wzglĊdu na maáą liczbĊ przebadanych staĪystów i kontraktowych oraz
ich maáe doĞwiadczenie zawodowe te grupy zostaáy pominiĊte w badaniu. Naj-

370

Akademicka kultura fizyczna na przeáomie stuleci ಥ Tom II. Uwarunkowania…

mniejszą grupĊ pod wzglĊdem liczebnoĞci (77 badanych osób) stanowili pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na podstawie mianowania. Najbardziej liczebna grupa, która byáa brana pod uwagĊ przy analizie materiaáu badawczego, to
edukujący dyplomowani – 51,6%.
Tab. 2. Páeü badanych osób
Páeü
Kobieta
MĊĪczyzna
Ogóáem

Mianowany
N
%
37
48,1
40
51,9
77
100,0

Dyplomowany
N
%
36
43,9
46
56,1
82
100,0

Ogóáem
N
73
86
159

%
45,9
54,1
100,0

Aby rzetelniej wyjaĞniü problem pracy, dokonano rozkáadu liczbowy respondentów pod wzglĊdem páci (tab. 2). Tylko minimalne róĪnice wystĊpują
w poszczególnych grupach utworzonych ze wzglĊdu na stopnie awansu. Nieznaczna przewaga liczebnoĞci mĊĪczyzn (51,9%) nad kobietami (48,1%) ujawniáa siĊ wĞród nauczycieli mianowanych. Ukáad liczbowy nie ulega zmianie
w przypadku ,,wuefistów” dyplomowanych (56,1% badanych mĊĪczyzn).
Tab. 3. StaĪ zawodowy badanych osób
StaĪ
(lata)
2
3
5
6
8
9
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
26
27
Ogóáem

Mianowany
N
%
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2,5
4
6,9
11
0,0
0
10,7
17
13,2
21
6,9
11
0
0,0
0,0
0
0,0
0
9
5,7
4
2,5
0,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
77
48,4

Dyplomowany
N
%
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3,1
5
0,0
0
3
1,9
0
0,0
1,9
3
11
6,9
14
8,9
13,9
22
6,9
11
0
0,0
3,1
5
3,1
5
3
1,9
82
51,6

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, Īe w grupie nauczycieli dyplomowanych najwiĊcej jest osób ze staĪem zawodowym 20 lat (13,9%), zaĞ w grupie
mianowanych 12 lat (13,2%).
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Tab. 4. Wyksztaácenie rodziców respondentów
Wyksztaácenie
Podstawowe
Zasadnicze
ĝrednie
WyĪsze

Mianowany
N
%
11
4,7
6
2,5
47
19,9
29
11,0

Dyplomowany
N
%
13
5,5
10
4,3
59
25,1
55
20,2

WyĪsze pedagogiczne

4

12

1,7
Ogóáem

5,1

Ogóáem
N
24
16
106
74

%
10,2
6,8
45,0
31,2

16
236

6,8
100

AĪ 45% rodziców badanych nauczycieli to osoby z wyksztaáceniem Ğrednim (tab. 4). Porównywalny odsetek, bo 31,2, stanowią ,,opiekunowie” respondentów, którzy ukoĔczyli wyĪsze uczelnie bez przygotowania pedagogicznego.
Przygotowani do zawodu nauczycielskiego to zaledwie 6,8% rodziców. GrupĊ
porównywalną stanowili z wyksztaáceniem zasadniczym.
Analiza i interpretacja wyników badaĔ wáasnych
Gáównym celem niniejszej pracy byáo uchwycenie zróĪnicowania motywacji zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego, ze wzglĊdu na ich ocenĊ
atmosfery panującej w placówkach.
Tab. 5. Wariancja dla szeregu prostego
Nauczyciele wychowania fizycznego
Skala klimatu placówki
N
Sx
x
(xi - x )²
159
70,1
53,5
7,3

Zestawione wyniki w tabeli 5 przedstawiają Ğrednią udzielanych odpowiedzi
( x ) w grupie nauczycieli wychowania fizycznego, odchylenie standardowe (Sx)
oraz obliczona wariancja dla szeregu prostego ((xi - x )²) dla wybranych determinantów zaangaĪowania w dziaáalnoĞci szkolnej. Takie ujecie wyników pozwoliáo
okreĞliü przedziaáy typowe [BrzeziĔski 1980; 1999; BrzeziĔski, Maruszewski 1978;
BrzeziĔski, Stachowski 1975; Claus, Ebner 1972, Stupnicki 2003].
Tab. 6. Przedziaáy typowe dla grup nauczycieli wychowania fizycznego
Nauczyciele wychowania fizycznego
Klimat placówki
Przedziaáy

x

Niski
ĝredni
Wysoki

1,0÷46,2
46,3÷53,6
53,7÷100,0
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PowyĪsza procedura badawcza (tab. 6) zostaáa zastosowana do ustalenia
oceny sáownej analizowanego czynnika aktywnoĞci zawodowej wychowawców
fizycznych. DziĊki temu moĪliwe byáo zakwalifikowanie badanych edukujących do trzech grup o róĪnym nasileniu determinanta motywacji zawodowej
dydaktyków: niski, umiarkowany oraz wysoki stopieĔ.
Tab. 7. Rozkáad liczbowy badanych nauczycieli wychowania fizycznego z uwzglĊdnieniem
oceny klimatu placówki
StopieĔ awansu
Ocena sáowna
Niski stopieĔ klimatu placówki
Umiarkowany stopieĔ klimatu
placówki
Wysoki stopieĔ klimatu placówki
Ogóáem
χ²
C Pearsona
V Cramera
p

Nauczyciele mianowani
Kobiety
MĊĪczyĨni
N
%
N
%
6
3,7
9
5,6
19 11,9 17 10,7
12
37

7,4
23,0

14
40

Nauczyciele dyplomowani
Kobiety
MĊĪczyĨni
N
%
N
%
5
3,1
8
4,8
18
11,5
23
14,3

9,8
11
26,1 36
1,2951

6,9
22,5

15
46

9,3
28,4

0,1075
0,0642
0,9719

W tabeli 7 przedstawiony zostaá rozkáad liczbowy nauczycieli ,,wuefu” ze
wzglĊdu na ich ocenĊ stopnia klimatu placówki. UwzglĊdniając stopnie awansu
zawodowego oraz páeü badanych, okazaáo siĊ, Īe wyszczególniona jedna ze
zmiennych motywacji nie róĪnicuje statystycznie respondentów przy wspóáczynniku p < 0,05. DuĪa grupa edukujących (77 osób badanych) to osoby, które
atmosferĊ panującą w pracy oceniają jako umiarkowaną. WystĊpują tylko maáo
istotne dla badania róĪnice w zawodowym samopoczuciu w grupach zróĪnicowanych pod wzglĊdem nasilenia wskaĨnika klimatu placówki (niski i wysoki
stopieĔ). Maáa grupa respondentów (28 ankietowanych) jest reprezentowana
przez nauczycieli, którzy nie czują siĊ komfortowo w swoim miejscu pracy.
Wysoko oceniany jest sposób przyznawania zadaĔ, które są w peáni akceptowane przez respondentów, zgodne z umiejĊtnoĞciami i wiedzą oraz kwalifikacjami ,,wuefistów” (wykres 1, pytanie nr 4, 17, 18). Miejsce, w którym nauczyciele spĊdzają znaczną czĊĞü czasu w ciągu caáego dnia, postrzegają za zadbane
i czyste (pytanie nr 15).
Sytuacje zawodowe, które na ogóá deprymują badanych to: nieterminowe
wypáacanie pieniĊdzy na odzieĪ sáuĪbową-sportową (pytanie nr 1) i niejasne
kryteria przyznawanych nagród dyrektora (pytanie nr 13). CzĊstym zarzutem
edukujących pod adresem osób zarządzających, który siĊ pojawiaá w wypowiedziach dydaktyków, byáo nieprawidáowe rozplanowywanie grup zajĊciowych –
wiĊcej niĪ jedna klasa w sali gimnastycznej (pytanie nr 12).
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wskaĨnik klimatu pacówki

4,5
4
3,5
3
2,5

udzielone
odpowiedzi

2
1,5
1
0,5
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

numery pytaĔ

Wykres 1. Poziom udzielanych odpowiedzi przez nauczycieli
na poszczególne pytania zawarte w skali SKP

Aby dokáadniej wyjaĞniü analizowany w niniejszej pracy problem, konieczne jest rozstrzygniĊcie zaleĪnoĞci omawianego czynnika, warunkującego
motywacjĊ do wykonywania czynnoĞci dydaktyczno-wychowawczych (klimatu
placówki) i jego sukcesów zawodowych, zwiĊkszonego zaangaĪowania
w czynnoĞci zmierzające do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych.
W interpretacji wyników badaĔ (tab. 8) uwzglĊdnione zostaáy opisane powyĪej
rozwaĪania: KordziĔskiego [1998] Atkinsona [1964], CieĞliĔskiego [1982],
McGregora [1996] oraz Wincha [1995]. WyodrĊbnione, charakterystyczne dla
zmiennej pytania, posáuĪyáy do analizy nurtującego problemu.
Tab. 8. Ocena klimatu placówki w zaleĪnoĞci od deklarowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego sukcesów dydaktyczno-wychowawczych
Badani

Ocena sáowna
Wysoki stopieĔ klimatu placówki
Umiarkowany stopieĔ klimatu placówki
Wysoki stopieĔ klimatu placówki
χ²
C Pearsona
V Cramera
p

Nauczyciele wychowania fizycznego
ze
bez
znaczącymi
znaczących
sukcesami
sukcesów
zawodowymi
zawodowych
N
%
N
%
10
6,5
18
11,5
47
29,8
30
19,1
31
19,7
21
13,4
5,7468
0,2467
0,1913
0,0565
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Dane liczbowe ujĊte w tabeli 8 jednoznacznie wskazują na Ğcisáą zaleĪnoĞü
pomiĊdzy deklarowanymi osiągniĊciami nauczycieli wychowania fizycznego
a omawianym determinantem motywacji zawodowej. Dopiero analiza problemu
w oparciu o zmienną sukcesów dydaktyczno-wychowawczych pozwoliáa wyáoniü
zróĪnicowanie odpowiedzi ,,wuefistów” zawartych w wykorzystanej w tym badaniu skali. W kaĪdej z grup, utworzonych ze wzglĊdu na wskaĨnik klimatu placówki, pojawia siĊ odmiennoĞü w ocenie atmosfery panującej w miejscu pracy. Zadowalające warunki pracy są postrzegane przez 19,7% ,,wuefistów”, którzy duĪo
czasu poĞwiĊcają uczniom, co ma przeáoĪenie na osiągniĊcia szkolne. Zaledwie
13,4% edukujących traktuje dziaáalnoĞü szkolną na poziomie podstawowym, nie
wykraczającym poza przydziaá czynnoĞci. RównieĪ zróĪnicowanie wypowiedzi jest
rejestrowane wĞród niezadowolonych z miejsca dziaáalnoĞci dydaktycznowychowawczej. Nauczyciele, którzy nie deklarowali znaczących osiągniĊü zawodowych (11,5% badanych osób) czĊĞciej niĪ ci, którzy nimi siĊ szczycili (6,5%
badanych osób), postrzegali warunki pracy jako maáo komfortowe. WiĊkszy odsetek osób optymalnie oceniających swoją dziaáalnoĞü (29,8) jest reprezentowany
przez dydaktyków, którzy charakteryzują siĊ wiĊkszym zaangaĪowaniem edukacyjnym, niĪ ci, którzy w swojej szkole nie mogą siĊ tym poszczyciü (19,1). Aby
obliczyü siáĊ związku pomiĊdzy cechami jakoĞciowymi, wprowadzono wspóáczynnik kontyngencji ,,C” [BrzeziĔski 1980; 1999; BrzeziĔski, Maruszewski 1978;
BrzeziĔski, Stachowski 1975; Claus, Ebner 1972, Stupnicki 2003], który okreĞliá
istotny, choü sáaby (C = 0,136), związek osiąganych sukcesów szkolnych i wskaĨników optymalnej motywacji zawodowej.
Tab. 9. Klimat placówki w zaleĪnoĞci od deklarowanego przez nauczycieli wyksztaácenia
swoich rodziców

Badani
Ocena sáowna
Niski stopieĔ klimatu placówki
Umiarkowany stopieĔ klimatu placówki
Wysoki stopieĔ klimatu placówki
χ²
C Pearsona
V Cramera
p

Nauczyciele wychowania fizycznego
Wyksztaácenie
Wyksztaácenie
wyĪsze – pedagogiczne Ğrednie rodziców
rodziców
N
%
N
%
20
12,6
24
15,1
30
18,9
34
21,4
24
15,1
27
16,9
0,0292
0,0178
0,0136
0,9855

Dokonano równieĪ analizy zaleĪnoĞciowej takich zmiennych jak: wyksztaácenie wyĪsze-pedagogiczne rodziców respondentów, forma spĊdzania przez
nich czasu wolnego i dodatkowa dziaáalnoĞü zarobkowa wykonywana poza
miejscem pracy.
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W tabeli 9 zostaá przedstawiony rozkáad liczbowy nauczycieli wychowania
fizycznego wywodzących siĊ z rodzin o wyksztaáceniu Ğrednim i wyĪszym pedagogicznym, w zaleĪnoĞci od jednego z czynników warunkujących ich zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü szkolną. Okazuje siĊ, Īe wystĊpuje duĪe podobieĔstwo
rozkáadów liczbowych w utworzonych grupach badawczych ze wzglĊdu na
zastosowaną zmienną.
25

%

20

wyksztaácenie
wyĪsze
pedagogiczne

15

wyksztaácenie
Ğrednie

10
5
0
1

2

3

1-niski stopieĔ klimatu
placówki; 2-umiarkowany
stopieĔ klimatu placówki;
3-wysoki stopieĔ klimatu

Wykres 2. Klimat placówki w zaleĪnoĞci od deklarowanego przez nauczycieli wyksztaácenia
swoich rodziców
Tab. 10. Klimat placówki w zaleĪnoĞci od deklarowanej przez nauczycieli dodatkowej dziaáalnoĞci zarobkowej wykonywanej poza miejscem pracy
Badani
Ocena sáowna

Niski stopieĔ klimatu placówki
Umiarkowany stopieĔ klimatu placówki
Wysoki stopieĔ klimatu placówki
χ²
C Pearsona
V Cramera
p

Nauczyciele wychowania fizycznego
Dodatkowa dziaáalDziaáalnoĞü zarobkonoĞü
wa
zarobkowa poza
tylko
miejscem pracy
w miejscu pracy
N
%
N
%
17
10,7
29
20,7
31
19,5
27
18,2
11
6,9
44
27,7
13,5338
0,3676
0,2918
0,0012

Pojawiáy siĊ odpowiedzi, które minimalnie odróĪniają (nieistotnie statystycznie) dwie grupy od siebie. Cztery testy (Chi-kwadrat, C-Pearsona,
V-Cramera i wspóáczynnik p), jakie zostaáy wykorzystane do analizy istotnoĞci
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wskaĨnik klimatu placówki

róĪnic, przy dwóch stopniach swobody, potwierdzają brak istotnych statystycznie odmiennoĞci.
Jedna z hipotez, która zostaáa sformuáowana w niniejszej pracy, dotyczyáa
zaleĪnoĞci dodatkowej dziaáalnoĞci zarobkowej nauczycieli wychowania fizycznego, wykonywanej poza szkoáą a interpretowanym czynnikiem warunkującym motywacjĊ zawodową (tabela 10, wykres 3). Okazaáo siĊ, Īe wystĊpuje
statystyczne istotne zróĪnicowanie wymienionych zmiennych.
50
40

dodatkowa
dziaáalnoĞü
zarobkowa

30

praca w jednej
placówce

20
10
0
1

2

3

1-niski stopieĔ klimatu
placówki; 2-umiarkowany
stopien klimatu placówki;
3-wysoki stopieĔ klimatu
Wykres 3. Klimat placówki, w zaleĪnoĞci od deklarowanej przez nauczycieli dodatkowej
dziaáalnoĞci zarobkowej

WiĊcej edukujących, którzy dziaáają tylko w jednym miejscu pracy, zostaáo
zakwalifikowanych do grupy charakteryzującej siĊ wskaĨnikami typowymi dla
ludzi o wysokiej motywacji do dziaáalnoĞci dydaktyczno-wychowawczej.
Znaczne zróĪnicowanie odpowiedzi na pytania zawarte w skali byáo widoczne
w grupach nauczycieli wykonujących dziaáalnoĞü pozaoĞwiatową (handel, produkcja czy usáugi itp.). Zdecydowana odmiennoĞü odpowiedzi byáa reprezentowana przez osoby oceniające klimat panujący w swojej placówce jako przyjazny do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.
Wnioski
Celem niniejszej pracy byáo uchwycenie związku pomiĊdzy stopniem zaangaĪowania siĊ w pracĊ zawodową edukującego a czynnikiem, który warunkuje
sprawnoĞü pedagogiczną nauczyciela wychowania fizycznego (postrzeganiem
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klimatu placówki), a takĪe zweryfikowanie skonstruowanego narzĊdzia badawczego. Specyfika wykonywanej pracy, koniecznoĞü zwiĊkszonej odpornoĞci
na niekorzystne bodĨce Ğrodowiskowe (m.in.: haáas, zmienne warunki pracy –
warunki pogodowe), klimat, w którym ,,wuefista” funkcjonuje, bardziej lub
mniej motywują dydaktyków do wykonywania czynnoĞci edukacyjnych. Podsumowanie analizy uzyskanych wyników badaĔ dostarczyáo nastĊpujących
spostrzeĪeĔ:
1. W kaĪdej grupie badawczej, utworzonej ze wzglĊdu na stopnie awansu
zawodowego, nie pojawia siĊ istotnie statystyczne zróĪnicowanie analizowanego determinanta motywacji zawodowej (wykres 7). Na ogóá wychowawcy fizyczni w swoim miejscu pracy zwracali uwagĊ na prawidáowo rozplanowane
sáuĪbowe zadania i akceptowali polecenia wydawane przez zwierzchników. Ich
zastrzeĪenia budziáy trudnoĞci z uzyskaniem finansów na odzieĪ sportową oraz
nie do koĔca jasne kryteria przyznawania nagród przez dyrektorów szkóá - co
bezpoĞrednio jest związane z edukacyjną motywacją i sprawnoĞcią pedagogiczną. Postrzeganie wykonywanych czynnoĞci na okreĞlonym poziomie trudnoĞci oraz umiejĊtnie skonstruowany harmonogram zajĊü (jedna grupa zajĊciowa w sali gimnastycznej), warunkuje róĪny stopieĔ zaangaĪowania dydaktyków
w pracĊ zawodową. To nastawienie ma bezpoĞrednie przeáoĪenie na sukcesy
szkolne. Okazaáo siĊ bowiem, Īe osoby grupy o niskim wskaĨniku klimatu placówki, rzadziej podejmują dodatkowe zadania dydaktyczno-wychowawcze, co
przekáada siĊ na sáabsze osiągniĊcia uczniów. Motywacja do pracy zawodowej
tych osób jest niska. CzĊĞciej bezkrytycznie poddają siĊ oni kierowaniu, niĪ
sami wychodzą z oĞwiatową inicjatywą. Rzadziej uczestniczą w kursach rozszerzających warsztat oddziaáywaĔ, który pozwoliáyby przeksztaáciü ,,monotonną”
rzeczywistoĞü w teren realizacji swoich pasji.
2. Okazuje siĊ, Īe podejmowanie dodatkowej dziaáalnoĞci zarobkowej poza miejscem pracy na tle innej analizowanej zmiennej (wyksztaácenie rodziców
badanych) warunkuje wiĊksze bądĨ mniejsze akceptowanie warunków pracy
oraz zaangaĪowanie w realizacjĊ zadaĔ dydaktyczno-wychowawczych (tab. 8).
Nauczyciele, którzy swój czas wolny przeznaczali na dodatkową dziaáalnoĞü
(drugie miejsce pracy niezwiązane z oĞwiatą: dziaáalnoĞü handlową, produkcyjna i usáugowa itp.), czĊĞciej niĪ pozostali badani postrzegali dziaáalnoĞü szkolną
jako bardziej uciąĪliwą. Odmienną grupĊ stanowili nauczyciele dodatkowo
zarobkujący w klubach sportowych, innych szkoáach, prowadzący wáasne
szkóáki sportowe, zatrudniani jako specjaliĞci od ruchu przez biura turystyczne
bądĨ przy organizacji róĪnych kursów. Wykazywali siĊ oni wyĪszą sprawnoĞcią
pedagogiczną. MoĪna zatem stwierdziü, Īe dodatkowa dziaáalnoĞü zarobkowa
pozaĞwiatowa, wpáywa na niekorzystną ocenĊ klimatu placówki, co moĪe
wpáywaü na obniĪoną motywacjĊ zawodową badanych wychowawców fizycznych.
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3. Skonstruowane narzĊdzie badawcze byáo pomocne przy zebraniu informacji na temat jednego z determinantów motywacji zawodowej badanych
nauczycieli wychowania fizycznego. Dostarczyáo wiedzy o problemie badawczym niniejszej pracy oraz pozwoliáo zmodyfikowaü konstrukcjĊ tworzonej
techniki badawczej. Ostateczny test motywacji zawodowej skáada siĊ z 60 pytaĔ
zamkniĊtych i 1 otwartego, a uzyskane wyniki tworzą 12 skal ksztaátujących
okreĞlony profil. Skale przedstawiają stopieĔ utoĪsamiania siĊ badanych z zawodem nauczyciela na poziomach anomijnym, odgrywania roli spoáecznej
i autonomicznym. OkreĞlają równieĪ tendencje do pojawienia siĊ objawów wypalenia zawodowego w trzech sferach tego syndromu. UjĊcie graficzne obrazuje
opinie dydaktyków na temat klimatu placówki, umiejĊtnoĞci zarządzania szkoáą,
prawidáowego rozdziaáu zadaĔ przez osoby za to odpowiedzialne i atmosferĊ
panującą pomiĊdzy pracownikami. Postrzeganie dziaáaĔ edukacyjnych jako
mniej lub bardziej trudnych jest dopeánieniem caáoĞci projektu.
PodjĊta eksploracja stanowi kontynuacjĊ badaĔ z zakresu wiedzy o nauczycielu. Jest, w permanentnie zmieniającej siĊ oĞwiatowej rzeczywistoĞci, wstĊpem (analizą przygotowawczą) do przeprowadzenie kolejnych dociekaĔ na
temat motywacji dydaktyka do podejmowania specjalistycznych dziaáaĔ i weryfikacją narzĊdzia badawczego – skali motywacji zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego.
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA NA PRZEàOMIE STULECI
TOM II ಥ UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE
ROZDZIAà XVIII (VARIA)

WITOLD PÓàTORAK, GRZEGORZ BIELEC
Wydziaá Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

STARZENIE SIĉ I STAROĝû W OPINII STUDENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I SàUCHACZY
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
WstĊp
Od momentu urodzenia wkraczamy nieuchronnie w etap starzenia siĊ. Zasadniczą cechą tego procesu jest stopniowe zmniejszanie zdolnoĞci organizmu do zachowania równowagi Ğrodowiska wewnĊtrznego w odpowiedzi na czynniki Ğrodowiska zewnĊtrznego – warunków i trybu naszego Īycia. Poza uwarunkowaniami
genetycznymi, wyznaczającymi czas trwania naszego Īycia, są jeszcze czynniki
chorobotwórcze, które nasilają siĊ wraz z wiekiem i determinują dáugoĞü jego trwania. IloĞü negatywnych skutków, zmniejszających zdolnoĞü organizmu do zachowania równowagi homeostatycznej jest wtedy znacznie wyĪsza.
W wiĊkszoĞci wspóáczesnych ludzkich populacji obserwuje siĊ proces starzenie siĊ ich spoáecznoĞci. IloĞü narodzin maleje i proporcjonalny udziaá ludzi
bĊdących w starszym wieku, poza okresem produktywnoĞci roĞnie.
StaroĞü i starzenie siĊ – to pojĊcia, które nie zostaáy jeszcze jednoznacznie
zdefiniowane, zarówno przez nauki biologiczne, jak i spoáeczne. Pierwsze traktowane jest jako zjawisko – faza Īyciowa, drugie jest procesem rozwojowym.
Wiedza o procesach starzenia siĊ i staroĞci jest waĪnym elementem wyksztaácenia ludzi máodych, a szczególnie przyszáych pedagogów. W wielu spoáeczeĔstwach staroĞü czĊsto postrzegana jest bowiem przez pryzmat licznych stereotypów, z których wiĊkszoĞü kojarzona jest negatywnie. Zasadniczym celem badaĔ
byáo poznanie wiedzy na temat starzenia siĊ i staroĞci oraz problemów zdrowotnych związanych z tym okresem, a takĪe porównanie osobistego odniesienia
do tego okresu Īycia wĞród ludzi máodych ಥ jeszcze uczących siĊ oraz osób
starszych, bĊdących intelektualnie aktywnymi.
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Materiaá i metody
Badania przeprowadzono w grudniu i styczniu w roku akademickim
2007/2008 w Uniwersytecie Rzeszowskim. Badani to studenci wydziaáów pedagogiczno-artystycznego i wychowania fizycznego oraz sáuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim (UTW)1. GrupĊ badaną
stanowiáo 478 osób, w tym 291 studentów UR i 187 sáuchaczy UTW. WĞród
studentów byáy osoby studiujące na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym (III i IV rok studiów), Resocjalizacja (V rok studiów – niestacjonarne), Wychowanie Fizyczne (II i III rok studiów stacjonarnych, I rok Studiów Uzupeániających Magisterskich – niestacjonarne) oraz Turystyka i Rekreacja (I rok studiów – stacjonarne).
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety nt. Co
wiemy o staroĞci?2. Ankieta miaáa charakter anonimowy i skáadaáa siĊ z dwudziestu pytaĔ o charakterze otwartym i zamkniĊtym. Do analizy wyników
w niniejszych badaniach wybrano dziesiĊü pytaĔ. Podczas analizy nie stosowano metod statystycznych, a jedynie porównanie opisowe.
Wyniki
Uzyskane wyniki przedstawiono w odniesieniu do wybranych pytaĔ wykorzystanych w kwestionariuszu ankiety z podziaáem na grupy: studenci UR
i sáuchacze UTW. Przedstawione poniĪej rezultaty badaĔ mogą stanowiü równieĪ przedmiot osobistej refleksji czytelnika, a takĪe umoĪliwiają porównanie
ich z wynikami badaĔ, jakie uzyskali K. Broczek i czáonkowie zespoáu przy
Klinice Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie [1]. CzĊĞü wyników pracy
zasáuguje jednak na szersze omówienie z uwagi na róĪnice wystĊpujące miĊdzy
udzielanymi odpowiedziami respondentów.
Jakie choroby/problemy zdrowotne wystĊpują czĊsto w podeszáym wieku?
Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rycina 1.

1

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) umoĪliwia osobom, które zakoĔczyáy dziaáalnoĞü zawodową, zdobywanie wiedzy, realizacjĊ zainteresowaĔ i aktywną pracĊ twórczą w Ğrodowisku.
MoĪna sądziü, Īe sáuchacze UTW są w pewnym sensie wyselekcjonowaną grupą osób, które
wybierają aktywny tryb Īycia i podejmują dobrowolnie nowe wyzwania wymagające wszechstronnego zaangaĪowania.
2
AnkietĊ tĊ zastosowali w swoich badaniach Katarzyna Broczek i czáonkowie zespoáu badawczego Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie. Pytania zawarte w kwestionariuszu
ankiety, jak i szczegóáowy opis prowadzonych badaĔ znajduje na stronie http://www.ementor.edu.pl
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I - problemy z poruszaniem siĊ, II - choroby ukladu kostnostawowego, III - osteoporoza, IV - choroby ukáadu krąĪenia,
V - cukrzyca, VI - choroby ukáadu oddechowego
Ryc. 1. Choroby i problemy zdrowotne wystĊpujące najczĊĞciej w podeszáym wieku

Zwraca uwagĊ fakt, Īe wiele istotnych chorób i problemów zdrowotnych
wieku podeszáego, z punktu widzenia czĊstoĞci ich wystĊpowania, nie zostaáo
wymienionych przez wiĊkszoĞü respondentów. Rycina 2 przedstawia opinie
respondentów, którzy równieĪ (dodatkowo) zwrócili uwagĊ na problemy u osób
w podeszáym wieku wskazując: zaburzenia wzroku i sáuchu, nietrzymanie moczu, zaburzenia snu i upadki związane z problemem utrzymania równowagi.
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Ryc. 2. Problemy zdrowotne wymienione dodatkowo przez respondentów
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Jakie są najwiĊksze problemy osób starszych w sferze psychicznej? Wyniki
przedstawiono na rycinie 3.
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I - depresja, II - choroby otĊpienne, III - samotnoĞü, IV - poczucie
odrzucenia, V - zaburzenia ĞwiadomoĞci
Ryc. 3. Problemy osób w starszym wieku w sferze psychicznej

Zarówno studenci UR, jak i sáuchacze UTW wskazywali, Īe najwiĊkszym
problemem osób bĊdących w starszym wieku w sferze psychiki jest samotnoĞü,
a nastĊpnie depresja, poczucie odrzucenia i choroby otĊpienne.
Co opóĨnia proces starzenia? Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rycina 4.
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intelektualna, IV - zdrowy styl Īycia, V - wiĊzi spoáeczne
i rodzinne, VI - optymizm, VII - dieta, VIII - zainteresowania
Ryc. 4. Czynniki opóĨniające proces starzenia
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Studenci wydziaáów pedagogiczno-artystycznego i wychowania fizycznego
oraz sáuchacze UTW wymienili liczne czynniki opóĨniające proces starzenia
(ryc. 4). NajwaĪniejszym z nich, wedáug ich opinii jest aktywnoĞü fizyczna,
dodatkowo studenci, jak i sáuchacze wskazywali zdrowy styl Īycia i optymizm,
jako znaczące czynniki opóĨniające staroĞü.
Kolejne pytanie (niedokoĔczone) brzmiaáo: Osoby starsze są… Wyniki
przedstawiono na rycinie 5.
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Rycina 5. Cechy osób starszych (uzupeánienie zdania „Osoby starsze są ...”)

WĞród sáuchaczy UTW najczĊĞciej wymieniane byáy pozytywne cech towarzyszące staroĞci, natomiast wĞród studentów UR cechy pozytywne, jak i negatywne byáy wymieniane niemal przez jednakową liczbĊ badanych. Warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe sáuchacze UTW – bĊdąc najczĊĞciej osobami intelektualnie czy teĪ fizycznie aktywnymi, czĊĞciej wskazują cechy pozytywne.
Czy utrzymujesz regularny kontakt z osobą starszą spoza rodziny? O odpowiedĨ na to pytanie poproszono jedynie studentów wydziaáów pedagogicznoartystycznego i wychowania fizycznego. Miaáo ono na celu ocenĊ relacji miĊdzypokoleniowych osób studiujących na kierunkach pedagogicznych. Okazuje
siĊ, Īe 41,3% badanych odpowiedziaáo twierdząco, a 58,7% studentów nie
utrzymuje regularnych kontaktów z Īadną osobą w podeszáym wieku, która nie
jest czáonkiem rodziny.
Jakie instytucje i organizacje zajmujące siĊ pomocą osobom w podeszáym
wieku są Pani/Panu znane? OdpowiedĨ na to pytanie ilustruje rycina 6.
SpoĞród instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom w starszym
wieku studenci UR najczĊĞciej wskazywali na instytucje opieki spoáecznej oraz
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Caritas i PCK. Sáuchacze UTR stosunkowo mniej wskazywali wspomniane juĪ
organizacje, ale za to czĊĞciej upatrują pomoc w placówkach ochrony zdrowia.
WĞród respondentów byáy osoby, które nie udzieliáy odpowiedzi – stanowili oni
jednak najniĪszy odsetek spoĞród badanych.
W jaki sposób wiedza, którą zdobĊdziesz/zdobyáaĞ(eĞ) w czasie studiów wpáynie/wpáynĊáa na Twój stosunek do osób starszych? Pytanie do studentów UR. Czy
i w jaki sposób udziaá w wykáadach i zajĊciach UTW zmieniá Pani/Pana stosunek
do starzenia siĊ i staroĞci? Pytanie to z kolei skierowano do sáuchaczy UTW.
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Ryc. 6. Wiedza o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia osobom
w podeszáym wieku
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Ryc. 7. Wpáyw ksztaácenia na podejĞcie do staroĞci
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Odczuwany lub przewidywany wpáyw zajĊü akademickich w ramach
ksztaácenia w UR oraz wykáadów i zajĊü w ramach UTW na swój wáasny stosunek do staroĞci zdeklarowaáa zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów (ryc. 7).
Czy osoby starsze mają w Polsce zapewnioną odpowiednią opiekĊ medyczną? Odpowiedzi respondentów ilustruje rycina 8.
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Ryc. 8. Wiedza na temat zapewniania osobom starszym odpowiedniej opieki medycznej

Zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów ocenia negatywnie stan opieki medycznej, jaki jest zapewniany osobami w podeszáym wieku w Polsce (ryc. 8).
Przyczynami krytyki są miĊdzy innymi dáugi czas oczekiwania na wizytĊ
u specjalisty i utrudniona dostĊpnoĞü badaĔ dla pacjentów w podeszáym wieku.
Czy boi siĊ Pani/Pan staroĞci? Odpowiedzi na to pytanie przedstawia rycina 9.
Zwraca uwagĊ zbieĪnoĞü wyników miĊdzy grupą sáuchaczy UTW a „máodymi” studentami studiów pedagogicznych, jak równieĪ wysoki odsetek osób,
które nie myĞlą o tym okresie Īycia (ryc. 9).
StaroĞü to... Odpowiedzi na to niedokoĔczone stwierdzenie zebrano w formie graficznej na rycinie 10. Na to pytanie respondenci mogli udzielaü caákowicie dowolnych odpowiedzi, które nastĊpnie podzielono na trzy kategorie reprezentujące pozytywne, neutralne i negatywne okreĞlenia staroĞci. NajczĊĞciej,
studenci UR i sáuchacze UTW postrzegali staroĞü w kategoriach negatywnych
lub neutralnych. Przykáadowe stwierdzenia, które najczĊĞciej siĊ powtarzaáy to:
„najtrudniejszy etap Īycia”, „samotnoĞü i brak zrozumienia”, „konieczna, smutna rzeczywistoĞü”, „byü na marginesie Īycia”, „trudne wyzwanie, szczególnie
w polskich warunkach”, „konsekwencja przeĪytych lat”, „jesieĔ Īycia”, „okres
Īycia, którego nie powinniĞmy siĊ baü” i inne. WĞród odpowiedzi – chociaĪ
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stosunkowo rzadziej, pojawiaáy siĊ równieĪ pozytywne okreĞlenia, które warto
w tym miejscu przytoczyü, np. „radoĞü z przeĪytego Īycia”, „piĊkny okres
w Īyciu”, „czas na speánianie marzeĔ”, „nowe doĞwiadczenie”, „taki sam okres
w Īyciu jak máodoĞü, tylko z wiĊkszym doĞwiadczeniem”, „dobry czas na speánianie swoich zainteresowaĔ” itp.
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Ryc. 9. Opinie wyraĪające ewentualne obawy przed staroĞcią
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Ryc. 10. Postrzeganie staroĞci
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Omówienie wyników
W ostatnim dziesiĊcioleciu wzrosáa Ğrednia dáugoĞü trwania Īycia (dla kobiet do 79,4 lat, dla mĊĪczyzn do 70,81 lat). Liczba ludzi w starszym wieku
systematycznie przybywa gáównie dziĊki osiągniĊciom medycyny w dziedzinie
leczenia chorób Ğmiertelnych. Na przykáad w USA osoby powyĪej 65 lat stanowią okoáo 12% ludnoĞci, a w Japonii – 11% procent. W krajach europejskich co
7 osoba jest w wieku powyĪej 65. roku Īycia, podczas gdy liczba osób w przedziale 0-19 lat wyraĨnie siĊ zmniejsza [7]. W związku z czym ciĊĪar gáównych
grup zaleĪnych w spoáeczeĔstwie, czyli dzieci, máodzieĪy i osób starszych przesuwa siĊ wyraĨnie w kierunku tych ostatnich.
W Polsce od poáowy lat 80. XX wieku stopniowo zwiĊksza siĊ udziaá osób
w wieku 65 lat i wiĊcej [6, 4]. W 2004 roku osoby te stanowiáy 13,1% ogóáu
ludnoĞci Polski. Z prognozy Gáównego UrzĊdu Statystycznego [3] moĪna sądziü, Īe do 2010 roku udziaá osób starszych w áącznej liczbie ludnoĞci bĊdzie
zmieniaá siĊ nieznacznie. W nastĊpnych latach wzrost bĊdzie szybszy i w 2030
roku osiągnie poziom okoáo 24%, co oznacza, Īe prawie co czwarty Polak bĊdzie miaá co najmniej 65 lat.
Niniejsze badania wykazują, Īe ludzie máodzi (studenci) i osoby starsze
(sáuchacze UTW) róĪnią siĊ w ocenie najwaĪniejszych problemów zdrowotnych
wystĊpujących w starszym wieku, ale wykazują niekiedy podobieĔstwo w zakresie podejĞcia do wáasnej staroĞci.
Studenci UR, spoĞród chorób wieku podeszáego, wymieniali najczĊĞciej
problemy z poruszaniem i zaburzenia związane z ukáadem kostno-stawowym.
Natomiast sáuchacze UTW wskazywali najliczniej na te choroby, które wystĊpują najczĊĞciej zgodnie z danymi z badaĔ epidemiologicznych, a mianowicie
choroby ukáadu krąĪenia. Zarówno studenci, jak i sáuchacze nie wymienili nowotworów, jako istotnego problemu zdrowotnego w podeszáym wieku. Rezultaty te korespondują z wynikami, jakie uzyskali w swoich badaniach K. Broczek
i wsp. [1]. Warto przypomnieü, Īe nowotwory są drugą po chorobach ukáadu
krąĪenia przyczyną zgonów.
Na uwagĊ zasáugują równieĪ opinie osób zajmujących siĊ opracowaniem
projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, którzy dostrzegają
róĪnice spoáeczne i terytorialne w stanie zdrowia populacji Polski. Wedáug nich
gorszy stan zdrowia ludnoĞci jest wyraĨny wĞród osób niewyksztaáconych, ubogich, bezrobotnych, a takĪe, w niektórych przypadkach, w regionach charakteryzujących siĊ gorszymi wskaĨnikami jakoĞci Ğrodowiska naturalnego i gorszą
infrastrukturą, utrudniającą dostĊp do placówek opieki zdrowotnej [4].
WiĊkszoĞü respondentów zwróciáo uwagĊ na grupĊ problemów zdrowotnych, które pod wzglĊdem epidemiologicznym moĪna zaliczyü do czĊstych
zaburzeĔ u osób w starszym wieku. Są to: zaburzenia sáuchu i wzroku, dodatkowo sáuchacze UTW wymieniali dosyü czĊsto zaburzenia snu. Za najwiĊkszy
problem w sferze psychicznej badani uznali samotnoĞü osób starszych. Studenci
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UR wskazywali jeszcze poczucie odrzucenia, jakie towarzyszy osobom w podeszáym wieku, a sáuchacze licznie wymieniali depresjĊ i choroby otĊpienne.
Warto zwróciü uwagĊ na dane Europejskiej Komisji ds. zdrowia psychicznego, które wykazują znaczne rozpowszechnienie zaburzeĔ psychicznych wĞród
wspóáczesnej ludzkiej populacji. W 2004 roku 27% dorosáych mieszkaĔców
Europy doĞwiadczyáo zaburzenia zdrowia psychicznego. NajczĊĞciej wystĊpujące problemy zdrowia psychicznego to zaburzenia lĊkowe i depresje. Przewiduje siĊ, Īe do 2020 roku depresja bĊdzie najpowszechniej wystĊpującym zaburzeniem psychicznym wĞród dorosáych Europejczyków [2].
Badani potrafią trafnie wymieniü róĪne czynniki pozwalające na dáugotrwaáe utrzymanie dobrego stanu zdrowia i opóĨnienie staroĞci. Studenci, jak i sáuchacze ocenili negatywnie poziom odpowiedniej opieki medycznej sprawowany
nad osobami starszymi, jaki prowadzony jest w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują na niski stan wiedzy wĞród respondentów na temat organizacji i instytucji
udzielających pomocy osobom starszym. Wydaje siĊ, Īe jest to obszar, który
powinien staü siĊ przedmiotem dziaáaĔ edukacyjnych we wszystkich grupach
wiekowych. Nasuwa siĊ pytanie o to, jak moĪna skutecznie przeciwdziaáaü temu zjawisku, jeĞli tylko co trzeci student UR utrzymuje regularne kontakty
z osobą starszą spoza rodziny. W tym miejscu warto podkreĞliü, Īe zdrowie
czáowieka zaleĪy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wĞród których
wyróĪnia siĊ styl Īycia, Ğrodowisko fizyczne i spoáeczne, czynniki genetyczne
oraz dziaáania sáuĪby zdrowia. Do waĪnych przesáanek zachowania zdrowia
naleĪą warunki spoáeczno-ekonomiczne, natomiast najwiĊkszymi zagroĪeniami
są ubóstwo i niski poziom wyksztaácenia.
Optymistycznym rezultatem badaĔ jest przekonanie respondentów, Īe
ksztaácenie, którego są uczestnikami podczas studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienia pozytywnie ich stosunek do staroĞci. Tym niemniej, podejĞcie do staroĞci jest nieco podobne w obu badanych grupach, niezaleĪnie od ich
wieku. Studenci czĊĞciej starają siĊ nie myĞleü o staroĞci, a sáuchacze – zarówno
obawiają siĊ jej, jak i nie myĞlą o tym. Dodatkowo studenci najczĊĞciej postrzegali staroĞü w kategorii neutralnej, a sáuchacze UTW – negatywnie i neutralnie.
Wskazując na negatywne cechy staroĞci, wiĊkszoĞü badanych wpisuje siĊ
w stereotyp postrzegania staroĞci przez pryzmat trudnego etapu Īycia i negatywnego nastawienia otoczenia. Niepokojącym wydaje siĊ fakt, Īe w grupie studentów wydziaáów pedagogicznych, a wiĊc w wiĊkszoĞci przyszáych pedagogów,
prawie 40% przyznaje siĊ do obawy przed staroĞcią. W tym miejscu nasuwa siĊ
pytanie, a mianowicie czy jest to zjawisko pozytywne, a moĪe odsuwanie myĞli
o nieuniknionym etapie Īycia? Warto wspomnieü tu przestrogĊ zaáoĪycielki
pierwszego UTW w Polsce, profesor Haliny Szwarc3, Īe brak przygotowania do
staroĞci wáasnej jest czynnikiem ryzyka przyspieszonej staroĞci [za: 1].
3

Profesor Halina Szwarc – w latach 1965-1971 byáa m.in. prodziekanem, nastĊpnie prorektorem
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach (obecnie AWF w Warszawie).
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Wnioski
Analiza wyników badaĔ oparta na porównaniu opisowym pozwala sformuáowaü pewne spostrzeĪenia, które oprócz tego, Īe zawierają walory poznawcze,
mogą stanowiü równieĪ przesáanki praktyczne dla wáadz paĔstwowych gáoszących politykĊ prozdrowotną i osób zajmujących siĊ edukacją w szkolnictwie
wyĪszym:
1. Studenci wydziaáów pedagogicznych i sáuchacze UTW przy Uniwersytecie
Rzeszowskim róĪnią siĊ w postrzeganiu staroĞci i hierarchii waĪnoĞci problemów zdrowotnych wystĊpujących w podeszáym wieku.
2. Wiedza o instytucjach i organizacjach dziaáających na rzecz osób w podeszáym wieku, szczególnie u ludzi máodych – jeszcze uczących siĊ, jest niewystarczająca. NaleĪy podjąü dziaáania edukacyjne, np. w toku studiów na
kierunkach pedagogicznych, co umoĪliwiáoby lepsze poznanie problematyki
okresu starzenia siĊ, jak i ochrony zdrowia wĞród seniorów.
3. WiĊkszoĞü studentów UR i sáuchaczy UTW negatywnie ocenia Polski system ochrony zdrowia, a takĪe przygotowania do Ğwiadczenia usáug medycznych osobom w podeszáym wieku.
4. Przygotowanie siĊ do staroĞci i przeáamanie gáĊboko zakorzenionych stereotypów w spoáeczeĔstwie pozostaje nadal jednym z najwiĊkszych wyzwaĔ dla
wszystkich grup wiekowych. Przekazywanie wiedzy na temat starzenia siĊ
i staroĞci oraz problemów zdrowotnych związanych z tym okresem naleĪy
czĊsto upowszechniaü nie tylko podczas zajĊü w toku studiów, ale równieĪ
w wielu Ğrodkach spoáecznego przekazu.
5. DziaáalnoĞü naukowa, sprzyjająca kontaktom miĊdzypokoleniowym, tj. miĊdzy máodzieĪą studiującą i osobami starszymi, bĊdącymi intelektualnie aktywnymi, moĪe uáatwiaü studentom rozwijanie umiejĊtnoĞci i zainteresowaĔ
w zakresie komunikacji z osobami w podeszáym wieku.
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STRESZCZENIE
Zasadniczym celem badaĔ byáo poznanie opinii na temat starzenia siĊ i staroĞci oraz problemów zdrowotnych związanych z tym okresem wĞród studentów studiujących na kierunkach pedagogicznych i sáuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rzeszowskim. Opracowanie ma charakter
porównawczy, w którym zestawiono osobiste odniesienia do tego okresu Īycia,
zarówno wĞród ludzi máodych – jeszcze studiujących, jak i osób starszych bĊdących intelektualnie aktywnymi.
Badania przeprowadzono na przeáomie roku akademickiego 2007/2008
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety nt. Co wiemy o staroĞci? Przedstawione wyniki badaĔ mogą stanowiü zarówno przedmiot osobistej refleksji czytelnika, jak i porównanie ich z rezultatami badaĔ K. Broczek i czáonków zespoáu przy Klinice Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie.
Studenci i sáuchacze UTW róĪnią siĊ w postrzeganiu staroĞci i hierarchii
waĪnoĞci problemów zdrowotnych wystĊpujących w podeszáym wieku. Wiedza
o instytucjach i organizacjach dziaáających na rzecz osób w podeszáym wieku,
szczególnie u studentów jest niewystarczająca. Przeáamanie gáĊboko zakorzenionych stereotypów w spoáeczeĔstwie pozostaje nadal jednym z najwiĊkszych
wyzwaĔ dla wszystkich grup wiekowych. Przekazywanie wiedzy na temat starzenia siĊ i staroĞci oraz problemów zdrowotnych związanych z tym okresem
naleĪy upowszechniaü nie tylko podczas zajĊü w toku studiów, ale równieĪ
z wykorzystanie Ğrodków spoáecznego przekazu. DziaáalnoĞü naukowa, sprzyjająca kontaktom miĊdzypokoleniowym, tj. miĊdzy máodzieĪą studiującą i osobami starszymi, bĊdącymi intelektualnie aktywnymi, moĪe uáatwiaü studentom
rozwijanie wáasnych umiejĊtnoĞci i zainteresowaĔ.
Sáowa kluczowe: staroĞü i starzenie siĊ, opinie studentów i sáuchaczy UTW

