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Rozpoczynaj¹c rozwa¿ania na temat autorskiego
stanowiska wobec kszta³tu wychowania fizycznego, nie-
w¹tpliwie nale¿y rozpatrywaæ je w kontek�cie pojêcia
edukacji. Ró¿norodno�æ dyscyplin naukowych nakazu-
je, aby definiowaæ j¹ w kategorii przekazu wiedzy i umie-
jêtno�ci. Jednak Henryk Grabowski, wbrew potoczne-
mu mniemaniu, ujmuje edukacjê w aspekcie motywo-
wania uczniów do aktywnego udzia³u w przyswajaniu
tego co nowe. Podstawowym warunkiem powodzenia
w tym procesie jest stosunek ³¹cz¹cy nauczyciela
z uczniami, zwany stosunkiem wychowawczym. Jego
ogniwami za� s¹: nauczyciel � jako nadawca przekazu
dydaktyczno-wychowawczego i uczeñ � jako odbiorca.
Nauczyciel i uczeñ musz¹ byæ wobec siebie nastawieni
przychylnie, darzyæ siê zaufaniem i ¿yczliwo�ci¹. Po-
winni te¿ wspó³dzia³aæ ze sob¹ na zasadzie dobrowolno�ci.

Rola nauczyciela wychowania fizycznego jest szcze-
gólna. Powinien on byæ doradc¹ dzieci, m³odzie¿y, czy
wreszcie doros³ych, w sprawach zdrowia, sprawno�ci
i estetyki cia³a. Dodatkowo, nauczyciel powinien byæ
wzorem do na�ladowania, uosobieniem takich cech jak:
wiarygodno�æ i atrakcyjno�æ personalna. Dopiero pó�-
niej mo¿na mówiæ o inicjacji wychowania, które nie sta-
nowi tylko edukacji o�wiatowej, ale powinno byæ uto¿-
samiane z przygotowaniem m³odych pokoleñ do wziê-
cia na siebie odpowiedzialno�ci za w³asne wybory. Dla-
tego stawianie zadañ, wymagaj¹cych od uczniów sa-
modzielnych rozstrzygniêæ i rokuj¹cych pomy�lne roz-
wi¹zywanie, mo¿na uznaæ za najbardziej skuteczn¹ me-
todê wychowania, zw³aszcza je¿eli chodzi o dba³o�æ
o swoje cia³a.

Tera�niejsza polityka o�wiatowa wydaje siê byæ bar-
dzo odleg³a od takich idei. Jej ukierunkowania zmierzaj¹
do osi¹gania zupe³nie innych celów g³ównych. Jakkol-
wiek cele operacyjne poszczególnych zajêæ mo¿e s¹ osi¹-
gane, to jednak brak ich weryfikacji prowadzi do ogól-
nego sp³ycenia roli nauczyciela wychowania fizycznego
w procesie kszta³towania siê sylwetki osobowej m³ode-
go cz³owieka. Niestety dominuj¹ coraz czê�ciej do�æ
prozaiczne mechanizmy stosowane przez nauczycieli, ta-
kie jak: poni¿anie uczniów wobec grupy, czego skutkiem
jest wyzwalanie w nich mechanizmów obronnych, czy
te¿ utwierdzanie innych w prze�wiadczeniu, ¿e najlep-
szy to ten, kto osi¹ga najlepsze wyniki np. w pi³ce rêcz-
nej czy innej dyscyplinie sportu. Konsekwencjami ta-
kich poczynañ s¹ zachwiania równowagi emocjonalnej
wszystkich uczestników procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego: s³uchaczy, uczniów, jak i samego nauczy-
ciela. Rozwi¹zaniem tego problemu na pewno jest eks-

ponowanie nawet najdrobniejszych osi¹gniêæ uczniów,
zabawa sportem, stworzenie ka¿demu okazji do prze¿y-
wania powodzenia w doskonaleniu cia³a. W wychowa-
niu fizycznym istotne jest samoocenianie czyli to, co sta-
nowi miernik pracy, wyznacznik liczbowy, na który ka¿-
dy cz³owiek, nawet ten najmniejszy, reaguje emocjonal-
nie. Ocena postêpów to sztuka, któr¹ nie wszyscy trak-
tuj¹ z nale¿yt¹ powag¹. Stanowi ona jedno z najtrudniej-
szych i najpowa¿niejszych zadañ wychowania fizycz-
nego w zakresie kszta³towania pozytywnej postawy
uczniów wobec w³asnego cia³a.

Sprawno�æ fizyczna jest tym dla cia³a, czym inteli-
gencja dla umys³u. Wobec powy¿szego, zra¿anie do ak-
tywno�ci ruchowej, poprzez bardzo mierne przygotowanie
nauczyciela do kszta³towania pozytywnej postawy wo-
bec sportu, jest czym� bardzo nagannym. Nie chodzi
tutaj tylko o oddzia³ywanie na cia³o, ale w g³ównej mie-
rze na umys³, a raczej na wychowanie umys³owe, czego
� w odniesieniu do sprawno�ci fizycznej � ostatnio nie wy-
maga siê od nauczycieli wychowania fizycznego. Jednak
w tym zestawieniu do�æ zaskakuj¹ce okazuj¹ siê byæ ba-
dania naukowe, na podstawie których mo¿na siê dowie-
dzieæ, ¿e poziom sprawno�ci fizycznej dzieci i m³odzie¿y
systematycznie obni¿a siê, a liczba wad postawy ro�nie.

Coraz powa¿niejszym problemem, zg³aszanym przez
szko³y, s¹ czêste zwolnienia uczniów z lekcji WF-u.
Z ogólnopolskich badañ wynika, ¿e wraz z wiekiem spada
liczba m³odych osób aktywnych fizyczne. Z danych
wyczytaæ mo¿na, ¿e tylko 30% uczniów ze szkó³ pod-
stawowych uprawia aktywno�æ fizyczn¹ rekreacyjnie
co najmniej raz w tygodniu przez godzinê lub wiêcej.
Odsetek m³odzie¿y 11-letniej, która deklaruje systema-
tyczn¹ aktywno�æ fizyczn¹ przez co najmniej 60 minut
dziennie wynosi 21,4%. W�ród 13-latków odsetek ten
to 16,7%, natomiast u 15-latków ju¿ tylko 15,2%. Spada
równie¿ wraz z wiekiem liczba m³odzie¿y, która uznaje
uczestnictwo w zajêciach ruchowych w wolnym czasie
za bardzo wa¿ne. Wyniki wynosz¹ odpowiednio: 66,7%
u 11-latków, 62,4% u 13-latków i 60,9%  u 15-latków.

Zmieniaj¹cy siê styl ¿ycia m³odych osób jest wyni-
kiem wzrostu liczby godzin spêdzanych przed monito-
rem komputera. Szacuje siê, ¿e liczba osób korzystaj¹-
cych w wolnym czasie z komputera przez co najmniej 7
godzin dziennie wynosi: 5,1% w�ród 11-latków oraz
10,9% w�ród 15-latków. W rezultacie, od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych obserwuje siê w�ród polskich
uczniów systematyczne obni¿anie wyników we wszyst-
kich niemal próbach Miêdzynarodowego Testu Spraw-
no�ci Fizycznej dla M³odzie¿y.

Co koniecznie trzeba wiedzieæ o wychowaniu fizycznym
Wspó³czesne stanowisko wobec wychowania fizycznego na podstawie publikacji H. Grabowskiego 1
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Powy¿sze badania s¹ uzupe³niane przez inne, na
podstawie których mo¿na stwierdziæ, ¿e wynikiem po-
stêpu cywilizacyjnego s¹ dwie przeciwstawne tenden-
cje: wzrost udzia³u aktywno�ci umys³owej i spadek ak-
tywno�ci fizycznej w ¿yciu cz³owieka, skutkiem czego
ci¹gle wzrasta odsetek dzieci i m³odzie¿y z widoczn¹
nadwag¹ oraz oty³o�ci¹ (tendencja dotyczy tak¿e osób
w wieku produkcyjnym) (Ryc. 1.).

Ryc. 1. Wystêpowanie nadwagi i oty³o�ci (na podstawie
wska�nika BMI), u m³odzie¿y w wieku 11-15 lat na tle m³o-
dzie¿y z Anglii i Szkocji.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z raportu
Health Behaviour in School-aged Children

Jednocze�nie zmienia siê hierarchia spêdzania wol-
nego czasu, który spêdzany jest g³ównie przed kompu-
terem, telewizj¹ oraz grami elektronicznymi (Ryc. 2.).

Ryc. 2. Ulubiony sposób spêdzania czasu wolnego prze-
znaczonego na wypoczynek przez cz³onków gospodarstw do-
mowych.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Na czym wobec tego zale¿y wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi? Chyba wyniki mówi¹ same za siebie. Jednak
gdyby czytaæ miêdzy wierszami ksi¹¿ki Grabowskiego,
okaza³oby siê, ¿e sedno tkwi w podej�ciu teologicznym.
I choæ w ujêciu ogólnym bêdzie to pielêgnacja uznawa-

nych warto�ci, utrwalonych zachowañ dotycz¹cych
przymiotów ludzkiego cia³a, to jednak coraz czê�ciej
w literaturze mo¿na siê spotkaæ z opini¹, i¿ wspó³czesny
cz³owiek ma potrzebê, by czerpaæ wiedzê z zakresu prze-
kazu wzorów warto�ci i zachowañ. Mechanizm prze-
kazu z pokolenia na pokolenie mo¿e odbywaæ siê na ró¿-
nych p³aszczyznach, m.in. kulturowej lub tzw. sponta-
nicznej (bez udzia³u edukacji). To w³a�nie pomna¿anie
dorobku kulturowego, poprzez wykorzystanie wcze�niej-
szych do�wiadczeñ, stanowi warunek ci¹g³o�ci gatun-
kowej. Aktywno�æ za� w sferze kultury fizycznej jest

dobitnym tego przyk³adem. Mo¿na by rzec, ¿e gdyby
nie by³o edukacji, nastêpne pokolenia musia³yby od-
krywaæ wszystko na nowo, gdyby za� nie by³o kultu-
ry, nie by³oby odpowiedniego przekazu w procesie
edukacji. Proces ten opiera siê na koncepcji z³o¿onej
z takich czynno�ci jak: rozpoznawanie, przewidywa-
nie, planowanie, wykonawstwo i ocena wyników.

Jednak¿e analizuj¹c liczbê zwolnieñ lekarskich
z lekcji wychowania fizycznego oraz postawy ludzi
doros³ych preferuj¹cych pasywny ruchowo tryb ¿ycia,
mo¿na stwierdziæ, ¿e osi¹gniêcia koncepcyjne s¹ bar-
dzo mierne. Na pewno jest to spowodowane pêdem
¿ycia wspó³czesnego nauczyciela d¹¿¹cego do zdo-
bycia awansu zawodowego i nieprzestrzeganiem jed-

nej z kluczowych zasad wypowiedzianych przez pre-
kursora nauki o wychowaniu fizycznym � Jêdrzeja �nia-
deckiego, który pisa³, i¿:  �mistrz który ma siê zaj¹æ
wychowaniem powinien naprzód poznaæ ten surowy
materia³, tê pierwsz¹ osnowê cz³owieka, z której ma
powstaæ dzie³o jego sztuki, tak jak rolnik powinien
znaæ ziemiê, któr¹ ma uprawiaæ�.

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale-
¿y stwierdziæ, i¿ ma³a �wiadomo�æ tego, ¿e cz³owiek jest
niepodzieln¹ jedno�ci¹ umys³u, cia³a i psychiki, dopro-
wadza nie tylko do niepowodzenia dydaktycznego, ale
tak¿e mo¿e stanowiæ powód odwrócenia siê od szeroko
rozumianego wychowania fizycznego. Mo¿e w koñcu
doprowadziæ do zachwiania równowagi w dokonaniu
w³a�ciwego wyboru, czy jak mawia³ Grabowski, do star-
cia siê warto�ci, u³atwiaj¹cych odró¿nienie dobra od z³a.
Dlatego bardzo wa¿nym jest, aby nowoczesny nauczy-
ciel wychowania fizycznego swoj¹ pasjê dydaktyczn¹
kierunkowa³ w ten sposób, by uczniowie akceptowali
formy realizacji zajêæ z zakresu kultury fizycznej, od-
czuwaj¹c rado�æ, przyjemno�æ oraz satysfakcjê. ö

kmdr ppor. Dariusz Kloskowski
Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

PRZYPIS: 1. Grabowski H.: Co koniecznie trzeba wiedzieæ o wycho-
waniu fizycznym. Kraków: Impuls. 2000. ISBN 83-88030-70-1
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