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Aktywność od najmłodszych lat 
to wspólna odpowiedzialność

“Sport i rekreacja to skuteczna forma 
przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom 
społecznym” – ktoś może powiedzieć, że to tylko 
często powtarzany slogan, który niekoniecznie ma 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tymczasem 
realizując ogólnopolską kampanię „TAK dla 
sportu, NIE dla agresji i przestępczości” możemy 
– na konkretnych przykładach – potwierdzić, 
że aktywność fizyczna ma ogromny potencjał 
i znaczenie.

Każda młoda osoba, która postawi na sport 
równocześnie mówi TAK: dla zdrowia i kondycji 
fizycznej, dla wyznaczania celów i przezwyciężania 
własnych słabości, dla kształtowania wytrwałości, 
dla budowania relacji z rówieśnikami, dla 
współpracy w grupie, dla działań w zgodzie 
z duchem fair play, dla nabywania przydatnych 
umiejętności ważnych w codziennym 
funkcjonowaniu czy wreszcie dla rozładowywania 
napięć i emocji.

Planując przeprowadzenie kampanii uznaliśmy, 
że mocny akcent na aktywność fizyczną będzie 
jednym z kluczowych jej elementów. Szeroko 
rozumiana aktywność to idealny sposób na 

pożyteczne spędzanie czasu – mamy tu na myśli 
zarówno aspekt fizyczny, jak i wszechstronny rozwój 
osobowości młodego człowieka. Poprzez sport, 
rekreację, wszelakie formy aktywności redukowany 
jest poziom agresji i napięć wśród dzieci oraz 
młodzieży. A wiemy doskonale, że takie problemy 
wciąż się pojawiają i skala ich jest naprawdę duża. 
Działania zachęcające do uprawiania sportu 
w połączeniu z edukacją i poszerzaniem wiedzy 
w tym zakresie mają prowadzić de facto do 
systematycznych zmian społecznych.

Nie jest to na pewno temat łatwy, tym bardziej, że 
trzeba zwrócić uwagę na to, iż wymaga ogromnego 
zaangażowania osób odpowiedzialnych za rozwój 
dzieci – rodziców, nauczycieli, opiekunów, także 
trenerów w przypadku grup sportowych. Nasze 
wspólne zadanie to zachęcanie do aktywności już 
od najmłodszych lat. Warto mieć świadomość, jak 
to ważne, bo kształtujące często osobowość na całe 
życie.

Marcin Nikiel, 
Koordynator Kampanii
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Sport to dobry 
życiowy wybór

Wojciech 
Nowicki 

Trwająca kampania społeczna 
„TAK dla sportu, NIE dla agresji 
i przestępczości” potwierdza, że 
postawienie na aktywność fizyczną 
od najmłodszych lat gwarantuje 
uzyskanie licznych korzyści. – Sport 
daje możliwość bardzo wszechstronnego 
rozwoju. Uczy determinacji, 
wyznaczania i realizowania celów, 
kształtuje charakter, pozwala też 
nawiązać wartościowe znajomości 
– zapewniają polscy mistrzowie 
olimpijscy z Tokio Wojciech Nowicki 
i Dawid Tomala.

Dawid 
Tomala

Prawie każdy mały chłopiec marzy o tym, aby 

zostać piłkarzem. To niezmiennie najpopularniejsza 

dyscyplina, która dzięki wysokiej dostępności 

uprawiana jest na masową skalę. – I u mnie było 
podobnie. Chciałem być piłkarzem i mając kilka lat 
bardzo dużo w piłkę grałem, obserwując też starszych 
kolegów, którzy radzili sobie wówczas znacznie lepiej. 
Miałem to szczęście, że wokół mnie nie brakowało 
osób, które namawiały do wychodzenia na podwórko 
i wspólnej aktywności wśród rówieśników. To często 
kluczowe, aby dorośli, czy to rodzice czy nauczyciele, 
zachęcali do sportu – mówi mistrz olimpijski w rzucie 
młotem Wojciech Nowicki, który jako uczeń szkoły 

podstawowej uczęszczał na treningi piłkarskie 

w Jagiellonii Białystok.

Młodzieńcze lata ze sportem wspomina bardzo 

dobrze również dziś, gdy spogląda na nie 

z perspektywy osiągającego światowe sukcesy 

zawodnika. – W młodości tworzą się relacje, zawiązują 
pierwsze przyjaźnie, a część z nich zostaje na długie 
lata. Doceniam to, że zamiast siedzieć w domu 
spędzałem czas aktywnie, bo to mocno mnie jako 
człowieka ukształtowało – zauważa utytułowany 
sportowiec.

Na swą sportową drogę Wojciech Nowicki wybrał 

ostatecznie lekkoatletykę w barwach białostockiego 

Podlasia. W konkurencji rzutu młotem osiągnął 

spektakularne wyniki – trzykrotnie sięgał po 

brąz mistrzostw świata, złoto i brąz przywoził 

z mistrzostw Europy, a ukoronowanie kariery 

stanowią olimpijskie krążki – brąz w Rio de 

Janeiro w 2016 roku, czy wreszcie złoto, po które 

sięgnął w ubiegłym roku w Tokio. W dużej mierze 

to pokłosie zdecydowanego stawiania na sport 

od najmłodszych lat. – Sport uczy determinacji, 
wyznaczania celów, a następnie ich osiągania. Gdyby 
nie moja aktywność, kiedy byłem dzieckiem, to jestem 
przekonany, że tych wszystkich medali nie byłoby. 
Droga, którą ja obrałem była najlepszą z możliwych – 
dodaje 33-latek.

– Sport był ze mną i moją rodziną od zawsze. Od 
dziecka uprawiałem w zasadzie każdą dyscyplinę, jaką 
tylko miałem okazję w danym czasie. Później dopiero 
w lekkoatletyce odnalazłem swoją największą pasję – 
mówi z kolei Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio 

na 50 kilometrów, który zanim zaczął uprawiać 

chód sportowy realizował się w biegach na różnych 

dystansach.

Jak sam przyznaje, postawienie w młodości na 

sport – i to w różnych jego formach – było z wielu 

względów właściwym wyborem. – To świetny sposób 
na kształtowanie charakteru i dyscypliny. Sport 
daje również możliwość rozwoju fizycznego, a więc 
sprawności i koordynacji, czy wreszcie pokonywania 
własnych barier poprzez osiąganie kolejnych rekordów. 
Mogę rywalizować z najlepszymi zawodnikami, a to 
zawsze było dla mnie ogromną motywacją – tłumaczy 
Tomala, przed olimpijskim sukcesem wielokrotnie 

sięgający po miano najlepszego chodziarza w Polsce.

Tomala przyznaje, że sport to najlepsza droga do 

tego, aby poznawać nowych ludzi i nawiązywać 

przyjaźnie, a ponadto odwiedzać również ciekawe 

miejsca na świecie. – Realizuję tak naprawdę swoje 
marzenia i tak może być w przypadku każdego dziecka 
korzystającego z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą 
sport – dopowiada polski mistrz.

Znani sportowcy, w myśl założeń kampanii „TAK 

dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, 

sfinansowanej ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości, stanowią dla młodego 

pokolenia wzorce do naśladowania. Rola 

autorytetów w systematycznym zachęcaniu do 

sportu jest nie do przecenienia. Podążając za 

swoimi sportowymi idolami młode osoby właściwie 

się rozwijają, a postawienie na sport sprzyja 

skutecznemu przeciwdziałaniu przestępczości, 

redukując wszelkie patologie społeczne czy 

współczesne uzależnienia od nowych multimediów.
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Głównym punktem turniejów były zmagania 

piłkarskie, które przeznaczone zostały dla uczniów 

i uczennic klas 4–8 szkół podstawowych w regionie.

Podczas rywalizacji w Węgrowie po zwycięstwo 

sięgnęła drużyna SP Piaski. Zwłaszcza finisz zmagań 

dostarczył nie lada emocji, bo do ostatniej kolejki 

rywalizacji systemem „każdy z każdym” nie było 

pewne, który zespół okaże się najlepszy. – Super 
emocje, super turniej, bardzo się cieszę, że wygraliśmy 
– mówił „na gorąco” po wygranym meczu jeden 

z zawodników szkoły z Piasków.

Turniej, który odbył się dzień później przy Zespole 

Szkół w Górsku również spełnił oczekiwania 

młodych uczestników i organizatorów. Wśród 

dziewcząt drużyna Sarenki Zławieś Wielka nie 

poniosła ani jednej porażki, zaliczając przy tym 

zaledwie jeden remis. Rywalizacja chłopców znów 

nie była rozstrzygnięta aż do finałowego spotkania, 

w którym zmierzyli się podopieczni UKS Trójka 

Górsk oraz UKS Orkan Zławieś Wielka. Druga z ekip 

przez cały turniej przewodziła tabeli, lecz nikła 

przewaga nad konkurencją pozostawiała walkę 

o triumf otwartą. Gospodarze na minutę przed 

końcem wyszli na prowadzenie 2:1 i tej przewagi nie 

oddali aż do końca meczu, pieczętując sukces.

– Jestem bardzo zadowolony z postawy moich 
podopiecznych, bo mądrą grą zapewnili sobie wygraną. 
Cały ten turniej oceniam pozytywnie. Przygotowanie, 
organizacja i jego przebieg stały na wysokim poziomie 

– opowiadał trener drużyny z Górska.

Wydarzenia – i to warte podkreślenia – 

przeprowadzone zostały w duchu rywalizacji fair 

play. Sędziowie podczas dwóch dni nie pokazali 

żadnej żółtej, ani czerwonej kartki, a po każdym 

meczu, nawet po tych o największą stawkę, 

zawodnicy pamiętali, aby podziękować swoim 

boiskowym przeciwnikom za zacięte boje.

Do pozostawania aktywnym zachęcał w trakcie 

wydarzeń w Węgrowie i Górsku trenażer wioślarski, 

z którego uczestnicy chętnie korzystali, dowiadując 

się o licznych zaletach tego rodzaju ćwiczeń 

Turnieje pełne radości 
i uśmiechów 
Tak było w Węgrowie i Górsku

Mnóstwo pozytywnych emocji 
w czasie spędzonym aktywnie na 
rozgrywkach piłkarskich, a zarazem 
bardzo pożytecznie poprzez wydźwięk 
edukacyjny przedsięwzięć – tak 
przebiegły pierwsze turnieje sportowe, 
które w ramach kampanii „TAK dla 
sportu, NIE dla agresji i przestępczości” 
odbyły się w gminach na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.

fizycznych. Dzieciom przekazano także szereg 

wartościowych informacji edukacyjnych, wszystkim 

wręczono przydatne broszury, będące innym 

z ważnych elementów kampanii. Nikt nie wyjechał 

zarazem z turniejów z pustymi rękoma. Medale 

okolicznościowe przygotowano dla każdego, 

najlepszym drużynom wręczono puchary oraz ściśle 

powiązane ze sportem upominki rzeczowe.

Turniej – zgodnie z założeniami kampanii „TAK dla 

sportu, NIE dla agresji i przestępczości” – spełnił 

tym samym swój cel wskazywania sportu i rekreacji 

jako skutecznej formy przeciwdziałania różnego 

rodzaju patologiom społecznym. To właśnie 

aktywność fizyczna, zwłaszcza wśród młodego 

pokolenia, stanowi doskonały sposób na pożyteczne 

spędzenie czasu, przy jednoczesnej edukacji ze 

wskazaniem właściwych postaw.

turnieje
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Bądźmy aktywni!

Mocny akcent postawiony na 
aktywność fizyczną to jeden 
z kluczowych elementów kampanii 
„TAK dla sportu, NIE dla agresji 
i przestępczości”. Słuszność tego 
założenia ma oparcie w różnorodnych 
badaniach i analizach, które 
współcześnie są szczególnie aktualne.

Aktywność fizyczna w szerokim ujęciu to 

idealny sposób na pożyteczne spędzanie czasu 

– zarówno biorąc pod uwagę aspekt fizyczny, 

jak i wszechstronnego rozwoju osobowości 

młodego człowieka. Poprzez sport, rekreację, 

wszelakie formy ruchu redukowany jest poziom 

agresji i napięć wśród dzieci oraz młodzieży. 

A przecież wiemy doskonale, że takie problemy 

wciąż się pojawiają, a skala ich jest duża. Działania 

zachęcające do uprawiania sportu w połączeniu 

z edukacją i poszerzaniem wiedzy w tym zakresie 

mają prowadzić de facto do systematycznych zmian 

społecznych.

Czas spędzony aktywnie to także w wielu 

przypadkach odciągnięcie od problemów 

codzienności czy złego środowiska. Młode osoby 

same podkreślają, że mają w sobie dużo energii, 

a właśnie poprzez uprawianie sportu mogą ją 

w odpowiedni sposób spożytkować. Spędzają czas 

ze swoimi rówieśnikami, zawiązują nowe przyjaźnie, 

ale także rywalizują i często rozładowują agresję.

Jednym z największych współcześnie zagrożeń 

czyhających na młodzież, a wynikających 

z powszechnej dostępności do Internetu 

i multimediów, jest cyberprzemoc. W tym 

kontekście liczby pochodzące z badań Fundacji 

Dzieci Niczyje nie pozostawiają wątpliwości:

 52%  
młodych osób w wieku 12–17 lat miało do 
czynienia z przemocą werbalną w Internecie 
lub przez telefon komórkowy

 51%  
dzieci i młodzieży stała się przynajmniej raz 
obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew 
własnej woli

 21%  
dzieci doznało poniżania, ośmieszania 
i upokarzania 

 16%  
młodych osób doświadczyło straszenia 
i szantażowania 

Przywołanie tych wymownych statystyk 

potwierdza, że zachęcanie do aktywności już od 

najmłodszych lat jest wspólnym zadaniem, które 

wymaga zaangażowania osób odpowiedzialnych 

za rozwój dzieci. Warto mieć świadomość, jak to 

ważne, bo kształtujące często osobowość na całe 

życie.

15 minut jazdy na rowerze 
w normalnym tempie – spalenie 
150 Kcal
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Aktywność fizyczna kluczem 
do prawidłowego rozwoju 
młodego człowieka 
Eksperci zachęcają do uprawiania sportu

O ważnych współcześnie problemach 
i zagrożeniach dla młodych ludzi, 
zwłaszcza w kontekście patologii 
społecznych i wykroczeń przeciwko 
prawu, oraz pozytywnej roli 
regularnej aktywności fizycznej 
dla prawidłowego rozwoju dzieci 
i młodzieży dyskutowano podczas 
dwóch konferencji „Aktywność 
fizyczna a patologie społeczne”. 
Wydarzenia, przeprowadzone 
w ramach kampanii „TAK dla sportu, 
NIE dla agresji i przestępczości”, 
sfinansowanej ze środków 

– Nie będąc aktywnym sami możemy się wykluczyć 
społecznie lub zmarginalizować. To aktywność jest 
podstawą rozwoju wszystkich ludzkich sfer, bo 
pamiętajmy, że ruchom fizycznym i motorycznym 
zawsze towarzyszy psychika – mówił dr Eugeniusz 
Suwiński, prorektor Kolegium Jagiellońskiego – 

Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Jako pedagog mogący pochwalić się wieloletnim 

doświadczeniem podkreślił, że brak poczucia 

akceptacji wśród młodych osób jest często 

czynnikiem sprzyjającym pojawianiu się rozmaitych 

Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości, odbyły się w swojej 
pierwszej edycji w Kolegium 
Jagiellońskim w Toruniu. Uczestnicy, 
którymi byli rodzice, opiekunowie 
i dziadkowie, wysłuchali wielu 
cennych wskazówek, przekazywanych 
nie tylko przez doświadczonych 
pedagogów, edukatorów i trenerów, 
bo też zgodnie z przyjętym 
założeniem w programie konferencji 
ujęto spotkania ze sportowcem 
i przedstawicielem policji.

Rozpocznij wdrażanie aktywnych 
form spędzania czasu jak najszybciej, 
uwzględniając różnice wynikające 
z płci dziecka

Nie unikaj udziału dziecka w różnych 
formach pozaszkolnych zajęć 
sportowych

Proponuj tradycyjną, łatwo dostępną 
rekreację, np. jazdę na rowerze, 
spacer, gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu

Nowe technologie? Tak, ale w sposób 
rozważny i pod kontrolą treści oraz 
długości przebywania w świecie 
wirtualnym

Wskazuj dziecku wzorce dotyczące 
aktywności fizycznej

pamietaj

PRZEDSZKOLAKI  
(3–4 LATA) – co najmniej 180 
minut aktywności w ciągu 

dnia, w tym minimum 60 minut 

energicznych zabaw

DZIECI I MŁODZIEŻ  
(5–18 LAT) – co najmniej 60 
minut aktywności w ciągu dnia, 

obejmującej rozmaite ćwiczenia 

o charakterze tlenowym, a 3 

razy w tygodniu konieczność 

intensywnej aktywności wraz 

ze wzmacnianiem mięśni i kości
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wiedza

patologii. Jako przykład podał dostrzegalne 

w szkołach wybieranie wagarów jako alternatywy 

dla lekcji wychowania fizycznego. – Dlatego tak 
niezmiernie ważna jest edukacja zdrowotna rozumiana 
jako dążenie do zmiany postawy młodego człowieka, 
wyprowadzanie go na lepszą drogę – stwierdził 
prelegent.

Z uczestnikami konferencji spotkała się również 

Patrycja Gulak-Lipka, w nieodległej przeszłości 

reprezentantka Polski i medalistka krajowych 

rozgrywek w koszykówce. Zwróciła szczególną 

uwagę na ogromną rolę sportu w młodzieńczych 

latach, co dziś doskonale obserwuje na przykładzie 

swoich kilkuletnich dzieci. – Próbujemy wraz z mężem 
przekazać naszym dzieciom tego sportowego bakcyla, 
ale nie robimy tego na siłę. Nie chodzi bowiem o to, 
aby każdy dążył za wszelką cenę do mistrzostwa, ale 
odnajdywał swoją drogę i potrzebę pozostawania 
aktywnym. Sport pomaga utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną, zapewnia odpowiednią koordynację, 
umożliwia też wyrzucenie z siebie agresji w sposób, 
który nikogo nie krzywdzi. Na tym już nam bardzo jako 
rodzicom zależy – zaznaczała sportsmenka.

Dodała również, że w trakcie swojej zawodniczej 

drogi – nie tylko w Polsce, bo i grając w Stanach 

Zjednoczonych, Francji czy Włoszech – dzięki 

uprawianiu sport miała możliwość poznawania 

nowych ludzi i miejsc. A już po zakończeniu kariery 

okazał się bezcenny w budowaniu dalszych relacji 

z otoczeniem. – Zachęcam was gorąco do tego, aby 

zwłaszcza z małymi dziećmi próbować przeróżnych 
aktywności, także wspólnie, bo tak pokażemy im, że to 
ważny element naszej codzienności. A oferta zajęć jest 
dziś tak bogata, że nie trzeba spieszyć się z ostateczną 
decyzją ukierunkowaną na konkretny sport – mówiła 
Gulak-Lipka, która zanim postawiła na koszykówkę 

z  ogromną pasją oddawała się pływaniu.

Mgr Wojciech Gulin skupił się na przedstawieniu 

zagadnienia aktywnego starzenia się, będącego 

realną odpowiedzią na wyzwania współczesności, 

w tym przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. 

– Promowanie aktywności fizycznej jest 
niezaprzeczalną potrzebą niezależenie od wieku. 
Aktywność ta może przybierać rozmaite formy, 
doprowadzając do tzw. pięknej starości, która odznacza 
się samodzielnością, niezależnością i nieskrępowanym 
korzystaniem z podstawowych potrzeb społecznych 

– stwierdził absolwent Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, a obecnie doktorant na 

Wydziale Psychologii tej uczelni.

Refleksję pedagogiczną na edukacyjne 

i wychowawcze wartości sportu przedstawiła 

dr Magdalena Niżnik. – Sport to nie tylko nasze ciało, 
bo przede wszystkim nasza głowa i duch. Wychowanie 
fizyczne ma ogromne znaczenie w kształtowaniu 
charakterów młodych osób, wzmacnianie 
procesów społecznych, tworzenie więzi w grupach 
i wszechstronny rozwój pod względem osobowym 

– wymieniała prelegentka, dopowiadając, że 

istotnym elementem wychowawczym, który rodzice, 

opiekunowie i dziadkowie winni mieć na uwadze, 

jest troska o wdrażanie w społeczeństwie zdrowego, 

a co za tym idzie aktywnego stylu życia.

Czy dzisiejsze zajęcia wychowania fizycznego 

w szkole mogą być atrakcyjne dla dzieci i młodzieży? 

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał wraz 

z uczestnikami konferencji mgr Tomasz Tłuchowski, 

nauczyciel z siedemnastoletnim stażem pracy 

w jednej ze szkół w województwie kujawsko-

pomorskim. Na wstępie podkreślił to, jak na 

przestrzeni ostatnich lat poprawiły się warunki ku 

temu, aby sport uprawiać komfortowo i bezpiecznie. 

Przekłada się to na całą gamę dyscyplin, 

niekoniecznie tych najpopularniejszych, w jakich 

można z powodzeniem się realizować. Ringo, palant, 

speedminton, crossminton to aktywności, które 

na bazie szkolnej praktyki sprawdzają się podczas 

lekcji wychowania fizycznego, angażując młode 

osoby.  – Często jest tak, że niewiele trzeba, aby 
uczniów do ruchu i sportu przekonać. Gdy dzieciaki 
się nie zanudzają na zajęciach, jest zdecydowanie 
łatwiej zapobiec problemom, które mogą wystąpić 

i być trudne do opanowania. Takie przypadki zdarzają 
się niestety, choćby w szkole średniej – podkreślił 
Tłuchowski.

Jak zaznaczył, nie należy pomijać faktu, że sport 

w różnej postaci potrafi doskonale nie tylko 

angażować, ale też łączyć. – Wartościowe jest 
uczestniczenie w wydarzeniach sportowych również 
w roli kibica. To dobry sposób uwalniania złych emocji 
i odciągania od uzależnień, choćby od telefonów 
komórkowych czy gier komputerowych – wyjaśnił 
nauczyciel.

W auli Kolegium Jagiellońskiego gościł także 

starszy sierżant Przemysław Kucharski, dzielnicowy 

komisariatu policji Toruń – Śródmieście. W swoim 

przekazie skupił się m.in. na bezpieczeństwie 

młodych osób w przestrzeni wirtualnej, co ma 

niebagatelne oddziaływanie na codzienność. 

Przywołał wymowne statystyki mówiące o tym, 

że aż około 50 procent uczniów spotkało się 

z regularnym wyzywaniem i przemocą werbalną. – 

Internet jest wspaniałym narzędziem, ale absolutnie 
kluczowe staje się dziś wartościowanie treści. Dzieci 
dotyczy to w szczególności – mówił policjant.

Rozważając kwestie cyberprzemocy wspomniał 

o negatywnych emocjach, które niestety często 

przekładają się na uczucia strachu i lęku, załamania 

nerwowe, depresje, a nawet próby samobójcze 

osób w młodym wieku. Odnosząc się do tematyki 

przestępczości i patologii społecznych wspomniał 

o coraz bardziej powszechnych przypadkach 

rozpowszechniania pornografii z udziałem 

nieletnich czy problemach 12- i 13-latków 

z sięganiem po alkohol.
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Bez sportu ani rusz...

Psycholog radzi: Aktywność to 
mnóstwo korzyści dla młodych osób

W jaki sposób sport może być pomocny 

w prawidłowym funkcjonowaniu? Co możemy 

osiągnąć dzięki regularnej aktywności? Zagadnienia 

te – zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży 

– budzą szereg pytań i wątpliwości. Tym cenniejsze 

są więc uwagi Karoliny Iwan, psychologa sportu, 

pracującego na co dzień z podopiecznymi Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych 

Szczyrk w Buczkowicach.

PANUJĘ NAD EMOCJAMI
Wszechstronny rozwój psychofizyczny to 

jeden z tych elementów, który wskazywany jest 

najczęściej wśród dobrodziejstw, jakie niesie 

ze sobą sport. O ile kwestia poprawy kondycji 

fizycznej, sprawności czy wytrzymałości to 

oczywistość wynikająca z regularnego ruchu, tak 

ożywczy wpływ na umysł młodego człowieka wart 

jest szczególnej uwagi.

„Sport bardzo fajnie wpływa na młodych ludzi 
przede wszystkim dlatego, że pozwala wyładować 
nadmiar emocji. Bardzo często jest tak, że dzieci, 

które uprawiają sport, pójdą pobiegać czy pojeździć 
na rowerze, czują się po tej aktywności lepiej. Inną 
kwestią są zawody sportowe, bo generują one więcej 
stresu, natomiast systematyczny trening pozwala 
trzymać emocje w ryzach”.

MÓJ PRZYJACIEL Z BOISKA
Dzieci i młodzież mają naturalne predyspozycje 

do tego, aby w miarę szybko nawiązywać nowe 

znajomości w rówieśniczym gronie. Dokładnie tak 

też jest w sporcie, który jednoczy poprzez wspólne 

pasje i cele.

„W grupie treningowej dzieli się ze sobą radości, 
ale również troski. Tworzą się małe społeczności, 
czasami niemal na wzór rodzin. Przyjaźnie zawiązane 
w sporcie utrzymują się na długo i dotyczy to nawet 
tych sytuacji, gdy nie spędza się już ze sobą tyle czasu, 
co wcześniej. To efekt relacji między dziećmi czy 
młodzieżą nie z klasy, ale właśnie grupy sportowej, 
wspólnych treningów i wyjazdów”.

NA TRENINGU JAK W ŻYCIU
O tym, że sport pełni rolę wychowawczą nie trzeba 

specjalnie przekonywać. Regularna aktywność od 

najmłodszych lat sprzyja nabywaniu wielu cech, 

które okazują się przydatne w wieku dorastania, 

a później również w dorosłości. Ukształtowanie 

sportowego charakteru znajduje w ślad za tym 

przełożenie na codzienne funkcjonowanie.

„Dzieci uprawiające sport potrafią się o siebie 
zatroszczyć. Są z reguły dobrze zorganizowane. Na 
umiejętne łączenie sportu z nauką nie ma dużo czasu, 
więc trzeba to umieć ze sobą pogodzić. Wyznaczać 
cele i zadania, następnie pracować nad ich realizacją. 
Nie wszystkim przychodzi to łatwo, ale wystarczy 
wskazać młodym osobom drogę, a sportowy tryb 
wchodzi im w nawyk”.

TELEFON? MOŻE PÓŹNIEJ...
Istotnym współcześnie problemem, który pojawia 

się w środowisku młodych osób jest uzależnienie 

od nowoczesnych multimediów. Przykładów szukać 

daleko nie trzeba. Po telefony komórkowe sięgają 

już kilkuletnie dzieci, te starsze potrafią spędzać 

czas w rzeczywistości wirtualnej godzinami 

każdego dnia. Co gorsza, często korzystanie 

z Internetu odbywa się bez właściwej kontroli ze 

strony dorosłych. To z kolei może prowadzić do 

przemycania nieodpowiednich treści, wywierając 

negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka.

„Sami rodzice zgłaszają często problemy związane 
z tym, że ich pociechy spędzają dużo czasu przed 
telefonami. I tu aktywność fizyczna odgrywa 
dużą rolę. Czas poświęcony właśnie na sport to te 
godziny, których młodzież siłą rzeczy nie spędza przy 
multimediach. Zauważają w końcu, że można i bez 
tego normalnie funkcjonować. Zyskują jakąś inną 
pasję, która zapobiega cyfrowemu uzależnieniu”.

sport
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