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WPROWADZENIE

Jeśli sport jest częścią realnego świata, to wśród osób go uprawiających znajdują się 

zarówno te z dobrymi, jak i złymi intencjami. Tak podpowiada zdrowy rozsądek. 

A jeżeli tak jest, to do sportu mogą przeniknąć -  oprócz elementów wychowawczo pożądanych 

-  takie zjawiska jak: agresja, przemoc i relatywizm. Dlatego wychowawca, zamierzający 

skorzystać ze sportu jako narzędzia w procesie wychowania, zobligowany jest do wnikliwego 

zbadania, na ile może on mu w tym procesie pomóc, a na ile zaszkodzić. Tak podpowiada 

instynkt badawczy. O tym właśnie -  o potencjale tkwiącym w sporcie 

i o zagrożeniach, jakie może ze sobą nieść -  jest ta praca.

Sport stał się fenomenem na skalę globalną,1 a według aktualnych badań w Unii 

Europejskiej ponad 40% osób uprawia sport minimum raz w tygodniu.2 Dostrzeżono nawet 

zależność pomiędzy częstotliwością podejmowania aktywności sportowej (w charakterze 

masowym), a poziomem rozwoju cywilizacyjnego danego społeczeństwa -  w literaturze 

przedmiotu określono to mianem renesansu cielesności. Obecnie, brak podejmowania 

aktywności sportowej traktowany jest jako czynnik ryzyka, który w przyszłości prowadzić może 

do otyłości, cukrzycy, nowotworów i wielu innych schorzeń powstałych w wyniku niezdrowego 

stylu życia.3 Choroby te wciąż dotykają człowieka, bo -  jak dowodzą badania -  sport, choć 

w Europie uprawiany jest chętnie, to częstotliwość jego uprawiania wciąż uznać należy za 

wysoce niewystarczającą.4 5

Wyniki warto odnieść do badań CBOS -  w roku 2018 ponad 60% spośród 

ankietowanych Polaków zadeklarowało fakt uprawiania sportu w minionym roku. Główną 

motywacją do podejmowania aktywności sportowej okazało się dbanie o zdrowie (69%), a także 

chęć odczuwania przyjemności (55%) i utrzymania formy (44%).6 Z kolei 

w badaniach GUS znacznie mniej, bo niecała połowa Polaków (46%), podejmuje zajęcia

1 R. Hulteen i inni..., Global participation in sport and leisure-time physical activities: A systematic review and 
meta-analysis [w:] Preventive Medicine, 2017, 95, s. 14-25.

2 Sport statistics, Compact Guides EUROSTAT, European Union, Luxemburg 2017, s. 11.
3 The Health Benefits o f  Sport and Physical Activity za: https://www.sportanddev.org/en/learn- 

more/health/health-benefits-sport-and-physical-activity [dostęp 10.10.16].
4 Sport and physical activity, TNS Opinion & Social at the request of the Directorate-General for Education and 

Culture, 2014 [dostęp 20.08.2017].
5 Poziom aktywności fizycznej Polaków 2016, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2016.
6 Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2018.
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sportowo-rekreacyjne. Autorzy raportu dostrzegli wprawdzie poprawę względem badań 

z roku 2012, ale wciąż wydaje się, że liczba ta mogłaby być większa. Do optymistycznego 

spojrzenia na przyszłość skłania fakt, że zaobserwowano wyraźną poprawę u młodych ludzi -  

blisko 75% (w roku 2012 - 69%) brało udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a 50% robiło 

to regularnie (w 2012 - 41%). Grupą wiekową uczestniczącą regularnie

w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej okazała się młodzież w wieku 10-14 lat -  było 

to aż 60% (w 2012 r. - 51%).7 To wszystko skłania do próby scharakteryzowania aktywności 

sportowej podejmowanej przez młodzież.8

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany zachodzące w okresie wczesnej 

adolescencji. Wzmożony rozwój odnotowywany jest nie tylko w wymiarze fizycznym, ale 

również psychicznym i społecznym. Dorastająca do pełnienia społecznych ról młodzież poznaje 

powszechnie aprobowany system norm i wartości. W procesie jego internalizacji pomocne może 

się okazać wykorzystanie zajęć sportowych -  o zasadności respektowania wcześniej ustalonych 

zasad przypominają przepisy oraz dbający o ich przestrzeganie sędzia. Zastosowanie 

aktywności sportowej, jako narzędzia socjalizacyjnego, wydaje się więc uzasadnione.

Miejscem, w którym młodzież najpowszechniej uprawia sport, jest szkoła.9 

W trakcie wychowania fizycznego realizowane są tam zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

W świetle obowiązującej ustawy wychowanie fizyczne należy traktować jako proces 

kształtujący harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży10 - jego program 

skoncentrowany jest na wypracowaniu wszechstronnego rozwoju jednostki. Oznacza to, że, 

oprócz kształtowania prozdrowotnego stylu życia, uczeń poznaje również zasadność 

respektowania wcześniej ustalonych zasad. Wychowanie fizyczne wykorzystuje więc potencjał 

edukacyjny sportu. Tyle, że aktywność sportową młodzieży nie sposób sprowadzić tylko do 

organizowanych przez szkołę zajęć wychowania fizycznego.

Dla niektórych sport staje się ambitnym pomysłem na karierę zawodową. Wówczas, aby

7 Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., GUS, Departamen Badań Społecznych i 
Warunków Życia, Warszawa 2016, s. 65.

8 Aktualne wyniki GUS warto odnieść do alarmujących danych z raportu Health Behaviour in School-aged 
Children, gdzie aktywność sportowa młodzieży z lat 2002-2010 nie wynosiła nawet średniej 40. przebadanych 
krajów, patrz: J. Mazur, Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań HBSC, 
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2010.

9 J. Mazur i inni. ,  Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat, Instytut Marki i Dziecka,
Warszawa 2013, s.8 .

10 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 113 ze zm.).
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pomysł ten wprowadzić w życie, konieczne jest rozpoczęcie systematycznych treningów 

w klubach sportowych. Pojawia się etap selekcji -  czasami nadaje to toczącej się rywalizacji 

wymiar wręcz elitarny. I jak się okazuje, potrzeba nie lada predyspozycji, aby móc w tym 

uczestniczyć. Bo w klubie sportowym, w przeciwieństwie do lekcji wychowania fizycznego, 

przestaje się liczyć tylko uczestnictwo. Całość działań zostaje nakierowana na osiągnięcie jak 

najlepszych wyników. Stają się one celem na tyle pożądanym, że czasem wręcz przysłania on 

prowadzące doń środki.

Dlatego też, aby scharakteryzować młodzież uprawiającą sport, skoncentrowano się na 

dwóch formach podejmowanej przez nich aktywności sportowej: tj. rekreacyjnej

i wyczynowej. Sport rekreacyjny (a właściwie rekreację ruchową, tyle że uprawianą w ramach 

dyscypliny sportu) rozumieć należy jako formę aktywności fizycznej, podejmowaną dla 

wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.11 W praktyce występuje on jako element zajęć 

z wychowania fizycznego opracowanych i realizowanych przez polskie szkolnictwo. Sport 

rekreacyjny może być również uprawiany przez młodzież w formie sporadycznie 

podejmowanej aktywności pozalekcyjnej, nie realizowanej jednak na terenie młodzieżowego 

klubu sportowego i/lub pod okiem trenera (nie zawsze będącego nauczycielem wychowania 

fizycznego).

Z kolei za sport wyczynowy uznano formę działalności człowieka podejmowaną 

dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych.12 Osoby 

uprawiające sport wyczynowo zrzeszone są w klubach i startują w oficjalnych, przekładających 

się na ranking danej dyscypliny sportu, rozgrywkach. Uprawiającą sport wyczynowy młodzież 

spotkać można również w szkołach mistrzostwa sportowego (gdzie uczniowie, aby się uczyć, 

muszą trenować w klubie). Uwarunkowania towarzyszące podejmowaniu aktywności sportowej 

przez tę grupę osób zdecydowano się objąć szczególną uwagą badawczą.

Trenująca w sportowych klubach młodzież wizję sportu szkolnego konfrontuje 

z wizją sportu wyczynowego. Czasami może zostać przez nich zauważona nieprzystawalność 

treści zawartych w programie wychowania fizycznego bądź innych zajęciach lekcyjnych do 

realiów towarzyszących rozgrywkom młodzieżowych klubów sportowych. W efekcie,

11 tamże
12 tamże
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powszechnie akceptowany przez społeczeństwo zbiór norm obowiązujących uczestników 

rozgrywek sprawia wrażenie zupełnie oderwanego od wymogów sportu wyczynowego, gdzie 

dobry wynik potrafi całkowicie przesłonić prowadzące doń środki. Okoliczności te zaczynają 

generować u trenującej w klubach sportowych młodzieży poczucie napięcia anomijnego. 

A znanym z teorii anomii R. Mertona sposobem redukcji tegoż napięcia jest realizowanie 

innowacyjnego, zamiast konformistycznego, stylu adaptacji u młodych sportowców -  co może 

zaburzać proces socjalizacji. Skłania to do ponownej refleksji nad uwarunkowaniami 

towarzyszącymi podejmowaniu aktywności sportowej.

Uchwycenie przyczyn pozwoli na scharakteryzowanie społeczno-systemowych 

uwarunkowań budujących napięcie anomijne. Analiza skutków tegoż napięcia powinna 

dodatkowo ujawnić, w jaki sposób jednostka uprawiająca sport wyczynowy radzi sobie 

z jego redukowaniem, tj. jaki przyjmuje styl adaptacji. Nie zawsze będzie on zgodny 

z powszechnie akceptowanym, konformistycznym sposobem funkcjonowania. Czasami, 

poddając się presji osiągnięcia wyniku za wszelką cenę, młodzież sięgnie po zezwalający na 

naruszanie społecznie aprobowanych norm innowacyjny styl adaptacji. Realizowanie przez 

młodego sportowca nonkonformistycznej strategii uznać należy za przejaw obecnych w sporcie 

przejawów zagrożeń wychowawczych, które -  obok potencjałów edukacyjnych -  towarzyszą 

osobom trenującym w klubach sportowych.

Rozważania oparto o dokonania czołowych twórców teorii anomii. Wykorzystanie teorii 

anomii R. Mertona zapewnić ma zarówno modelowe przedstawienie czynników generujących 

poczucie anomii, jak i wynikających z niej następstw -  tj. stylów adaptacji. Wprowadzenie do 

rozważań Instytucjonalnej Teorii Anomii zapewnić ma dychotomiczny podział aktywnej 

sportowo młodzieży na osoby uprawiające sport rekreacyjnie oraz osoby uprawiające sport 

wyczynowo -  czynnikiem różnicującym style adaptacji jest przynależność do młodzieżowego 

klubu sportowego i wynikające z niej zobowiązania. O uwzględnieniu dorobku R. Agnew 

(teoria napięcia) zadecydowała próba przybliżenia doświadczeń oraz czynników 

ograniczających, które -  generując u jednostki napięcie anomijne -  traktować należy jako 

predykator innowacyjnego stylu adaptacji.

Podsumowując, problematyka opracowania koncentruje się na próbie

scharakteryzowania uwarunkowań napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży, jego

poziomu oraz stylów adaptacji, jakim i je st ono redukowane. Ponadto, zdecydowano się ustalić,
8



jakie zagrożenia wychowawcze niesie edukacja sportowa oraz na ile potencjał edukacyjny 

sportu może przyczynić się do obniżenia zagrożeń wychowawczych edukacji sportowej.

Rozwiązanie powyższych problemów umożliwić ma wychwycenie 

i zneutralizowanie czynników determinujących napięcie anomijne u aktywnej sportowo 

młodzieży. Dzięki temu -  nawet w tak specyficznej przestrzeni, jaką jest sport wyczynowy -  

zostanie zwiększony potencjał edukacyjny sportu. Całość podjętych działań, obok wyżej 

zaznaczonych celów teoretycznych, umożliwić ma podjęcie optymalnych rozwiązań 

pedagogicznych. Zaliczyć doń należy wypracowanie skutecznych strategii profilaktycznych, 

których odbiorcą będą rodzice, pedagodzy, trenerzy, sportowi działacze oraz (przede 

wszystkim) młodzi sportowcy. To wszystko powinno wymiernie poprawić proces oddziaływań 

wychowawczych realizowanych przez sport.

Poniższe rozważania mają również pomóc w wyjaśnieniu trudności wynikających 

z oddziaływań resocjalizacyjnych opartych na podejmowaniu aktywności sportowej. Zwrócenie 

uwagi na problemy normatywne występujące we współczesnym sporcie oraz odmienny system 

wartości osób niedostosowanych społecznie ma w sposób szczególny uwrażliwić na 

konieczność ciągłego monitorowania procesu korekcyjnego. Nie można traktować sportu 

w sposób bezrefleksyjny, jako gwarantowanej recepty na resocjalizacyjny sukces. Aby sukces 

ten nastąpił, koniecznością staje się zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu 

oraz wykreowanie wokół niego walorów bezsprzecznie uderzających w system norm 

dewiacyjnych.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym podjęta zostaje 

problematyka definicji sportu oraz jego edukacyjnych właściwości. W rozdziale drugim 

przybliżono teorie anomii, na których zdecydowano się oprzeć poniższe rozważania, 

tj. teorię anomii R. Mertona, teorię napięcia R. Agnew oraz Instytucjonalną Teorię Anomii

S. Messnera i R. Rosenfelda. W rozdziale tym przedstawiono też uwarunkowania generujące 

napięcia anomijne u aktywnej sportowo młodzieży. W trzecim rozdziale autor, opisując 

fenomen sportu w kontekście pedagogiki resocjalizacyjnej, uzasadnił konieczność 

przeprowadzenia badań empirycznych. W rozdziale czwartym zaprezentowano metodologiczne 

podstawy badań własnych. Przedstawiono problem badawczy, a także zmienne uznane -  na 

podstawie literatury przedmiotu -  za istotne dla wyjaśnienia uwarunkowań generujących

napięcie anomijne oraz wynikające z tego style adaptacji u aktywnej sportowo młodzieży.
9



Wyniki empirycznej weryfikacji zaprezentowanego tam modelu teoretycznego umieszczono w 

rozdziale piątym. Rozdział szósty zawiera wnioski wynikające z analizy materiału 

empirycznego.
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I. PO JĘC IE  SPORTU. KONTEKSTY PEDAGOGICZNE

1. Definicje słowa sport w kontekście historycznym

Pierwsze wzmianki o aktywności przypominającej sport odnotować można już 

w czasach prehistorycznych. Aktywność tę podejmowano, bo niosła bardzo wymierne korzyści. 

Człowiek trenował, aby stać się lepszym myśliwym i, jeżeli wymagała tego okoliczność, 

żołnierzem. Pragmatyczne funkcje aktywności fizycznej uwarunkowane były realiami 

ówczesnego świata. W tych realiach wygrywał silniejszy bądź sprytniejszy -  ginął zaś ten, kto 

nie potrafił dostosować się do określonych warunków. Dlatego wysoko ceniono umiejętność 

pływania, szybkiego biegania i pojedynkowania się (również za pomocą broni).13 14

Czas intensywnego rozwoju starożytnej kultury cielesnej wiąże się zwykle z epoką 

antycznej Grecji oraz Imperium Rzymskiego. A przecież nie tylko tam, jak dowodzi historia, 

toczyły się rozgrywki przypominające sport.15 Ogromną rolę, zwłaszcza w kontekście 

pedagogicznie aprobowanych norm i wartości, odegrały organizowane już kilkaset lat wcześniej 

igrzyska Celtów. Terminem f ir  fe r  (ang. fa ir  play) określano tam szlachetną postawę w trakcie 

rywalizacji.16 17 Pomijanie tego faktu wynika z relatywnie małej -  choćby w porównaniu ze 

starożytną filozofią grecką - liczby źródeł pisanych.18

Na podstawie prowadzonych przez Platona19 i Pauzaniasza20 refleksji stosunkowo łatwe 

wydaje się odtworzenie charakteru fizycznego współzawodnictwa w antycznej Grecji. Powstała 

tam koncepcja kalokagathii -  idea pięknego nie tylko ciała, ale i ducha. Dbałość o harmonijny 

rozwój tych dwóch wymiarów umożliwiała spełnianie się w człowieczeństwie. Takie spojrzenie 

rodzić miało u wolnych obywateli poczucie moralnego zobowiązania do starań o zbalansowany 

rozwój. Jednym ze sposobów jego realizacji było uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich.

13 J. O'Keefe, Achieving Hunter-gatherer Fitness in the 21st Century: Back to the Future [w:] The American 
Journal o f  Medicine, 2010, 123(12), s. 1082-1086.

14 D. Bramble, D. Lieberman, Endurance running and the evolution o f  Homo [w:] Nature, 2004, 432, 
s. 345-352.

15 D. Kyle, Sport and Spectacle in the Ancient World, Oxford 2007.
16 M. Tymoczko, C. Ireland, Language and Tradition in Ireland: Continuities and Displacements, University of 

Massachusetts Press & American Conference for Irish Studies, USA 2003, s. 89.
17 W. Lipoński, From Philotimi to Fair Play and Sportsmanship: Some Remarks on the History o f  Sports Ethics 

[w:] Fair Play, Polish Olympic Committee, Warszawa 2016, s. 115.
18 W. Lipoński, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 50.
19 Platon, Państwo, Kęty 2009.
20 Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2005.
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Aktywność fizyczna kształtowała więc obywatela polis nie tylko w wymiarze estetycznym, ale 

i duchowym.21 Wciąż jednak nie określano tych czynności mianem sportu -  termin ten 

wprowadzili dopiero Rzymianie.

Łacińskim terminem disporte określano tam specyficzną formę spędzania wolnego 

czasu. Przedrostek dis oznacza poza, z kolei słowo porte tłumaczyć należy jako brama. 

Czynność disporte to po prostu wyjście poza mury miasta -  najprawdopodobniej w celu 

podjęcia najróżniejszych gier i zabaw ruchowych.22 Aby oddać znaczenie tej aktywności, warto 

podkreślić swoistość zagrożeń, z jakimi zmagało się Imperium Rzymskie.

Rozległe granice, które z czasem coraz trudniej było obronić przed Wandalami, musiały 

być permanentnie strzeżone przez obywateli Rzymu. Z przyczyn militarnych przebudowywano 

miasta w wielkie, trudne do zdobycia twierdze, które na mapie Imperium stawały się ważnymi 

punktami strategicznymi. Brak wolnej przestrzeni w takich koszarach utrudniał jednak 

żołnierzom utrzymanie optymalnej tężyzny fizycznej. Stąd też koniecznością stało się 

prowadzenie najróżniejszych ćwiczeń ruchowych na otwartych, znajdujących się tuż za bramą, 

podmiejskich błoniach.

Z relacji Sydoniusza wynika, że sporty, jakie uprawiali ówcześni wolni obywatele, nie 

miały wyłącznie charakteru zabawy -  koncentrowały się również na bardzo praktycznych 

życiowo umiejętnościach, takich jak pływanie, polowanie i przeprowadzanie skutecznych 

manewrów wojennych.23 Podkreślić należy fakt, że pokojowa agonistyka była czymś, na co 

Rzymianin nie mógł sobie pozwolić -  traktowano ją  jako czynność nazbyt liberalną, wręcz 

naruszającą godność wolnego obywatela, skoncentrowanego przecież na wypełnianiu 

obowiązków wobec Imperium. Sport powstał, by służyć wojsku, a w dalszym kontekście 

państwu -  nie miał on w swej istocie wiele wspólnego z greckim spojrzeniem na kulturę 

fizyczną. 24

Słowo disporte zyskało swoją popularność i stopniowo zaczynało ewoluować -  zgodnie 

z duchem kultury, do której trafiło. Warto uwzględnić fakt, że w czasach wczesnego 

średniowiecza europejskie języki nie miały sformalizowanej gramatyki. Stąd też w języku

21 K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 
30-41.

22 S. Fundowicz, Prawo sportowe, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
23 W. Lipoński, Historia..., s. 176.
24 tamże, s. 131-135.
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np. francuskim odnaleźć można (m.in. w poemacie J. Michela z Angers 

pt. Roi Guillaume) takie przekształcenia pojęcia disporte jak desport, depport, deport.25 26 Po 

podboju Anglii przez Normanów językiem urzędowym stał się miejscowy angielski -  jedną z 

konsekwencji tej zmiany jest dalszy rozwój terminu disporte. W procesie 

tzw. afetyzacji doszło do zaniku pierwszej części przedrostka di, co w połączeniu 

ze stopniowym zanikaniem wygłoskowego e w słowie disporte zrodziło termin w pełni 

zrozumiały dla czasów współczesnych -  sport.21

Jako pierwszy w historii słowa sport użył anonimowy autor w romansie zatytułowanym 

Ipomedon. Kontekst nadaje mu charakter zbliżony do aktualnego rozumienia tego terminu.

When they had take hyr sporte in halle,

The Kynge to counselle gan hyr calle.

Gdy wzięli się za swój sport w zamkowej sali,

Króla, by im sędziował, przywołali 28

Określenie sport stawało się coraz bardziej powszechne, a szczególnie często pojawiało 

się w kulturze angielskiej -  wyrażało zabawę lub aktywny, połączony 

z wysiłkiem fizycznym, wypoczynek. Właśnie w takim kontekście termin ten został użyty na 

początku XVI stulecia w traktacie A. Fitzherberta The Book o f  Husbandrie: Jeśli bawili się w 

niewielkie gry [...] może to być nazwane dobrą grą, dobrą zabawą, niezłym sportem 

i rekreacją. 29

Język angielski przyczynił się nie tylko do popularyzacji badanego słowa, ale również 

do zakresu jego rozumienia. Pojęcie sport pojawiało się w kontekście wyrażenia sytuacji 

i zachowań humorystycznych, a także erotycznych. W dramacie Otello W. Szekspira zbliżenie 

seksualne zostało określone wyrażeniem act o f  sport:

25 E. Jespersen, Body, Movement and Technology [w:] Physical Culture A nd Sport. Studies A nd Research, 2017, 
1, s. 19.

26 W. Lipoński, op. cit, s. 261.
27 D. Dudek, Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914r. (wersja skrócona), AWF Kraków, s. 3.
28 za: W. Lipoński, op. cit, s. 261-262.
29 tamże, s. 263.
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Oprócz niejasnego traktowania pojęcia, które stanowi fundament dalszych rozważań, w 

literaturze angielskiej pojawiło się dzieło, w którym użyto wyrażenia likwidującego antagonizm 

zachodzący pomiędzy kulturą cielesną antycznej Grecji i Rzymu. W powieści Tragedia 

Pompejusza Wielkiego i jego pięknej Kornelii autor T. Kyd jako pierwszy w historii zestawił 

słowo sport z antyczną agonistyką helleńską:

Wzorem tych, którzy współzawodniczyli w sportach olimpijskich [Olimpian sports] 

wypadnie im podziękować sobie za honor igrzysk.31

To właśnie powyższe zdanie mogło się w dużej mierze przyczynić do umownego 

nazywania greckich form współzawodnictwa sportem. Wynika to zatem nie tylko 

z podobieństwa zasad w rywalizacji współczesnej i tej z okresu hellenistycznego, ale również 

z wpływu języka angielskiego. Termin sport przyjął się znakomicie, stosowano go coraz 

częściej. To o nim opowiadał Ludwikowi XVI Louis-Leon de Brancas, książę Lauragais, kiedy 

wrócił do Francji z dłuższego pobytu w Anglii.32 Użyto go również w kontekście walk 

pięściarskich opisywanych przez niemieckiego hrabiego H.P. von Muskau na początku XIX 

wieku.33 W Polsce do literatury wprowadził go K. Gaszyński w komedii Wyścigi konne 

w Warszawie (1856), gdzie odnaleźć można poniższe fragmenty:

Polska w drodze postępu kołem leci chyżem,

Stanęliśmy na równi z Angliją i Paryżem,

Mamy wyścigi konne, sport wzmaga się wszędzie,

A jeśli rząd pozwoli i jockey club będzie.

Gdy krew stężeje po  tak odbytym sporcie.30

30 W. Szekspir, Othello, akt. II scena 1 (istnieją też inne tłumaczenia, np. Kiedy krew ostygnie przez pożycie)
31 W. Lipoński, op. cit, s. 263.
32 tamże, s. 262.
33 tamże, s: 262.
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Oraz:

Cóż mnie obchodzą fety, sport i inne duby?

Co do klubów, to warto by was wzięto w kluby.3

W XIX stuleciu głos na temat tego, czym jest sport i jak należy go rozumieć, coraz 

śmielej zaczęli zabierać artyści -  ich zamiłowanie do olimpijskiej myśli można było zauważyć 

w malarstwie, rzeźbie i literaturze.35 Próby ostatecznego ustalenia definicji pojęcia sport nauka 

doczekała się dopiero w przepełnionym wydarzeniami sportowymi XX stuleciu.

Zadanie nie należało do łatwych -  przez sport rozumiano zarówno ćwiczenia militarne, 

jak i sporadyczne pojedynki, kończąc na czynnościach o charakterze trywialnym. Postrzeganie 

sportu było więc bardzo często uwarunkowane licznymi kontekstami. Sama zaś hermetyczność 

i ambicja, uczestniczących w dyskusji przedstawicieli dyscyplin naukowych, doprowadziły do 

powstania licznych definicji sportu. Te jednak nie zawsze były ze sobą spójne.

I tak historyk, W. Lipoński, sportem nazywa świadomą aktywność człowieka, której 

istotę stanowią:1) indywidualne lub zespołowe współzawodnictwo ludzi (niekiedy z udziałem 

zwierząt) w pokonywaniu czasu, przestrzeni, przeszkód naturalnych lub sztucznych oraz 

przeciwnika, przy czym elementy te występują łącznie lub rozdzielnie w proporcjach zależnych 

od dyscypliny sportu; 2) doskonalenie walorów fizycznych, ja k  siła, szybkość, skoczność, 

wytrzymałość, zręczność i precyzja działania, równolegle do doskonalenia sił psychicznych, 

w tym cech woli i charakteru, zasad moralnych i umiejętności taktyczno-koncepcyjnych; 

3) obrowolność uczestnictwa; 4) podporządkowanie się regułom gry -  skodyfikowanym, 

uznawanym zwyczajowo lub doraźnie umownym, wynikającym z istoty danej dyscypliny lub 

konkurencji sportu, a p o d  względem etycznym z zasady fa ir  play; 5) brak bezpośrednich celów 

pozasportowych, ja k  militarnych i produkcyjnych.36

Z kolei dla przedstawiciela nauk o kulturze fizycznej, J. Nowocienia, sport to proces 

obejmujący organizowanie aktywności ruchowej człowieka, zarówno spontanicznej, ja k  też 

zinstytucjonalizowanej, indywidualnej i zespołowej, której celem je s t zaspokojenie potrzeby

34 D. Dudek, op. cit., s. 5.
35 W. Lipoński, op.cit., s. 536-542.
36 Humanistyczna encyklopedia sportu, (red.) W. Lipoński, Sport i Turystyka, Warszawa 1987, s. 312.
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fizjologicznej ruchu, zabawy, a także sprawdzenia się, poznania możliwości własnego 

organizmu, porównania osiągnięć własnych z  innymi przy zachowaniu określonych norm 

i przepisów ustanowionych na potrzeby walki i współzawodnictwa w sportowych praktykach, 

dążenia do sukcesu sportowego, finansowego, indywidualnego i społecznego (politycznego, 

narodowego, patriotycznego)?1 Powyższe definicje, przede wszystkim z racji odmiennego 

stosunku do celu towarzyszącego podejmowaniu aktywności sportowej, nie zazębiają się. 

Ponadto, w objaśnieniu J. Nowocienia brakuje uwzględnienia narracji olimpijskiej, czego nie 

można stwierdzić w definicji W. Lipońskiego -  tu podkreśleniem olimpijskiego charakteru 

współzawodnictwa jest wzmianka o zasadzie fa ir  play.

Rozbieżności w rozumieniu sportu nie brakuje także na gruncie analizy opracowywanej 

przez dwa osobne zespoły językoznawców. Początkowo sport określano jako ćwiczenia i gry 

mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej.38 Później, w ustaleniach redaktorów Słownika 

języka polskiego PWN, sport oznaczał ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu 

sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, ja k  wytrwałość, lojalność, nawyk 

przestrzegania reguł39 -  ilość następstw wynikających z uprawiania sportu zróżnicowała, 

w powyższych objaśnieniach, celowość uprawiania sportu.

Definicje sportu kreowano na potrzeby tworzących się regulacji prawnych. W roku 

1964, podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego 

i Sportu (organ UNESCO), za sport uznano wszelką działalność mającą na celu podnoszenie 

sprawności fizycznej i je j manifestację, działalność uprawianą systematycznie, według reguł, 

w których występuje pierwiastek współzawodnictwa i dążenie do osiągnięcia ja k  najlepszych 

wyników40 Kilkadziesiąt lat później, w 1992 roku, głos zabrała Rada Europy, która 

w Europejskiej Karcie Sportu ustaliła następujące rozumienie badanego terminu:

sport oznacza wszelkie form y aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne 

lub zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich

37 J. Nowocień, Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły [w:] AW F -  Studia i 
Monografie, 2001, 85, s. 23-24.

38 Słownik poprawnej polszczyzny (red.) W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1973.
39 Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, t. III, s. 297.
40 za: G. Młodzikowski, Uniwersalne wartości sportu [w:] Sport Wyczynowy, 1979, 1, s. 47.

16



Ostatniemu objaśnieniu warto się bliżej przyjrzeć. W roku 2010 wydano w Polsce 

Ustawę, która miała zakończyć toczącą się debatę nad rozumieniem pojęcia sport. W ujęciu 

polskiego ustawodawcy sport stanowią:

wszelkie form y aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane, wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich 

poziomach. 42

Jak łatwo zauważyć, objaśnienie sportu zamieszczone w Ustawie bardzo przypomina, 

a wręcz pokrywa się z definicją opracowaną przez Radę Europy. Dlatego też jej zapis nie tyle 

nie zakończył sporów, co nawet wyraźnie je zaostrzył.

Dla specjalisty z zakresu prawa sportowego S. Fundowicza przyjęta w Ustawie definicja 

jest zwyczajnie wadliwa.43 Z. Ważny traktuje ją  jako przykład niekompetencji autorów i pretekst 

do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami towarzyszącymi uprawianiu kultury 

fizycznej.44 Znacznie ostrzej atakuje, odpowiedzialnych za jej przyjęcie, J. Drabik. Wymyślili ją  

eksperci Rady Europy (RE), podchwycili natychmiast, poddając się terrorowi urzędniczego 

myślenia, rodzimi znawcy tej problematyki. (...) Jakby nie wystarczyło myśleć racjonalnie, 

normalnie i chociażby trochę refleksyjnie -  zauważa, wytykając szereg nieścisłości, 

niedopuszczalnych na poziomie państwowej ustawy.45 Z drugiej strony trudno nie odnotować 

faktu, że czym innym jest definicja opracowana właśnie na potrzeby ustawy, a czym innym na 

potrzeby nauki. Ta pierwsza ma pomagać w funkcjonowaniu urzędów (które np. tworzą 

programy skoncentrowane na dofinansowaniu instytucji), druga zaś używana jest w kontekście 

naukowym.

poziomach.41

41 Europejska Karta Sportu 1992 r. [w:] Działalność Rady Europy w dziedzinie sportu. Ośrodek Informacji i 
Dokumentacji Rady Europy, 1998, Biuletyn nr 2, art. 2, s. 38-39.

42 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. nr 127, poz. 857 ze zm.).
43 S. Fundowicz, op. cit., s. 18.
44 Z. Ważny, Przyczynek do dyskusji na temat struktury kultury fizycznej [w:] Sport wyczynowy, 2011, 1, s. 161.
45 J. Drabik, W sprawie definicji pojęcia „sport” [w:] Sport wyczynowy, 2011, 1, s. 157.
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W związku z powyższym, rozważania nad właściwym brzmieniem definicji pojęcia 

sport należy zostawić na potrzeby zupełnie innej pracy naukowej. Z racji zagadnień 

poruszanych w pracy, jakimi są uwarunkowania psychospołeczne towarzyszące aktywności 

sportowej podejmowanej przez młodzież, za właściwe uznano skoncentrowanie się na 

rozumieniu pojęcia sport młodzieżowy. Z racji braku istnienia definicji terminu sport, która nie 

budziłaby kontrowersji, za właściwe uznano przyjęcie następującego objaśnienie sportu 

młodzieżowego: je st to sport uprawiany przez młodzież.

Z przedstawionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogólnych zasad 

dofinansowania zadań wynika, że za sport młodzieżowy -  oprócz sportu uprawianego 

w ramach lekcji wychowania fizycznego -  uznać należy zajęcia sportowe organizowane 

w szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży.46 Tak 

szerokie rozumienie sportu młodzieżowego dowodzi konieczności scharakteryzowania 

młodzieży uczestniczącej w sporcie oraz sposobów postrzegania przez nią tegoż uczestnictwa. 

Inaczej mogą postrzegać sport uczniowie nie wiążący z nim swojej przyszłości, a inaczej ich 

rówieśnicy marzący o karierze sportowca. Aby zaś rozważania nabrały terminologicznych ram, 

warto oddzielić sport uprawiany w szkole (w ramach lekcji wychowania fizycznego) od sportu 

podejmowanego w wyżej wskazanych instytucjach objętych programem dofinansowania (tj. 

szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży), gdzie 

przyjmuje on formę sportu wyczynowego.

1.1. Sport wyczynowy jako obszar badań empirycznych

Kontekst badań determinuje konieczność ustalenia definicji sportu wyczynowego. 

Dlatego też zasadnym staje się przywołanie definicji sportu wyczynowego z Ustawy z dnia 18 

stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, gdzie termin ten określono jako formę działalności 

człowieka podejmowaną dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych 

wyników sportowych.47 Podpunkt zawierający tę definicję, na mocy art. 62 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, uchylono48, nie wprowadzając niczego w zamian (co

46 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zadań ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. nr 156, poz. 1051 ze zm.).

47 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. nr 25, poz. 113 ze zm.).
48 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (tekst jednolity: Dz. U. nr 155, poz. 1298 ze zm.),
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najprawdopodobniej służyć miało ustanowieniu regulacji prawnej sprzyjającej dalszemu 

rozwojowi sportu, zwłaszcza w zakresie generowania nowych źródeł finansowania oraz 

dostosowania jego struktur organizacyjnych do realiów gospodarki rynkowej). Wprawdzie 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie -  na mocy Art. 93 -  pozbawia mocy wyżej 

przywołanej Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ale dotyczy to również 

Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, gdzie odnaleźć można definicję sportu 

wyczynowego.49 Dlatego też autor zastrzega sobie prawo do utworzenia własnej, opartej na 

powyższych ustaleniach definicji sportu wyczynowego, która umożliwi kontynuowanie 

rozważań.

Przy próbie konstruowania definicji sportu wyczynowego zauważyć należy 

nie zawsze wysoki poziom dobrowolności osób uprawiających sport wyczynowo. Często duży 

wpływ ma na to (uprawianie sportu) presja rówieśników, rodziców czy odpowiednio 

motywującego trenera. Zaś gratyfikacje finansowe (pozornie nieobecne w sporcie 

młodzieżowym) mogą być traktowane jako swoista zachęta do kontynuowania sportowej 

kariery -  zwłaszcza, gdy brakuje alternatywnych ścieżek zawodowych. Ryzyko niezdrowej 

eksploatacji organizmu rozpatrywane jest wówczas w kategoriach ryzyka inwestycyjnego.

W powyższym objaśnieniu nie uwzględniono też systematyczności podejmowanej 

aktywności sportowej -  co wydaje się być czynnikiem istotnie decydującym 

o wyczynowym uprawianiu sportu. Za błędne należy uznać zaklasyfikowanie jednorazowego 

występu w biegu okolicznościowym do rangi wyczynowego uprawiania sportu. Spontaniczne 

starty (bez odpowiedniego przygotowania organizmu nie tylko 

na poziomie przebytych jednostek treningowych, co również optymalnie dobranej diety) 

bardziej przypominają rekreacyjną niż wyczynową aktywność sportową.

Za niewystarczająco precyzyjne należy potraktować też określenie maksymalny wynik 

sportowy. Definiować go należy jako rezultat licznych udziałów w prowadzonych przez 

odpowiednie struktury rozgrywkach określonej dyscypliny sportu (np. Polski Związek Piłki 

Nożnej dla dyscypliny piłka nożna na terenie naszego kraju). Uzyskany wynik winien również 

mieć wymierne przełożenie na pozycję zawodnika w rankingu tejże dyscypliny (czyli,

art. 62.
49 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. nr. 127, poz. 857 ze zm.), art. 93.
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pozostając przy piłce nożnej, na miejscu danej drużyny w konkretnej lidze).

Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano się na następujące rozumienie sportu 

wyczynowego: usystematyzowana form a działalności człowieka podejmowana w ramach danej 

dyscypliny sportu, dla uzyskania w drodze rywalizacji maksymalnego wyniku sportowego, 

rozumianego jako rezultat udziału w oficjalnych, punktowanych imprezach określonej 

dyscypliny sportu, organizowanych przez odpowiednie struktury, a odnajdującego przełożenie 

w rankingach tejże dyscypliny sportu.

Przekładając zaistniałą problematykę natury terminologicznej na płaszczyznę badań -  

a zwłaszcza doboru grup badanych -  za osoby uprawiające sport wyczynowo rozumieć należy 

jednostki zrzeszone w szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego 

młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez te właśnie instytucje wiąże się 

z udziałami w oficjalnych, przekładających się na ranking danej dyscypliny sportu, zawodach. 

Dlatego też właściwe wydaje się przeprowadzenie badań bezpośrednio w wyżej wskazanych 

instytucjach. Zmniejszone zostanie ryzyko objęcia badaniami jednostek jedynie deklarujących 

(a nie rzeczywiście realizujących) uczestnictwo w treningach.

2. Edukacyjne właściwości sportu

Fenomen masowego podejmowania aktywności sportowej doczekał się ogromnej ilości 

badań z zakresu różnych dyscyplin naukowych. Wśród nich nie brakuje pism skoncentrowanych 

na zagadnieniach pedagogiki kultury fizycznej i pedagogiki sportu. Subdyscypliny te 

przyciągają uwagę badawczą zarówno pedagogów, jak i przedstawicieli nauki o kulturze 

fizycznej. Rozprawy te, choć mają interdyscyplinarny charakter, zalicza się do myśli 

pedagogicznej -  dotyczą bowiem edukacyjnych i wychowawczych właściwości sportu.

Pojęcie edukacji ulegało zmianom na przestrzeni czasu, miało związek z przemianami 

o charakterze społeczno-politycznym.50 Dla jednych edukacja była ściśle kojarzona ze

50 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Warszawa: 1992
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zdobywaniem wykształcenia, dla innych zaś z oddziaływaniem wychowawczym.51 Pojęcie 

edukacji sięga korzeniami cywilizacji rzymskiej: w języku łacińskim educare oznacza 

wychowywać, kształcić. Aktualne definicje edukacji nie odbiegają więc znacząco od jej 

kontekstu etymologicznego.

W Nowym słowniku pedagogicznym W. Okonia traktowana jest ona jako zbiór procesów 

i oddziaływań wobec ludzi (głównie dzieci i młodzież) -  zgodnie z respektowanymi przez dane 

społeczeństwo ideałami i celami wychowawczymi.52 Z kolei dla Cz. Kupisiewicza 

i M. Kupisiewicz edukacją są wszelkie procesy, zabiegi oświatowe i wychowawcze -  zarówno 

te zamierzone, jak i okazj onalne -  skoncentrowane na ubogacaniu wychowanka w umiejętności, 

wiedzę oraz kształtowanie osobowości w sposób adekwatny do respektowanych przez dane 

społeczeństwo wartości i ideałów wychowawczych.53 W obu objaśnieniach odnotowano pojęcie 

wychowania -  stanowi ono, obok procesu kształcenia, składnik oddziaływań edukacyjnych.

Dla W. Okonia wychowanie jest procesem świadomego organizowania działalności 

społecznej, opartej na relacji wychowawczej między wychowawcą a wychowankiem, 

realizowanej dla potrzeb wywołania planowych zmian w sferze osobowości wychowanka. Na 

sferę osobowości wychowanka składa się wymiar jego zdolności poznawczo-instrumentalnych 

(dotyczących poznawania rzeczywistości oraz umiejętności jej modyfikowania) oraz 

emocjonalno-motywacyjnych (związanych z kształtowaniem u jednostki nastawienia do 

rzeczywistości -  również społecznej, dotyczącej ludzkich przekonań, postaw, wartości i celów 

egzystencjalnych). Zdaniem Cz. Kupisiewicza i M. Kupisiewicz wychowanie oznacza 

(w rozumieniu szerokim) wszelkie czynności związane z trwającym przez całe życie 

kształtowaniem osobowości człowieka przez otaczające go środowisko przyrodnicze 

i społeczne. Autorzy przedstawiają również rozumienie węższe, tj. pedagogiczne, w ramach 

którego wychowaniem są oddziaływania podejmowane celowo i świadomie, skoncentrowane 

na wszechstronnym rozwoju jednostki, a także przygotowaniu jej do życia społecznego, 

kulturalnego i zawodowego. Obie definicje dostrzegają obecny w trakcie wychowania proces 

kształcenia. Ten stan terminologiczny nie zawsze miał taką postać.

Jak przypomina W. Okoń, związane to było z dwiema odmiennymi wizjami człowieka:

51 za: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s.: 93
52 tamże,
53 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny
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tj. jako niepodzielnej całości, bądź jako tworu złożonego z różnych części.54 Za przedstawicieli 

pierwszej z przedstawionych wizji należałoby uznać takich pedagogów jak J. Pestalozzi,

S. Hessen i wszystkich autorów starogreckiego ideału człowieka pięknego i dobrego 

(tj. kalokagathii)55 Antyczna koncepcja człowieka oznacza traktowanie aktywności fizycznej 

jako specyficznej formy oddziaływania wychowawczego -  to, co zostaje ukształtowane na 

gruncie cielesnym, przekłada się również na poziom duchowy.56 Poświęcono temu wiele 

rozpraw o zależności zachodzącej pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej 

a realizowaniem procesu pedagogicznego. One też doprowadziły do utworzenia się dwóch 

subdyscyplin naukowych: pedagogiki kultury fizycznej i pedagogiki sportu.

Na polskim gruncie naukowym opracowania zaliczane do drugiej z subdyscyplin 

odnaleźć można już w okresie międzywojennym.57 To czas gwałtownie rozwijającego się sportu 

i społecznej fascynacji olimpijską narracją. Pedagogiczne refleksje kreatora nowożytnych 

igrzysk, P. de Coubertina, zainspirowały W. Osmolskiego, E. Piaseckiego czy Z. Gilewicza.58

Rozważania z zakresu pedagogiki kultury fizycznej zapoczątkowały uwagi S. Hessena 

-  jego myśl pedagogiczna koncentrowała się na modelu wychowania zaspokajającego potrzeby 

gospodarki narodowej. W poglądach kolejnego myśliciela tej subdyscypliny, 

B. Nawroczyńskiego, uwagę zwraca postulat łączenia treningu ciała z wiedzą -  dzięki temu 

człowiek sam może doskonalić swoją sprawność. Z kolei B. Suchodolski traktował wychowanie 

fizyczne jako miejsce walki zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. W tych ideologicznych 

konfliktach chodziło o wypracowanie takiej wizji człowieka, którą można byłoby osiągnąć 

poprzez odpowiednie wychowanie.

Na osobną uwagę zasługują przemyślenia o pedagogice kultury fizycznej S. Wołoszyna. 

Jako pierwszy skoncentrował się na wychowawczych walorach sportu wyczynowego. Obok 

niewątpliwych potencjałów dostrzegał w nim również pewne zagrożenia. Bezwzględność 

rywalizacji w grach sportowych i wynikające z tego niebezpieczeństwa natury wychowawczej 

zrodziły pytanie: Czy można zaufać humanizmowi sportu?59 Krytykując współczesny sport

54 Zwolennikami takiego spojrzenia byli, między innymi, H. Muszyński i K. Sośnicki.
55 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, s. 93.
56 Koncepcja ta miała też swoich krytyków, patrz: Z. Krawczyk, Kulturafizyczna,sport, s. 23.
57 D. Dudek, Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939, Kraków 2018, s. 21-30
58 J. Nowocień, Pedagogika sportu, s. 114
59 za: J. Nowocień, Studium o pedagogice kultury fizycznej, s. 56
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wyczynowy S. Wołoszyn zarzucił mu zdradę i odejście od swych humanistycznych idei.60 

Nadzieją na uratowanie sportu od niszczących go czynników ma być odpowiednie wychowanie. 

Bo ostatecznie zaczątek wszelkiego zła tkwi w nas, w ludziach, w naszych postawach, 

naśladowaniach i poczynaniach.61 Dlatego też tak dużo uwagi poświęcał odpowiedniemu 

przygotowaniu pedagogicznemu ludzi pracujących z młodzieżą w sporcie.

Tocząca się od wielu lat dyskusja o miejscu i roli sportu w procesie wychowania zrodziła 

terminologiczny chaos. Albo powstawały pojęcia, które nie wytrzymywały próby czasu 

(pedagogika wychowania fizycznego62) albo też stosowano zamiennie określenie kultura 

fizyczna i wychowanie fizyczne.63 Próbowano wprowadzić również nowe terminy,64 jednak 

pojęcia pedagogiki kultury fizycznej i pedagogiki sportu okazały się najtrwalsze. Pod koniec 

XX wieku podjęto dojrzalsze próby porządkowania związanej z tematem terminologii.

Na uwagę zasługują przemyślenia Z. Żukowskiej65 oraz W. Siwińskiego66, których 

opracowania o pedagogice kultury fizycznej usystematyzowały standardy uprawiania tej 

subdyscypliny. Określono ją  jako naukę zajmującą się ustalaniem i formułowaniem celów 

wychowania do kultury fizycznej i przez kulturę fizyczną, a następnie wykrywaniem sposobów 

ich efektywnej realizacji.61 Za przedmiot badań uznano, obok kwestii dydaktycznych, 

wychowanie fizyczne przez sport i do sportu, uwarunkowania psychofizyczne procesów 

pedagogicznych w sporcie, rekreacji ruchowej i rehabilitacji.68

Bardziej zróżnicowane podejście naukowe miały rozprawy odnoszące się do pedagogiki 

sportu. Traktowano ją  jako subdyscyplinę odnoszącą się do sportu szkolnego i wynikających 

zeń zmian w osobowości dzieci i młodzieży.69 10 11 W innych opracowaniach poświęcona była

60 tamże.
61 tamże, s. 56-57
62 J. Nowocień, Studium..., s. 114
63 Wymiennie pojęcia te stosowali: Hessen, Wołoszyn i Suchodolski
64 O wychowaniu w kulturze fizycznej pisał K. Zuchora -  rozważania miały nabrać charakteru analizy 

kulturoznawczej. Podobny pogląd na uprawianie pedagogiki kultury fizycznej odnaleźć można u A. 
Pawłuckiego. Patrz: A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej [w:] Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk 
społecznych, (red.) W. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński, Rzeszów 2012, s. 359.

65 Z. Żukowska, Pedagogika kultury fizycznej [w:] Roczniki Naukowe AW F w Warszawie, 32, Warszawa 1989,
s. 143-169

66 W. Siwiński, Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2000
67 tamże, s. 8
68 tamże, s. 9
69 W. Srokosz, Stan i kierunki badań nad sportem szkolnym  [w:] Kultura Fizyczna, 1980, 4.
70 K. Zuchora, Wychowanie w kulturze fizycznej, MAW, Warszawa 1980
71 Z. Żukowska, Sport w procesie wychowania [w:] Kultura Fizyczna, 1980, 4.

23



aspektom prakseologicznym -  tu więc wartość nadrzędną stanowił sportowy wyczyn, a nie 

działalność edukacyjna.72 73 74 W trzeciej koncepcji pedagogiki sportu zajmowano się relacjami 

społecznymi zawodników oraz ich postawami wobec sportu.75 76 77 Pomimo szerokiego 

spojrzenia na pedagogikę sportu, nie zawsze utożsamianego z prakseologią sportu, wciąż 

zaliczano ją  bardziej do nauk o kulturze fizycznej niż do pedagogiki.

W dyskusji o zależnościach zachodzących pomiędzy wychowaniem i edukacją 

a sportem coraz wyraźniej zaczął wybrzmiewać temat ich trafnego umiejscowienia naukowego. 

Interdyscyplinarny charakter rozpraw daje złudne poczucie możliwości przypisania ich 

zarówno pedagogice, jak i naukom o kulturze fizycznej. Nie jest to właściwe, gdyż pod 

względem merytorycznym można dostrzec pewne różnice. Jak słusznie zauważył A. Pawłucki, 

czym innym jest doskonalenie sportowego wyczynu (społecznie irrelewantnego), a czym innym 

roli sportowca (już, pod względem społecznym, relewantnej).78 Uwaga ta dotyczy zarówno 

pedagogiki kultury fizycznej, jak i pedagogiki sportu.

Opublikowane w roku 2013 Studium pedagogiki kultury fizycznej J. Nowocienia 

wyznacza granice tytułowej subdyscypliny pedagogicznej. Obejmuje ona obszary edukacji 

fizycznej, edukacji olimpijskiej i kulturalnej w zakresie wszelkich form  aktywności fizycznej.19 

Z perspektywy uwzględnionych w temacie pracy doktorskiej potencjałów edukacyjnych godne 

uwagi wydają się następujące, z wielu wymienianych, zagadnienia:

- uaktywnienie podmiotów wychowania w kulturze fizycznej w zakresie samodzielnego 

poszukiwania wartości moralnych w obliczu kryzysu autorytetów i zasad kulturowych,

- oddziaływanie środkami kultury fizycznej i metodami pedagogicznymi na różne zjawiska 

patologii społecznej,

- wykorzystywanie alternatywnych koncepcji edukacyjnych w kulturze fizycznej, a zwłaszcza

72 M. Pionk, Zarys pedagogiki sportu, WSWF, Katowice 1976.
73 Z. Żukowska, Kultura fizyczna w procesie wychowania młodego pokolenia [w:] I I  Kongres Naukowy Kultury

Fizycznej. GKKFiT, Komitet Naukowy o Kulturze Fizycznej PAN, Warszawa 1987.
74 R. Żukowski, Zawód i praca trenera, AWF Warszawa, Warszawa 1989.
75 A. Dąbrowski, Wychowawcze funkcje sportu -  założenia i ich empiryczna weryfikacja [w:] Kultura Fizyczna,

1980, 4.
76 J. Skarżewska, Problemy wychowawcze w sporcie [w:] Z zagadnień wychowawczych w sporcie i dla sportu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1970.
77 Z. Żukowska, Kultura fizyczna w procesie...
78 A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2015, s. 42.
79 J. Nowocień, op. cit., s. 112.
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edukacji olimpijskiej na rzecz edukacji międzykulturowej i kształcenia aktywności fizycznej 

przez całe życie,

- sposoby promowania wartości humanistycznych w edukacji fizycznej, w tym 

z wykorzystaniem zasady fair play.80

Znacznie więcej dyskusji dotyczy naukowego ulokowania pedagogiki sportu. Zaliczanie 

jej do nauk o kulturze fizycznej często skutkuje zredukowaniem myśli pedagogicznej do kwestii 

dydaktycznych i metodycznych z pominięciem aspektów wychowawczych. Tymczasem, jak 

zauważa J. Nowocień, patrząc bardziej wielostronnie na aktywność sportową, w której przecież 

je st człowiek (...) to każdy ma osobowość, a ta rozwija się, kształtuje w procesie sportowej 

aktywności, tworzy kulturę sportu. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem wychowania przez 

sport.8  Prakseologiczne spojrzenie na pedagogikę sportu wydaje się znacząco ograniczać jej 

zakres badawczy -  oddziaływania wychowawcze nie zawsze służą sportowym wyczynom. 

Większość z przywołanych wyżej autorów miała tego świadomość.82 Dodatkowej argumentacji 

uzasadniającej umiejscowienie pedagogiki sportu w gronie subdyscyplin pedagogicznych 

dostarcza prowadzona od lat debata nad samymi naukami o kulturze fizycznej.83

Mimo różnych sposobów interpretacji pojęcia kultura fizyczna, centralną pozycję 

w analizach na ten temat zajmuje zawsze ciało ludzkie, jako przedmiot, a zarazem podmiot 

uprawy oraz niektóre jego właściwości, jako swoisty rezultat -  pisze Grabowski.84 Podobne 

stanowisko reprezentuje J. Lipiec: można ją  traktować jako zbiór wszelkich wartości wokół 

ciała, można ją  pojmować jako zintegrowany system edukacyjny na rzecz sprawności ciała.85 

Wydaje się więc, że wszelkie kwestie pedagogiczne, jeżeli pojawiają się w zestawieniu 

z naukami o kulturze fizycznej, to jako element mający jej służyć. Tymczasem dla pedagoga 

istotniejsze wydaje się określenie zależności zachodzącej pomiędzy podejmowaniem 

aktywności sportowej a procesem wychowawczym.

Ta odmienność spojrzenia na relację zachodzącą pomiędzy sportem a edukacją

80 tamże, s. 140
81 J. Nowocień, Pedagogika sportu, s. 119
82 O braku możliwości skutecznego łączenia oddziaływań wychowawczych z biciem sportowych rekordów pisali

przedstawiciele myśli pedagogicznej z okresu międzywojennego
83 A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizyczne [w:] Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, (red.) W.

Cynarski i inni..., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 349-366
84 Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, WSiP, Warszawa 1997, s. 19
85 J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, PWS SPRINT, Warszawa 1999, s. 179
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i wychowaniem wydaje się kluczowa. Kiedy pracujący na wydziale uniwersyteckim filozof, 

socjolog, etyk czy pedagog postanawia skierować swoją uwagę na sport (...) nie tworzy nowej 

nauki, tylko kieruje ju ż  istniejącą -  napisał A. Pawłucki.86 Podsumowując, przedstawiciele 

nauki o kulturze fizycznej proces pedagogiczny będą traktować jako swoisty dodatek do 

zabiegów skoncentrowanych na uzyskaniu optymalnego rezultatu. A ten zawsze rozpatrywany 

będzie przez pryzmat olimpijskiego motta wyżej, szybciej, mocniej. Motorem napędowym 

kultury fizycznej stają się te same zasady, które sterują życiem gatunkowym na najwyższej skali

-  przypomina J. Lipiec.87

Dlatego B. Śliwerski zalicza pedagogikę sportu do subdyscyplin pedagogicznych.88 

Wydana pod jego redakcją rozprawa, zawiera istotny, dla poniższych rozważań, rozdział 

Pedagogika sportu autorstwa P. Błajeta. Tytułowa subdyscyplina zajmuje się teoretycznymi 

i praktycznymi problemami wychowawczymi oraz dydaktycznymi aktywności sportowej.89 

Odnotować można też pytanie o to, ja k  aktywność sportowa przyczynia się do rozwoju 

moralnego, estetycznego oraz kreowania zdrowia?9

Według aktualnego stanu rozważań pedagogika sportu traktowana jest jako 

subdyscyplina naukowa normatywno-praktyczna zajmująca się badaniem, poznawaniem, 

opisem i wyjaśnianiem wszelkich zjawisk wychowawczych w sporcie i wokół sportu.91 

Z perspektywy zamieszczonych w tytule pracy doktorskiej zagrożeń wychowawczych godne 

uwagi wydają się następujące zagadnienia pedagogiki sportu:

- wpływ sportu na osobowość sportowca, wartości wnoszone do życia społecznego, osobowość 

kształtowana w klimacie wychowawczym sportu.

- wykorzystanie wzorów osobowych, dostępnych przez sport, dla rozwoju przekonań i postaw 

pożądanych wychowawczo.

- źródła dewiacji w sporcie, sposoby likwidacji bądź łagodzenia środkami pedagogicznymi.

- wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w wychowaniu przez sport i w dążeniu do ideału 

wychowania olimpijskiego.

86 A. Pawłucki, Nauki..., s. 42
87 J. Lipiec, Filozofia ..., s. 190
88 P. Błajet, Pedagogika sportu [w:] Pedagogika, (red.) B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,

Gdańsk 2010
89 tamże, s. 337
90 tamże, s. 338
91 J. Nowocień, P edagog ika ., s. 6
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- klub sportowy jako środowisko społeczne, które może funkcjonować jako wychowawcze.92

Występująca pomiędzy pedagogiką kultury fizycznej a pedagogiką sportu analogia 

generuje pewne komplikacje przy kwalifkowaniu poniższych rozważań. Z jednej strony 

prowadzona będzie refleksja nad potencjałami edukacyjnymi, co skłania do umieszczenia 

rozprawy w kontekście pedagogiki kultury fizycznej. Z drugiej zaś będzie miała miejsce analiza 

zagrożeń wychowawczych -  co zbliża dysertację do zagadnień poruszanych przez pedagogikę 

sportu.

W pracy dostrzeżono, nazwano i scharakteryzowano nie opisane wcześniej sposoby 

edukowania młodych piłkarzy -  w dalszej perspektywie generować mogą one zagrożenia 

wychowawcze. Wyrażający tą formę edukacji zestaw postulatów nie przystaje normatywnie do 

powszechnie zarysowanej wizji sportu. Umożliwia jednak szybkie zaadaptowanie się 

w nastawionej na wynik rywalizacji.

Przekaz ten dochodzi również pośrednio do osób nie związanych ze sportem 

wyczynowym podczas zajęć wychowania fizycznego -  trenujący w klubach rówieśnicy 

wymagają od reszty niezrozumiałego stylu adaptacji.93 Skutkuje to pewną dezorganizacją 

kultury fizycznej -  młodzieży może towarzyszyć poczucie chaosu, niejednoznaczności 

formułowanych przez nią celów i środków. Można to nazwać stanem anomii.

Konieczność przybliżenia edukacyjnych właściwości sportu, które mogą przeciwdziałać 

anomijności kultury fizycznej, nadaje tejże rozprawie walory istotne dla pedagogiki kultury 

fizycznej. Ich scharakteryzowanie pomóc może w wyjaśnieniu trudności wynikających 

z oddziaływań resocjalizacyjnych opartych na podejmowaniu aktywności sportowej.

2.1. Grecki model wychowania

Wychowanie fizyczne traktowano w antycznej Grecji z ogromną rozwagą. 

Funkcjonowały tam nawet sformalizowane normy prawne, które nakazywały uwzględniać -  już 

od wczesnego dzieciństwa -  działania nakierowane na optymalny rozwój sprawności fizycznej 

człowieka.94 Zobowiązanie to głównie nakładano na chłopców -  wyjątek stanowiła Sparta,

92 tamże, s. 122
93 Przyzwolenie na większą agresywność, łamanie przepisów gry, oszukiwanie sędziego i rywala

94 tamże, s. 65.
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gdzie programem objęto także dziewczynki.

Pomimo drobnych rozbieżności, mieszkańcy polis przejawiali spójną wizję wychowania 

fizycznego, a jej nośnikiem była mitologia -  w szczególności Iliada 

i Odyseia. Dzieła Homera nie tylko stanowiły pewną formę rozrywki, ale był to również zbiór 

nieobojętnych, dla procesu wychowania, norm i wartości.95 Narracją przykuwającą najwięcej 

uwagi pedagogicznej stała się opowieść o bohaterskim Achillesie - słynącym 

nie tylko z fizycznego, ale i duchowego, piękna. Przełożyło się to na dbałość o harmonijny 

rozwój człowieka, obejmujący doskonalenie ciała (gr. kalos) i charakteru (gr. agathos), 

wyrażony w idei kalokagathii.96 Egzemplifikacją obywatela Aten wychowanego w duchu 

kalokagathii był filozof Arystokres -  bardziej znany pod pseudonimem Platon (gr. szeroki lub 

barczysty)91

W antycznej Grecji nie każdy mógł sobie pozwolić na realizowanie tak wzniosłych idei. 

Były one adresowane wyłącznie do wolnych obywateli, bo to ich -  a nie niewolników -  

wyróżniała niemożliwa do wypracowania, wynikająca z arystokratycznego pochodzenia, cnota 

(gr. arete). Edukacja miała więc charakter elitarny. Stanowiące jej ważną część ćwiczenia 

cielesne, realizowane były w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach: nazywanych 

palestrą lub gimnazjonem .98

Zajęcia nie miały charakteru wyczynowych treningów. Była to raczej zwykła zabawa, 

forma radosnego spędzania czasu, której następstwem miał być udział 

w prestiżowych igrzyskach. Nie wiadomo, na ile potraktowanie wychowania fizycznego jako 

swoistego stylu życia wymiernie przełożyło się na usportowienie wszystkich obywateli tego 

kraju, ale niezbitych dowodów na obowiązujący ideał ciała dowodzą liczne rzeźby.99 Bardzo 

często przedstawiały one najwybitniejszych atletów, tj. uczestników wyżej wspomnianych 

igrzysk, których sylwetka niewiele odstaje od współczesnych kanonów kulturystyki.100

95 K. Bartnicka, I. Szybiak, op. cit., s. 30-31.
96 tamże, s. 33.
97 D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów  (tłum. W. Olszewski), Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1982, s. 64.
98 Humanistyczne, wychowawcze, społeczne i kulturowe wartości olimpijskiego sportu antycznego i 

nowożytnego, (red.) J. Bielski i in n i . ,  Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 
Warszawa-Bydgoszcz 2013, s. 15.

99 W. Lipoński, op. cit., s. 70-72.
100 Za początki tej dyscypliny sportu uznaje się jednak okolice drugiej połowy XIX wieku i dorobek 

niemieckiego siłacza Eugena Sandowa.
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Pierwsze, zorganizowane w charakterze igrzysk olimpijskich, zmagania atletów odbyły 

się w roku 776 p.n.e.101 Przykuwały uwagę nie tylko zainteresowanych rywalizacją mężczyzn 

(kobietom zakazane było oglądanie zmagań bądź też uczestnictwo w nich) 

i skłonnych do przedstawiania ciekawych aspektów otaczającej rzeczywistości artystów, ale 

również środowisk filozoficznych102. Wprawdzie zdarzali się także ich przeciwnicy, 

ale na ogół w igrzyskach dostrzegano ogromny potencjał -  rozumiany zarówno jako przestrzeń 

rozważań filozoficznych, jak i okazja na dodatkowy zarobek dla artystów.103

Bycie utytułowanym atletą wiązało się z pewnymi przywilejami. Zwycięstwo 

w igrzyskach oznaczało sławę i rozgłos, zawodnik mógł liczyć na wychwalające jego sukcesy 

pomniki i wiersze.104 Z czasem udział w olimpiadzie zaczynał przypominać profesję, 

przeznaczoną wyłącznie dla najsprawniejszych fizycznie jednostek.105 Przeprowadzona 

w 594 r. p.n.e. reforma Solona rozpoczęła proces, którego nieuniknionym skutkiem okazało się 

wprowadzenie zawodowstwa. Prestiż zawodów znacząco się obniżył.106 W epoce 

hellenistycznej kultura Grecji zaczęła mieszać się ze wschodnią kulturą, czego następstwem 

okazało się dopuszczenie do startu w igrzyskach ludzi nieposiadających narodowości greckiej. 

W roku 393 n.e. igrzyska olimpijskie odbyły się po raz ostatni.101

Igrzyska olimpijskie zapamiętane zostały jako imprezy z udziałem najwspanialszych 

atletów promujących honorowe współzawodnictwo.108 Ethos igrzysk miał tak ogromne 

znaczenie dla tamtejszego społeczeństwa, że godne postępowanie atletów uznawano nie tyle za 

normę, co za oczywistą postawę honorową. Wyrażało to pojęcie philotimi.109 Dbano też o to, 

aby w zawodach startowali obywatele nieobciążeni jakimkolwiek przestępstwem (a zwłaszcza

101 M. Bronikowski, M. Bronikowska, Edukacja olimpijska dla gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli, 
Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2009, s. 11.

102 W. Lipoński, op. cit., s. 118-125.
103 M. Bronikowski, M. Bronikowska, op. cit., s. 24.
104 O relacji sportu ze sztuką napisał Z. Krawczyk Sport w odróżnieniu od sztuki pozostaje wartością żywą (...), 

od zapomnienia może go uchronić jedynie sztuka. Cytat za: J. Bielski, Starożytny sport w zwierciadle sztuki 
[w:] Humanistyczne, wychowawcze..., s. 4-5.

105 Jak zauważa B. Biliński, w celach zarobkowych organizowano lokalnie specjalne igrzyska agones thematikoi. 
za: J. Bielski, Starożytny sport w zwierciadle sztuki [w:] Humanistyczne, wychowawcze...,
s. 5.

106 W. Lipoński, op. cit., s. 88-89.
107 M. Bronikowski, M. Bronikowska, op. cit., s. 30.
108 E. P. Cubberley, The History o f  Education, Blackmask Online, 2003, s. 25.
109 J. Lis, T. Olszański, Czysta gra  [w:] (red.) K. Hądzelek, Fair Play, Polski Komitet Olimpijski & 

Wydawnictwo FALL, Warszawa 2014, s. 26.
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zabójstwem).110 Wszelkie przejawy sportowego cwaniactwa wywoływały ogólny niesmak. Co 

nie oznacza, że startujący nie próbowali szukać szczęścia w niedozwolony sposób. Oszustwa 

miały miejsce, ale nie było ich dużo. Przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć na podstawie 

pism Pauzaniasza. Autor Wędrówki po  Helladzie opisuje ich w sumie 18.111

Wraz z kulturą grecką także i legenda igrzysk olimpijskich przetrwała aż do czasów 

nowożytnych. Nie brakowało entuzjastów, którzy marzyli o wskrzeszeniu starożytnych igrzysk.

2.2. Rzymski model wychowania

Rywalizujące ze sobą polis zostały ostatecznie wchłonięte przez cywilizację Rzymu 

w II wieku n.e.112 Aspirujące do podboju całego świata Imperium Rzymskie nie odrzuciło 

dorobku kultury greckiej, ale też nie dostrzegło wielkich korzyści w opieraniu wychowania 

fizycznego na idei kalokagathii. Specyfika funkcjonowania kraju wymusiła zupełnie inne 

podejście do kultury fizycznej.113

Rozległe tereny Rzymu wymagały ciągłej obrony. Codziennym problemem dla 

lokalnych gubernatorów, którym powierzano obowiązek utrzymania granic kraju, był stan 

wojska i fortyfikacji. Dlatego też zwalnianie żołnierzy na start w igrzyskach mogło być uznane 

-  z perspektywy militarnej -  za niebezpieczne.114 Taka sytuacja przekładała się na postrzeganie 

i miejsce wychowania fizycznego w starożytnym Rzymie.

Koncentrowano się na wypracowaniu umiejętności wojskowych. Uczono więc 

posługiwania się mieczem, tarczą, oszczepem oraz prawidłowego ustawiania się 

w bojowym szyku. Dla żołnierzy wyższej rangi niezbędne okazywały się dodatkowe szkolenia 

z jazdy konnej.115 Codzienność żołnierskiego życia wypełniały wielokilometrowe przemarsze 

do miejscowości znajdujących się na granicach Imperium. Tam też, tłumiąc lokalne bunty, 

zdobywano militarną praktykę.116 Przy takim obciążeniu, brakowało chęci do uprawiania 

sportu. Co nie oznacza, że sportów w Rzymie wcale nie uprawiano (o czym już napisano

110 W. Lipoński, op. cit., s. 88.
111 tamże, s. 130.
112 K. Bartnicka, I. Szybiak, op.cit., s.: 41.
113 R. Kraus, Recreation and Leisure in Modern Society, Longman: 3d edition, 1984, s. 56-63.
114 W. Lipoński, op. cit. s.: 131-135.
115 tamże, s. 134-135.
116 tamże, s. 132.
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w kontekście etymologii słowa sport).

Ekspansywna polityka Rzymu potrzebowała metod umożliwiających kształtowanie 

u swoich obywateli imperialnego myślenia. Zmodyfikowano więc igrzyska - pokojowe 

współzawodnictwo zastąpiono brutalną, opartą na tematyce wojennej, rywalizacją gladiatorów. 

Dla uatrakcyjnienia spektaklu rywalizację tę często prowadzono jako pojedynek na śmierć

i życie.111 Gladiatorami najczęściej byli jeńcy wojenni lub skazani

za ciężkie przestępstwa kryminaliści.118 Ale nie brakowało też osób dobrowolnie próbujących 

swoich sił w tej roli. Należeli do nich lokalni awanturnicy, dla których ryzykowny występ mógł 

zakończyć się śmiercią, ale też szybkim i całkiem przyzwoitym zarobkiem.119 Innych do 

zostania gladiatorem skłaniały dramatyczne okoliczności losowe - Lukian z Samosat opisał 

sytuację ubogiego obywatela Rzymu, który chcąc godnie pochować ojca, wziął udział w dobrze 

płatnym pojedynku gladiatorskim.120 Ten sam autor w eseju Toksaris wspomina niejakiego 

Sisinnesa, który zgłasza się do walki gladiatorskiej tylko po to, aby uratować swojego 

przyjaciela.121 W okresie prześladowań religijnych nie brakowało tam również tysięcy Żydów 

i chrześcijan -  oni jednak kończyli najczęściej jako ofiary rzucone na pożarcie dzikim
1 99zwierzętom.122

Dla skazanych na los gladiatora motywacją do aktywnego udziału w igrzyskach była 

obietnica wolności -  rozumiana jako społeczny awans bądź odkupienie win.123 Przetrwanie na 

arenie dwóch lat zwykle traktowano jako odbycie kary.124 125

2.3. Edukacja sportowo-olimpijska

Badający myśl francuskiego barona P. de Coubertina W. Firek zauważa, że jego

117 D. Kyle, Spectacles o f  Death in Ancient Rome, 2001.
118 tamże, s. 13.
119 tamże, s.: 87.
120 za: W. Lipoński, op. cit., s.: 138.
121 za: M. Grant, Gladiatorzy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987, s. 48.
122 tamże, s.: 42-44.
123 J. Lis, T. Olszański, op. cit., s.: 75.
124 W. Lipoński, op. cit., s. 138.
125 D. Kyle sugeruje również możliwość wykupienia swojej wolności za otrzymane z wygranych walk pieniądze, 

patrz: D. Kyle, op. cit., s. 84.
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romantyczna wizja odnowionych igrzysk nie była myślą pierwotną a finalną .126 Zanim 

koncepcja przywrócenia igrzysk olimpijskich skutecznie wybrzmiała, baron de Coubertin 

mozolnie ją  opracowywał, pełniąc przy okazji kilka ważnych stanowisk. Jako aktywny 

i zatroskany o losy wychowania fizycznego we Francji działacz otrzymał z czasem stanowisko 

sekretarza generalnego Unii Francuskich Towarzystw Sportów Atletycznych (USFSA). 

Korzystając z tej pozycji zwołał międzynarodowy kongres sportowy. To na nim podjęto uchwałę

0 powołaniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz wskrzeszeniu igrzysk.121

Coubertin nie ograniczał swoich horyzontów do antycznych igrzysk olimpijskich -  

szukając dla francuskiej pedagogiki sportu rozwiązań najlepszych potrafił docenić osiągnięcia 

T. Arnolda, założyciela public schools.128 Francuz rozpatrywał sport nie tyle jako wartość 

autoteliczną, co także praktyczną. Sport miał się stać nośnikiem nowych wartości. Aby jednak 

do tego doszło, koniecznością okazało się sformułowanie dla niego dystynktywnej narracji. I tu 

właśnie znalazło się miejsce dla olimpizmu.

W ustalaniu olimpijskiej narracji pomogły wykopaliska spod Troi i Aten129 oraz... liczne 

konflikty. Nim pojawiła się koncepcja budowy światowego stadionu braterstwa w czystej grze, 

świadomość europejskich elit przeorały wizje Hegla i Marksa, Darwina

1 Spencera, Nietzschego i Freuda -  przypomina okoliczności historyczne J. Kosiewicz.130 

Założycielom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zależało więc zarówno 

na umiejętnym promowaniu aktywności sportowej pośród współczesnych elit, jak i na 

zmniejszeniu wojennych waśni pomiędzy skłóconymi wówczas i walczącymi 

o niepodległość narodami. Wyrażono to w haśle all nations, all games (tj. wszystkie narody, 

wszystkie gry).

Konfliktów nie brakowało podczas samych igrzysk.131 Aby napięta rywalizacja 

z areny sportowej nie przekształciła się w kolejne międzynarodowe starcia, biskup Ethelbert 

Talbot w swoim kazaniu do uczestników igrzysk zaapelował: W życiu ważny jest nie triumf, lecz

126 W. Firek, Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertin, Wydawnictwo Fall, Warszawa 2016, s. 4.
127 tamże, s. 49-53.
128 A. Kaźmierczak, Wokół myśli pedagogicznej barona Pierre'a de Coubertin [w:] Sport w kulturze zdrowia, 

czasu wolnego i edukacji olimpijskiej w 150 -  lecie urodzin Pierre ’a de Coubertin, (red.) J. Nowocień, K. 
Zuchora, AWF, Warszawa 2013, s. 408 -  415.

129 W. Firek, op. cit., s. 48.
130 J. Kosiewicz, Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa 2005, s. 318.
131 W. Lipoński, op. cit., s. 530.
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walka, istotną rzeczą je s t nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój.132 Słowa, które miały 

łagodzić konflikty, stały się jednym z najważniejszych fundamentów olimpizmu. W 1920 roku 

wprowadzono flagę igrzysk. Składała się z pięciu, różniących się kolorem, kół. Miało to 

symbolizować każdy z pięciu kontynentów.133 Wtedy też reprezentant Francji, Victor Boin, 

przysiągł uroczyście wiernie służyć ideałom olimpijskim oraz kierować się w trakcie 

współzawodnictwa zasadą fa ir  play.134 Przysięga ta miała charakter oficjalny i złożona była w 

imieniu swoim, jak i pozostałych zawodników startujących w igrzyskach olimpijskich.135

Udział w olimpiadzie z czasem stawał się coraz bardziej atrakcyjny. Swojego miejsca 

zaczęły się domagać kobiety. Jednak ich obecności nie chciał zaakceptować konserwatywny 

P. de Coubertin -  w antycznej Grecji nie mogły przecież nawet obserwować igrzysk.136 Taka 

postawa nie wszystkim odpowiadała. W roku 1925, decyzją Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego, niechętny zmianom de Coubertin został od swojego ruchu odsunięty.131 

Nie uchroniło to igrzysk od kolejnych, wymagających pilnego uregulowania, kwestii.

Za niejasne, a przynajmniej nie dość precyzyjne, uznawano kryterium determinujące 

podział zawodników na amatorów i profesjonalistów -  uczestnikami igrzysk olimpijskich mogli 

być wyłącznie amatorzy.138 Na ile skrupulatnie egzekwowano amatorstwo, dowodzi przypadek 

zdyskwalifikowanego Jima Thorpe'a. Podczas swojej kariery przyjął on niewielkie honorarium 

za udział w meczu futbolu amerykańskiego. Doprowadziło go to do utraty dwóch, zdobytych 

w pięcioboju i dziesięcioboju, złotych krążków.139

Pomimo odnotowanych trudności,140 olimpizm sprawiał wrażenie myśli szczególnie 

atrakcyjnej dla myśli pedagogicznej -  o co zadbał sam de Coubertin wydając w 1932 roku

132 za: tamże, s. 530.
133 Olympic Summer Games. Overview o f  the content o f  the archives concerning their preparation, organisation 

and running from 1896 to 1984, International Olympic Committee, Lozanna 2011, s. 17.
134 tamże.
135 W. Lipoński, op. cit., s. 531.
136 P. Coubertin, Kobiety w igrzyskach olimpijskich (tłum. A. Sulisz) [w:] Kultura Fizyczna, 1992, 7-8.
137 W. Firek, op. cit., s.: 55-56.
138 G. Młodzikowski, Ideologia i praktyka olimpizmu: od amatorstwa do kodeksu dopuszczenia [w:] Kultura 

Fizyczna, 1989, 9-10.
139 K. Buford, Native American Son. The Life A nd Sporting Legend O f Jim Thorpe, Published by Alfred A. Knopf, 

New York 2010
140 Granica między sportem profesjonalnym a amatorskim wciąż sprawia wrażenie na tyle cienkiej, że definiujący 

pojęcie sportu profesjonalnego i sportu amatorskiego Z. Kowalczyk uznał za właściwe wyróżnienie istniejących 
dodatkowo stanów pośrednich, tj. sportu nie w pełni amatorskiego i sportu nie w pełni zawodowego. Patrz: Z. 
Krawczyk, Encyklopedia Kultury Polskiej X X  wieku. Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
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Pedagogie sportive. Książka, choć przepełniona edukacyjnymi postulatami, nie zawierała 

jednak konkretnych zaleceń natury dydaktycznej. Nie ma też w niej systemu wychowania. 

Skłoniło to niemieckiego badacza, N. Mullera, do pogłębienia rozważań nad edukacyjnymi 

następstwami olimpijskiej narracji.

Zwieńczeniem tych rozważań okazała się książka o tytule Olympic education. 

Zamieszczone w niej postulaty edukacji olimpijskiej traktować należy jako zwieńczenie 

poglądów P. de Coubertina. Niektóre z nich sprawiają wrażenie kontrowersyjnych. Dlatego 

warto przywołać je w całości (wraz z argumentacją samego autora) oraz zastanowić się nad 

próbą ich ewentualnej modyfikacji. Na edukację sportowo olimpijską składają się postulaty:

-  harmonijnego rozwoju całości człowieka,

-  dążenia do perfekcji przez wyczyn, w którym fizyczne i estetyczne osiągnięcia mają taką 

samą rangę jak wynik sportowy,

-  powiązania aktywności sportowej z przestrzeganiem zasad etycznych, takich jak fa ir  

play i równość szans; propagowanie idei sportu amatorskiego, prawie całkowicie 

porzuconej we współczesnym współzawodnictwie międzynarodowym,

-  koncepcja pokoju i dobrej woli między narodami, przejawiająca się w szacunku 

i tolerancji w relacjach jednostek,

-  promocja ruchów emancypacyjnych w sporcie i poprzez sport. 141

Wizja harm onijnego rozwoju całości człowieka winna być rozumiana jako 

skoncentrowanie oddziaływań edukacyjnych nie tylko na płaszczyźnie cielesnej, ale również 

umysłowej. Podejmowanie aktywności sportowej stanowić ma jedno z wielu wyzwań, z jakimi 

człowiek styka się w ciągu swojego życia i dzięki którym rozwija oraz utrzymuje poczucie 

własnej tożsamości -  zaznacza Muller.142

Postulat dążenia do perfekcji przez wyczyn, w którym  fizyczne i estetyczne 

osiągnięcia m ają taką samą rangę ja k  wynik sportowy, należy rozpatrywać jako dążenie do 

wypracowania u ludzi ciągłej konieczności rozwijania swoich talentów -  bez względu na 

predyspozycje czy wyniki odnoszone w przeszłości. Każdy człowiek, każdy uczeń, chce być 

najlepszy, a sport -  a w szczególności Gry Olimpijskie -  umożliwiają monitorowanie

141 N. Muller, Olympic education, Centre d’Estudis OHmpics (UAB) & International Chair in Olympism (IOC- 
UAB), Barcelona 2004, s. 11.

142 tamże, s. 11-12.
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najważniejszych osiągnięć człowieka - objaśnia koncepcję N. Muller.143 Edukacja olimpijska 

wyraźnie przeciwstawia się korzystaniu z zakazanych substancji dopingowych czy 

manipulowaniu ludzkimi genami, w celu osiągania wyżej wspomnianej perfekcji wyczynu.144

Zalecenie wiązania aktywności sportowej z przestrzeganiem zasad etycznych, 

takich ja k  fa ir  play i równość szans oraz propagowaniem idei sportu amatorskiego 

traktować należy jako formę doskonalenia charakteru, która okazać się ma korzystna nie tylko 

w wymiarze sportowym, ale również akademickim czy czysto życiowym. Dlatego, co może 

budzić zdziwienie, nie zaleca się monitorowania tychże zachowań -  wynikać one mają z natury 

człowieka, który dostrzega ich zasadność. Żadna z olimpijskich wartości nie je s t w sporcie lepiej 

rozumiana ja k  koncepcja „fair p la y”, dla której de Coubertin używał określenia „esprit 

chevaleresque ” - napisał N. Muller.145 Warto przy okazji dodać, że w literaturze anglojęzycznej 

koncepcję fa ir  play  rozumianą jako zbiór dystynktywnych zachowań sportowca przyjęło 

określać się mianem sportsmanship146, zaś spopularyzowanie tej drugiej kategorii pojęciowej, 

na terenie obszarów krajów nieanglojęzycznych (w tym w Polsce), przypisać należy 

niemieckiemu historykowi Rudolfowi Kircherowi.141

Koncepcja pokoju i dobrej woli między narodam i nadaje edukacji olimpijskiej 

wymiar elitarny. W rozgrywkach na poziomie międzynarodowym uczestniczą na ogół 

reprezentanci kraju bądź kluby zajmujące w krajowych ligach wysokie lokaty (co umożliwia im 

rywalizacją w klubowych rozgrywkach międzynarodowych). Dlatego postulat dbania o pokój 

i dobrą wolę pomiędzy współzawodniczącymi narodami sprawia wrażenie nieprzystającego do 

rywalizacji toczących się znacznie częściej -  tj. pomiędzy przeciwnymi klubami tego samego 

kraju czy nawet miasta. I choć troski o pokój i dobrą wolę między narodam i nie należy 

bagatelizować, to jednak w obliczu bardziej lokalnych konfliktów zalecenie to nabiera 

charakteru wręcz abstrakcyjnego, a co za tym idzie nieobowiązującego. Adresatem stają się 

bowiem wyłącznie uczestnicy rozgrywek międzynarodowych. Być może właściwszym 

rozwiązaniem okazałoby się dostrzeżenie wartości w kształtowaniu relacji między 

przeciwnikami na bazie pokoju zawartego na okres zawodów. Nie wynikałoby to ściśle

143 tamże, s. 12.
144 tamże.
145 tamże.
146 J.W. Keating, Sportsmanship as a M oral Cathegory [w:] Philosophic Inquiry in Sport, s. 244.
147 W. Lipoński, op. cit., s. 608.
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z poglądów de Coubertina, ale też nie kłóciłoby się z samą ideą olimpizmu.

Przypisywanie de Coubertinowi prom ocji ruchów emancypacyjnych w sporcie 

i poprzez sport wydaje się dosyć kontrowersyjne. Po pierwsze, w poglądach francuskiego 

barona względem kobiet uprawiających sport widać wyraźny sceptycyzm. Po drugie, 

w 1936 roku de Coubertin oficjalnie wsparł organizowane przez nazistowskie Niemcy Igrzyska 

Olimpijskie (to zadecydowało, że de Coubertinowi nie przyznano Pokojowej Nagrody Nobla, 

choć był kandydatem).148 Niejasne wydaje się również łączenie zjawiska emancypacji ze 

sportową edukacją. Emancypacja sprawia bowiem wrażenie fenomenu bardziej odnoszącego 

się do wymiaru socjologicznego (i takiej też analizy wymagającego), aniżeli edukacyjnego, 

choć, oczywiście, ma niekwestionowany związek z edukacją.

Edukacja sportowca, oparta na realizowaniu myśli olimpijskiej, nazywana jest edukacją 

olimpijską. Uwzględniając przedstawioną wyżej argumentację, bardziej zasadnym wydaje się 

zweryfikowanie pewnych postulatów edukacji olimpijskiej oraz nazwanie jej -  w celu 

zwiększenia grupy adresatów -  edukacją sportowo-olimpijską. Jej zalecenia, niewiele 

odbiegające od postulatów edukacji olimpijskiej opisanej przez N. Mullera, dotyczą kwestii:

-  harm onijnego rozwoju całości człowieka,

-  dążenia do perfekcji przez wyczyn, w którym  fizyczne i estetyczne osiągnięcia m ają 

taką samą rangę ja k  wynik sportowy,

-  wiązania aktywności sportowej z przestrzeganiem  zasad etycznych, takich ja k  fa ir  

play i równość szans oraz propagowaniem idei sportu amatorskiego,

-  kształtowania relacji między przeciwnikami na bazie pokoju zawartego 

na okres zawodów.

2.4. Edukacja sportowo-m erkantylna

W 1664 r. Jean Baptist Colbert napisał książkę pod tytułem O zasadach merkantylizmu. 

Ale to ekonomista, Adam Smith, spopularyzował pojęcie merkantylizacji jako zjawiska 

generującego szereg niepożądanych zmian.149 Termin ten pochodzi z języka łacińskiego:

148 W. Firek, op. cit., s. 163-166.
149 T. Buchholz, New ideas from  Dead Economists: An introduction to modern economic thought, Penguin Books, 

1999, s. 17.
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mercari oznacza handlować.150 Pojęcie merkantylizmu przyjęło się znakomicie w czasach 

kapitalizmu, gdy kwitł handel, a wartość towaru ustalały prawa popytu i podaży. Określenie to 

wyraża więc pewną konwencję ekonomiczną -  wyróżnia ją nastawienie na jak największy zysk. 

Obserwując dzisiejsze zmagania sportowców najwyższego formatu trudno nie zauważyć 

towarzyszącej im presji finansowego zysku lub straty -  w zależności od uzyskanych rezultatów.

Ekonomiczne spojrzenie na sport, czyli rozpatrywanie go w kategoriach potencjalnej 

inwestycji, być może towarzyszyło człowiekowi od bardzo dawna. Ale obiektywne wskaźniki 

w postaci nie tyle naruszenia, co właściwie stopniowego odchodzenia od olimpizmu 

(rozumianego jako sport bez pieniędzy), zauważyć można dopiero w II połowie XX stulecia. 

Jedni za punkt zwrotny uważają zakończenie kadencji prezesa MKOl Avery'ego Brundage'a - 

twardo stoj ącego na straży amatorstwa w sporcie. Dla innych początkiem merkantylizacji sportu 

stają się odważnie realizowane poglądy Juana Antonio Samarancha - przejmując w 1980 roku 

fotel prezesa MKOl zgodził się na komercjalizację igrzysk. Mimo wszystko, z chwilą 

uczynienia z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jawnie funkcjonującego na zasadach 

wolnego rynku koncernu, sportowcy zyskali status etatowych jego pracowników. Widowisko 

sportowe nabrało cech towaru, walczącego o zainteresowanie klienta.

Obecnie, konsumpcja sportu rozpatrywana jest jako jedna z ważnych dla gospodarki 

danego regionu form spędzania wolnego czasu. Funkcjonowanie I i II niemieckiej ligi 

zawodowej w piłce nożnej (1. Bundesliga, 2. Bundesliga) wygenerowało jeszcze w 2008 roku 

dla gospodarki Niemiec dochód wynoszący aż 5,1 mld euro! Stanowiło to 0,2% PKB kraju. 

Dzięki sportowej rywalizacji 36 zespołów powstało aż 110 tysięcy miejsc pracy. Przykładowo: 

klub HSV Hamburg zapewnił swojemu miastu dodatkowe 84 mln euro i 740 miejsc pracy, 

a Borussia Moenchengladbach -  dzięki zarobionym tą właśnie drogą pieniądzom -  zdecydowała 

się na renowację stadionu, co umożliwiło zwiększenia zatrudnienia do 178 osób oraz wymierne 

zdynamizowało lokalnie działające przedsiębiorstwa.151 Dla poszczególnych regionów sport 

stanowi więc oś napędzającą gospodarkę.152

Firma EY, dostrzegając dochody wygenerowane przez piłkę nożną, za właściwe uznała

150 mercari powstało od określenia merx, które tłumaczyć należy jako towar; patrz: W. Kopaliński, Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2014.

151 A. Grabowski, Przedsiębiorstwa sportowe w gospodarce rynkowej. FC Bayern Monachium SA.,
Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 145-146.

152 zagadnieniem tym bieżąco zajmuje się czasopismo Journal o f  Sports Economics.
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ich zmierzenie w samej ojczyźnie futbolu, tj. w Anglii. Premiere League jest powszechnie 

postrzegana jako jedna z najmocniejszych (o ile nie najmocniejsza) lig na świecie. W raporcie 

The economic impact o f  the Premiere League udało się przedstawić następstwa funkcjonowania 

tejże ligi w sezonie 2013/14. Wnioski nie pozostawiają wątpliwości -  piłka nożna dostarczyła 

gospodarce Wielkiej Brytanii 3,4 mld funtów!153 Z samych podatków pochodzących 

z działalności ligi uzyskano 2,4 mld funtów.154 W skali rocznego budżetu powyższa (...) kwota 

wystarczyłaby na pokrycie kosztów zatrudnienia 93 tys. policjantów -  czyli 90% sił policyjnych 

w Anglii i Walii.155 Z kolei całość branży sportowej funkcjonującej na terenie Wielkiej Brytanii 

zapewnia jej dochody wynoszące ponad 20 mld funtów!156

Nieobojętne dla budżetów lokalnej gospodarki pozostają wielomilionowe transfery oraz 

pensje liczone w setkach tysięcy funtów. Blisko 1 mld funtów wynosi kwota podatku od osób 

fizycznych, którą udało się uzyskać za analizowany sezon 2013/14.151 Pieniądze wpłacane 

fiskusowi przez piłkarzy Premier League podlegają redystrybucji i pracują ponownie, w tym na 

korzyść rozwoju sportu młodzieżowego czy też ogólnie, promocji zdrowego trybu życia -  

komentuje M. Opiłowski.158

Na pensje -  może nie tak wielkie jak piłkarzy jednej z największych piłkarskich lig na 

świecie, ale umożliwiające utrzymanie -  liczyć mogą nie tylko sportowcy. 

Jak oszacowano aż 103 tysiące osób pracuje dzięki dobrze funkcjonującej lidze angielskiej.159 

Składają się na tę liczbę osoby zatrudnione w klubach (około 6200), pracownicy firm 

usługowych pełniących obowiązki wokół stadionu, tj. cateringowych, ochroniarskich i tym 

podobnych (65 tys.) oraz pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w pobliżu klubów, 

zmuszonych do korzystania z ich usług z przyczyn czysto logistycznych (30 tys.).160 Futbol daje 

zatrudnienie nie tylko osobom ściśle z nim związanym.

Wspomnieć trzeba też o branży bukmacherskiej, która w analizowanym sezonie zarobiła

153 The economic impact o f  the Premiere League, Ernst & Young LPP, London 2015, s. 1
154 tamże.
155 źródło internetowe: http://ggg.ey.media.pl/pr/304530/raport-ey-premier-league-to-3-4-mld-funtog-korzysci- 

rocznie-dla-brytyjskiej-gospodarki [dostęp 02.04.2017].
156 The economic impact o f  the Premiere League, s. 10.
157 tamże, s. 8.
158 źródło internetowe: http://ggg.ey.media.pl/pr/304530/raport-ey-premier-league-to-3-4-mld-funtog-korzysci- 

rocznie-dla-brytyjskiej-gospodarki [dostęp 02.04.2017].
159 The economic impact o f  the Premiere League, s. 9.
160 tamże.
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na lidze angielskiej 285 mln funtów.161 Mecze Premiere League stanowią 

w wymiarze sportowym tak wysoką jakość, że dzięki rozgrywkom zyskała też branża 

turystyczna. W sezonie 2015/16 na trybunach pojawiło się około 800 tys. turystów.162 Działanie 

Premier League w Wielkiej Brytanii, oprócz udostępnienia kibicom atrakcyjnego widowiska 

sportowego, daje wymierne skutki w postaci dodatkowych miejsc pracy, dochodów osób 

zatrudnionych i wpływów podatkowych. Do tego rozwój marki Premier League poprawia 

wizerunek Wielkiej Brytanii. A jeśli liga będzie się rozwijała nadal, je j wpływ na gospodarkę 

będzie tylko rósł -  podsumowuje korzyści płynące z dobrze funkcjonującego futbolu

M. Rozkrut. 163

Raporty firmy EY z czasem zaczęły obejmować ligę francuską,164 rozgrywki rugby,165 

a nawet polską Ekstraklasę.166 Do raportów precyzyjnie określających wpływ klubów 

i wydarzeń sportowych na gospodarkę Polski trudno wciąż dotrzeć -  o czym była mowa 

w trakcie VIII Kongresu Gospodarczego zorganizowanego w roku 2016.161 Sam bilans zysków, 

jakie odnotowuje polska Ekstraklasa, nie jest jednak tajemnicą. Za sezon 2015/16 było 

to 511,2 mln zł.168 Mechanizm finansowania polskiego sportu warto tu pokrótce przybliżyć.

Ekstraklasa to nie tylko nazwa najwyższej w Polsce profesjonalnej ligi piłkarskiej. Jest 

to również nazwa spółki odpowiedzialnej za zarządzanie rozgrywkami toczącymi się w wyżej 

wspomnianej lidze. Ekstraklasa S.A., jako spółka, została założona 14 czerwca 2005 r. Jej 

utworzenie stanowiło zwieńczenie rozmów toczących się pomiędzy klubami startującymi 

w najwyższej klasie rozgrywkowej a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.169 Na mocy tegoż 

porozumienia Ekstraklasa S.A. stała się odpowiedzialna za:

1. zarządzanie rozgrywkami Ekstraklasy,

2. sprzedaż praw medialnych,

161 tamże, s. 13.
162 tamże.
163 Komentarz dotyczy opisywanego wcześniej raportu: E Y  - The economic impact o f  the Premier League, źródło 

internetowe: http://gmeritum.pl/raport-ey-premier-league-to-34-mld-funtog-korzysci-roczme-dla-brytyjskiej- 
gospodarki/128510 [dostęp: 20.08.2017].

164 Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel 3e édition -  2014, Ernst & Young 
Advisory, 2015.

165 The economic impact o f  Rugby World Cup 2015, Ernst & Young LPP, London 2015.
166 Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2016, EYGM Limited, Warszawa 2016.
167 M. Rozkrut, Wpływ klubów i wydarzeń sportowych na gospodarkę, EY Warszawa 2016.
168 Ekstraklasa..., s. 61.
169 tamże, s. 10.
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3. sprzedaż scentralizowanych praw marketingowych,

4. popularyzację treningów piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.110

Pracę Ekstraklasy S.A. monitoruje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które tworzy 16 

prezesów drużyn aktualnie startujących w Ekstraklasie oraz prezes Polskiego Związku Piłki 

Nożnej.111 Podczas swojej działalności spółka corocznie generowała wielomilionowe dochody, 

których beneficjentami były przede wszystkim kluby sportowe -  w sezonie 2015/16 przekazano 

im aż 86% dochodu.112 Klucz podziału środków finansowych skonstruowany został w taki 

sposób, aby na dodatkowe pieniądze mogły liczyć nie tylko najsilniejsze zespoły najwyższej 

klasy rozgrywkowej, ale również te znacznie uboższe. Wciąż jednak spora suma, bo około 40% 

wydatków Ekstraklasa S.A., trafia do najlepszych klubów: zajmujących najwyższe miejsce 

w lidze bądź historycznie najwyższe miejsce w prowadzonych rankingu od roku 2014/15 bądź 

też 3. najlepszych w bieżącym sezonie i 4. reprezentujących rodzimą ligę w europejskich 

pucharach.113

Ekstraklasa S.A. zarabia, w pierwszej kolejności, dzięki prawom mediowym. Generują 

one ponad 90% przychodu. Pozostałą część pieniędzy spółka otrzymuje od sponsorów na 

zasadach regulowanych przez prawo marketingowe.114 Otrzymane pieniądze trafiają, oprócz 

wyżej wspomnianych klubów, do Polskiego Związku Piłki Nożnej, który opłaca sędziów, 

obserwatorów, delegatów czy trenerów zespołów młodzieżowych.115

Pomimo licznych niedoskonałości rodzimej Ekstraklasy S.A. (głównie dotyczących 

niskiego poziomu umiejętności reprezentowanego przez piłkarzy) produkt spółki rozwija się 

gromadząc coraz większy kapitał. Jest to zasługa umiejętnego przyciągania uwagi kibiców, 

których frekwencja wciąż rośnie.116 Stadion gromadzi jednak zaledwie 13% całego grona 

odbiorców (co dało średnią zapełnienia trybun 44,19%171). Znacznie więcej osób śledzi 

rozgrywki w sieci (26%), a zwłaszcza przed telewizorem (74%).118 Transmisje z sezonu 2016/17

170 tamże, s. 10.
171 tamże, s. 10.
172 tamże, s. 14.
173 tamże, s. 35.
174 tamże, s. 34.
175 tamże, s. 30-36.
176 tamże, s. 48.
177 tamże, s. 47.
178 tamże, s. 51.
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w telewizji płatnej w rundzie jesiennej i wiosennej obejrzało łącznie 31,6 mln ludzi119 (dla 

porównania: sprzedano 2 690 556 biletów180). Najwięcej sympatyków polskiego futbolu 

zgromadziły mecze aktualnego mistrza kraju Legii Warszawa (średnia oglądalność 152 tys.).181 

Mecz decydujący o mistrzostwie, tj. starcie Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, obejrzało

1,1 mln kibiców.182

Na sukces rodzimej ekstraklasy wpłynęły: atrakcyjność widowiska, kompetencje 

zawodników i prestiż marki. Te czynniki wymienił, zajmujący się charakterystyką produktu 

widowiska sportowego w skali globalnej, R. Panfil. Za najważniejszy walor widowiska uznał 

samą dyscyplinę -  a tak się składa, że analizowana tu piłka nożna jest wciąż najpopularniejszym 

sportem na świecie.183184 Przy okazji, warto odnotować oraz większy poziom oglądalności 

innych sportów na rynku polskim, tj. skoków narciarskich, siatkówki czy piłki ręcznej. 185

Właśnie dlatego, uwzględniając konkurencyjność innych dyscyplin sportu, spółka 

Ekstraklasa S.A. zdecydowała się na budowanie pozycji swojej marki. Służą temu 

przeprowadzane na terenie kraju, ale również w sieci, różnego rodzaju akcje marketingowe, 

których celem jest przypominanie o najwyższej w Polsce klasie rozgrywek piłkarskich.186 

Badania dowodzą: znajomość nazwy Ekstraklasa wciąż pozostaje wysoka (95% badanych), 

a samej Ekstraklasie -  jako produktowi sportowemu -  ankietowani raczej nie odmawiają 

profesjonalizmu (60%), gwarancji bezpieczeństwa (50%), uczciwości (50%) i nowoczesności 

(60%).181

Wszystko to uczyniło z piłkarskiego spektaklu produkt konkurencyjny -  nie tylko dla 

innych dyscyplin sportu, ale również dla odmiennych form spędzania wolnego czasu. 

W badaniach A. Grabowskiego większość z ankietowanych zespołów 1. Bundesligi twierdząco 

odpowiedziało na sugestię, jakoby konkuruje o pozyskanie uwagi klienta

179 tamże, s. 45.
180 tamże, s. 47.
181 tamże, s. 45.
182 tamże.
183 R. Panfil, Produkty sportowe. Identyfikacja, rozwój, dystrubucja., Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu, 

Wrocław 2012, s. 63.
184 Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Rzeszów 2015.
185 Sponsoring M onitor 2014, raport roczny, ARC Rynek i Opinia, 2015.
186 Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2016, EYGM Limited, Warszawa 2016, s. 41-42.
187 tamże, s. 52-53.
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z takimi podmiotami jak teatry, kina, muzea czy biblioteki.188

Nie odnotowano podobnych badań z udziałem polskich zespołów lub polskich 

sportowców. Raport Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2016, choć tematu konkurencyjności 

względem instytucji kultury nie porusza, zamieszcza jednak 10. czynników wymiernie 

zwiększających atrakcyjność rywalizacji. Elementy te są eksponowane w trakcie samej 

transmisji, jak i podczas zapowiedzi kolejnych zawodów sportowych. Wśród czynników 

wpływających na atrakcyjność spotkania respondenci wymienili: zaciętą walkę na boisku, 

płynność akcji, poziom zaangażowania zawodników na boisku, liczbę efektownych bramek, 

liczbę strzałów w czasie meczu, liczbę celnych strzałów w czasie meczu, liczbę celnych strzałów 

(ogólna), liczbę strzelonych bramek przez moją drużynę, wyniki w lidze drużyny której kibicuję 

oraz wyniki polskich drużyn w europejskich pucharach.189 Dowodzi to zależności zachodzącej 

pomiędzy umiejętnością osiągania wyżej wskazanych czynników, a poziomem piłkarskiego 

rzemiosła. Tak więc najistotniejszym elementem kreowania widowiska okazują się być 

kompetencje zawodników.190 Niesie to pewne następstwa natury pedagogicznej.

Jak zauważają O. Torrington i L. Hall (...) firm y sportowe należą do tej grupy firm,

0 których tożsamości i przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał ludzki.191 Wszelkiego 

rodzaju otrzymywane w sporcie profity uzyskuje się dzięki kompetencjom, które przez proces 

uczenia się i internalizacji przekształcane są w unikalne kwalifikacje -  dodaje 

R. Panfil.192 W świetle wyżej przedstawionych danych od piłkarzy, oprócz umiejętności czysto 

piłkarskich (celne strzały na bramkę), kreatywności (płynne akcje) czy waleczności (zacięta 

walka na boisku), wymaga się również skuteczności (wyniki w lidze drużyny której kibicuję).

1 tak jak właściwym celem klubu piłkarskiego wciąż pozostaje wygrywanie trofeów,193 tak też 

miarą piłkarskiego kunsztu wciąż pozostaje wymierny wkład wniesiony w wygrywanie tychże 

trofeów. Okoliczności, w których klub sportowy staje się zwykłą firmą, a zawodnik jest niczym 

innym, tylko jej pracownikiem kontraktowym, skłaniają do zweryfikowania narracji 

olimpijskiej i wykreowania narracji towarzyszącej, tyle, że bardziej adekwatnej do tej sytuacji.

188 A. Grabowski, op. cit., s. 179.
189 Ekstraklasa..., s. 53.
190 tamże, s. 63.
191 O. Torrington, L. Hall, Personnel Management: H RM  in Action, Prentice-Hall, New York 1995, s. 47.
192 R. Panfil, op.cit., s. 79.
193 S. Kuper, S. Szymanski, Warum England immer verliert. Und adrede kuriose Fußballphänomene, Edition 

Tiamat, Berlin 2012, s. 107, za: A. Grabowski, op.cit., s.109.
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Jest to narracja merkantylna. Odbiega ona od edukacji sportowo-olimpijskiej.

Koncepcja harm onijnego rozwoju całości człowieka sprawia wrażenie 

nieprzystającej dla zawodnika, od którego wymaga się konkretów w realizowaniu określonych 

zadań wynikających z pozycji na boisku. Skoro to wynik stanowi o wartości zawodnika, to 

próba zadbania o jego harmonijny rozwój (rozumiany zarówno jako uzupełnienie szkolenia

0 treści intelektualne, jak i traktowany w kategoriach zbalansowania zdolności motorycznych) 

wydaje się nieopłacalna. Nikt za to zawodnikowi nie płaci! Koncepcję harmonijnego rozwoju 

całości człowieka zastępuje postulat pracy nad umiejętnościami, za które jest się opłacanym.

Zmienia się też idea dążenia do perfekcji przez wyczyn, w którym  fizyczne

1 estetyczne osiągnięcia m ają taką samą rangę ja k  wynik sportowy. Jeżeli pracodawcę 

interesują umiejętności zwiększające szansę na osiągnięcie korzystnego wyniku, to z jakiej racji 

zawodnik ma jeszcze dbać o estetyczną stronę swoich występów (chyba, że ma podpisany 

kontrakt ze sponsorem, na mocy którego zmuszony jest do dbałości o jasno określony wizerunek 

-  ale to już stanowi umowę odrębną względem zobowiązań, jakie należy realizować wobec 

głównego pracodawcy). W związku z powyższym idea wyżej rozumianej perfekcji zostaje 

poddana reinterpretacji: perfekcja wyczynu rozum iana jako m aksym alna efektywność 

zawodnika zapewniająca osiągnięcie pożądanego rezultatu.

Kolejnym następstwem dopuszczenia merkantylnej narracji staje się zerwanie 

z postulatem wiązania aktywności sportowej z przestrzeganiem  zasad etycznych, takich jak  

fa ir  play i równość szans oraz propagowaniem idei sportu amatorskiego. Idea szlachetnej 

i wyrównanej rywalizacji sprawia wrażenie nieprzystającej do wyżej opisanych realiów. Trudno 

domagać się ciągłego szacunku wobec rywala, którego należy pokonać. Utrudniona wydaje się 

też próba wykazania równych szans w walce o mistrzostwo kraju pomiędzy najbogatszymi a 

najbiedniejszymi zespołami tej samej ligi. Sama zaś idea amatorstwa, przy tak wyraźnie 

zarysowanej relacji biznesowej, jaka zachodzi pomiędzy klubem a reprezentującym go 

sportowcem, sprawia wrażenie co najmniej trudnej do obrony. Stąd też zalecenie łączenia 

aktywności sportowej z przestrzeganiem zasad etycznych, takich jak fa ir  play  i równość szans 

oraz propagowaniem idei sportu amatorskiego wydaje się ustępować postulatowi 

wymagającemu od sportowca bezwzględności i bezkompromisowości jako  elementów pracy 

umożliwiających osiągnięcie wyniku.

Ostatnią konsekwencją merkantylizacji sportu (i dopuszczenia wynikającej z tego
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narracji) staje się konieczność zmodyfikowania zaleceń dotyczących kształtowania relacji 

między przeciwnikami na bazie pokoju zawartego na okres zawodów. Obserwując 

zmagania sportowców nie sposób nie dostrzec, że czasami -  zamiast pokojowego 

współzawodnictwa -  pojawia się intencjonalna złośliwość zawodników, czyniąca ze sportu 

wojnę bez pocisków. Co więcej, czego dowodzi wyżej odnotowany raport Ekstraklasa, kibice 

nie oczekują od zawodników uprzejmości -  liczy się wynik osiągany dzięki wysokiemu 

zaangażowaniu i zaciętej walce. Takie widowisko, jako produkt, po prostu lepiej się sprzedaje. 

A przynajmniej tego szukają kibice. Dlatego zaleceniem płynącym z narracji merkantylnej 

będzie odrzucenie kształtowania relacji między przeciwnikami na bazie pokoju zawartego na 

okres zawodów oraz zezwolenie na antagonistyczne napięcie pomiędzy walczącymi 

o zwycięstwo uczestnikami rozgrywek.

Powyższa analiza wykazuje pewną nieadekwatność postulatów narracji olimpijskiej 

względem realiów współczesnego sportu. W efekcie, oprócz olimpijskiej narracji, nie sposób 

nie dostrzec w procesie merkantylizacji sportu narracji zdecydowanie bardziej do niego 

przystającej, tj. narracji merkantylnej. Oferuje ona uczestnikom współczesnych rywalizacji 

sportowych praktyczne zalecenia. Ich realizacja ułatwia zawodnikowi szybkie zaadaptowanie 

się do realiów współczesnego sportu. Zalecenia narracji merkantylnej umożliwiają -  podobnie 

jak zachodzi to w relacji pomiędzy narracją olimpijską a edukacją sportowo-olimpijską -  

zarysowanie nowej formy edukacji sportowca, jaką jest edukacja sportowo-merkantylna. 

Składają się na nią następujące postulaty:

-  praca nad umiejętnościami, za które jest się opłacanym,

-  perfekcja wyczynu rozum iana jako m aksym alna efektywność zawodnika 

zapewniająca osiągnięcie pożądanego rezultatu,

-  bezwzględność i bezkompromisowość jako  elementy pracy umożliwiające 

osiągnięcie wyniku,

-  zezwolenie na antagonistyczne napięcie pomiędzy walczącymi o zwycięstwo 

uczestnikami rozgrywek.

2.5. Form y edukacji sportowej
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Pojęcie edukacji sportowej upowszechnił D. Siedentop.194 Realizowany przez niego 

Model Edukacji Sportowej stanowił dodatek dla treści programu wychowania fizycznego. 

Z czasem zaczął być wykorzystywany w młodzieżowych klubach sportowych.195 W modelu 

Siedentopa edukację sportową należy traktować jako następstwo gier edukacyjnych. 

Prawidłowe wykorzystanie M ES  zapewnić ma uczestnikom dostarczenie umiejętności wartych 

zastosowania zarówno w dorosłym życiu, jak i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.196 

Rozwiązanie zaproponowane przez D. Siedentopa zakładało:

-  przeznaczenie części lekcji wychowania fizycznego na rozgrywki dla danej dyscypliny 

sportu,

-  zbudowanie stałych, nie podlegających transferom w okresie sezonu, zespołów,

-  sformalizowanie wszelkich rywalizacji,

-  monitorowanie wyników,

-  wyłonienie zwycięzcy formą rozgrywek przypominającą fazę pucharową 

w końcówce sezonu,

-  stymulowanie entuzjazmu do uprawiania sportu poprzez wprowadzenie takich 

elementów jak: możliwość nadania nazwy swojej drużynie, wybrania jej klubowych 

barw i hymnu, a także przygotowania drużynowego plakatu i wpisów w lokalnej 

gazetce.197

M odel Edukacji Sportowej traktowany jest jako jeden z najlepiej zweryfikowanych 

i wychowawczo wartościowych programów oferowanych przez pedagogiczną literaturę 

przedmiotu.198 199 Badania wskazują, że uczniowie (nawet ci zaliczani do grupy unikających

194 S. Pill, P. Hastie, Researching Sport Education Appreciatively, [w:] European Educational Research Journal, 
2016, 5(4), s. 190.

195 J. Romar, P. Hastie, Sport education in junior soccer club, Abo Akademi, 2015.
196 B. Dyson, L. Griffin, P. Hastie, Sport Education, Tactical Games and Cooperative Learnings: Theoretical and 

Pedagogical Considerations [w:] QUEST, 2004, 56, s. 226-240.
197 D. Siedentop, What Is Sport Education and How Does I t  Work? [w:] Journal o f  Physical Education, Recreation 

& Dance, 1998, 69(4), s. 18-20.
198 T. Wallhead, M. O’Sullivan, Sport education: Physical education fo r  the new millennium? [w:] Physical 

Education and Sport Pedagogy, 2005, 10, s. 181-210.
199 G. Kinchin, D. Penney, G. Clarke, Teaching the national curriculum physical education: try sport education? 

[w:] British Journal o f  Teaching Physical Education, 2001, 32, s. 41-44.
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aktywności sportowej)200 przejawiają aktywne zainteresowanie realizacją programu.201 202

Czynnikiem wyróżniającym edukację sportową na tle powszechnie realizowanych 

modeli zajęć jest dopuszczenie samych zawodników do zajmowania odmiennych stanowisk 

w drużynie -  poczynając od rezerwowego a kończąc na stanowisku trenera. Stają się więc 

odpowiedzialni za poszukiwanie optymalnej, służącej osiąganiu pożądanych wyników, 

strategii203 - czego domagałyby się wybrane zalecenia edukacji sportowo-merkantylnej 

(wyrażane w powszechniej dostępnej narracji merkantylnej). Dzięki temu nauczyciele 

odnotowują (u podopiecznych) poprawę umiejętności w zakresie taktycznego rozumienia gry 

oraz podejmowania decyzji właściwych dla zespołu.204 205

Realizowanie edukacji sportowej nie wyklucza jednak zwrócenia uwagi 

na olimpijską narrację. Postulaty edukacji sportowo-olimpijskiej (a więc, z perspektywy 

uczestnika, narracji olimpijskiej), a zwłaszcza: konieczność przejawiania szacunku względem 

siebie i przeciwnika oraz prowadzenia rywalizacji w duchu fa ir  play, zostają uwzględnione jako 

forma kontrolowania zachowań nieprawidłowych.206 Warto podkreślić stosunek autora Modelu 

Edukacji Sportowej do przepełnionych napięciem incydentów -  traktuje je jako naturalny 

i ważny, bo uczący istotnych aspektów sportowej rywalizacji, element toczących się 

rozgrywek.207 Zwieńczeniem okresu realizowania M ES  jest zorganizowanie, przepełnionego 

artystycznymi akcentami, sportowego festynu -  na wzór mistrzostw świata bądź igrzysk 

olimpijskich.208

Edukację sportową traktować należy jako formę nauczania wybranych dyscyplin sportu, 

prowadzoną na co dzień w szkołach, klubach, domach, podczas lekcji wychowania fizycznego, 

zajęć treningowych, ruchowych zajęć rekreacyjnych -  wyjaśnia opisujący ją

200 P. Hastie, M. de Ojeda & A. Luquin, A review of research on sport education: 2004 to the present. Physical 
Education and Sport Pedagogy, 2011, 16(2), s. 103-132.

201 G. Kinchin, Sport education: A  view o f  the research [w:] The handbook o f  physical education, 
(red.) D. Kirk i inni..., 2006, s. 596-626.

202 P. Hastie, The nature and purpose o f  sport education as an educational experience. [w:] Sport education: 
International perspectives, (red.) P. Hastie, 2012, s. 1-12.

203 J. Romar, P. Hastie, Sport education in junior soccer club, Abo Akademi, 2015.
204 T. Wallhead, M. O ’Sullivan, op. cit.
205 P. Hastie, M. de Ojeda & A.C. Luquin, op. cit.
206 D. Siedentop, op. cit., s. 19.
207 tamże.
208 tamże, s. 18-20.
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w polskiej literaturze przedmiotu P. Błajet.209 Uwzględnianie elementów taktyki, którą 

uczestnicy rywalizacji muszą poznać,210 dopuszcza realizowanie poszczególnych postulatów 

edukacji sportowo-merkantylnej. Na ogół nie są one znane osobom uprawiającym sport -  ich 

przesłanie społeczeństwo wychwytuje dzięki obserwowaniu obecnej, w rywalizacji 

sportowców, narracji merkantylnej. Z kolei dostrzeganie roli, jaką pełnić ma wzajemny 

szacunek osób ze sobą rywalizujących, skłania do uwzględnienia w edukacji sportowej 

postulatów edukacji sportowo-olimpijskiej. Postulaty te również znane są uczestnikom sportu 

bardziej z obserwacji sportowych rozgrywek, w których odnotowuje się zachowania zgodne 

z olimpijską narracją, niż z wiedzy o tychże postulatach.

Podsumowując, obie formy edukacji sportowej kojarzone są, przez osoby uczestniczące 

w sporcie, ze specyficznymi dla sportu narracjami -  tj. merkantylną 

i olimpijską. Narracje te niosą pewne następstwa dla edukacji, bowiem umożliwiają 

wykreowanie istotnych dla pedagogiki postulatów edukacyjnych. Zbudowaną na bazie tychże 

postulatów edukację sportowo-merkantylną i sportowo-olimpijską zalicza się do składników 

edukacji sportowej. Rozwiązanie to przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura pojęć kształtujących edukację sportową

Źródło: opracowanie własne

209 P. Błajet, Od edukacji sportowej do olimpijskiej, s. 33-34.
210 D. Siedentop, op. cit., s. 20.
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Obie formy edukacji sportowej nie stanowią ostatecznych granic, pomiędzy którymi 

należałoby określić poziom nasilenia olimpijskiej bądź merkantylnej narracji. Są to raczej dwa 

odmienne sposoby spojrzenia na sport, które wzajemnie się uzupełniają i -  w zależności od 

sytuacji -  przeplatają.
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II. WYBRANE TEORIE ANOM II

1. Sport wyczynowy i formy edukacji sportowej w kontekście wybranych teorii anomii

Kiedy społeczeństwo funkcjonuje według niejasno sprecyzowanego systemu norm 

i wartości, to wcześniej czy później może w nim nastąpić szereg zachowań o charakterze 

dewiacyjnym. Taką prawidłowość zauważają przynajmniej zwolennicy teorii anomii 

(gr. a = „bez”, nomos = „prawo”). Twórcą terminu, dosłownie tłumaczonego jako bezprawie, 

jest J. Glanville. Pojęcie anomii do rozważań natury socjologicznej wprowadził E. Durkheim. 

Teoria anomii, którą opracował Robert Merton, miała wyjaśniać etiologię zachowań 

przestępczych. W poniższej pracy została wykorzystana do przedstawienia możliwych 

następstw stosowania różnych form edukacji sportowej u osób uprawiających sport (zwłaszcza 

wyczynowy).

2. Teoria anomii w ujęciu Roberta M ertona

Pojęcie anomii trudno jednoznacznie zinterpretować.211 Etiologia terminu sugeruje 

konotacje prawne. Jednak E. Durkheim, używając w książce Le suicide terminu anomia, 

wykazał relacje zachodzące pomiędzy człowiekiem a resztą społeczeństwa: nawet akt tak 

osobisty ja k  samobójstwo, ostateczne zerwanie więzi ze społeczeństwem, je st uwarunkowany 

społecznie -  interpretuje dorobek Francuza A. Sułek.212 Dlatego też rozumienie anomii bardziej 

powinno się odnosić do wymiarów tłumaczonych przez nauki społeczne.

Nie można w pełni zrozumieć zjawiska anomii bez próby przybliżenia obecnej 

w Le suicide koncepcji człowieka rozdwojonego. Doświadczenia potoczne ukazują nam „dwa 

aspekty naszego życia psychicznego ”: na jednym „ biegunie ” znajdują się wrażenia zmysłowe, 

instynkty i dyspozycje związane z czysto fizycznymi potrzebami organizmu, 

na drugim zaś -  myślenie, moralność, religia itd. (...) Chcąc postępować moralnie, człowiek 

musi zadawać gwałt swej zwierzęcej naturze -  charakteryzuje poglądy Durkheima J. Szacki.

211 A. Siemaszko, Granice tolerancji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 27.
212 A. Sułek, Le suicide w Polsce. Studium recepcji [w:] Emil Durkheim -  badacz i inspirator, (red.) Majkowski 

W., Bejm U., Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 25.
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Tym, co umożliwia utrzymanie społecznego ładu, jest silna zbiorowość. Kiedy społeczeństwo 

je st mocno zintegrowane, trzyma ono jednostki po d  kontrolą, uważa, że są one do jego usług i 

nie pozwala im rozporządzać sobą podług własnej fantazji.213 Takie społeczeństwo, dodaje 

Durkheim, je s t obdarzone niezbędnym autorytetem, aby stanowić prawo i wskazywać 

namiętnościom punkt, poza który nie powinny wychodzić.214

Stan silnej kontroli społecznej nie jest czymś stałym. Zakłócić go mogą zarówno 

choroby, wojny i inne nieszczęścia, jak i gwałtowny awans w strukturze społecznej. Znajdujący 

się w nowych okolicznościach ludzie tracą rozeznanie, który z obowiązujących systemów 

aksjonormatywnych uznać należy za właściwy. Ludzie przestają wiedzieć, 

co je s t możliwe, a co niemożliwe; co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe; jakie rewindykacje 

i nadzieje są uprawnione, jakie idą zbyt daleko -  charakteryzuje okoliczności Durkheim.215 

W efekcie człowiek przestaje się czuć związanym z obowiązującym systemem norm i wartości 

-  odczuwa więc zanik kontroli społecznej i subiektywnie zwiększone przyzwolenie na 

realizowanie zachowań wynikających ze swojej zachłannej natury.216 To poczucie chaosu 

i rozprzężenia normatywnego, Durkheim określał stanem anomii.217

Zamieszczona w Le suicide teoria znalazła odzwierciedlenie w policyjnych statystykach, 

co zapewniło uznanie dla wykorzystanej przez Durkheima metodologii. Zdaniem 

J. Szczepańskiego metoda ta wywarła poważny wpływ na rozwój badań socjologicznych. Była 

ona przykładem zastosowania statystycznego badania faktów społecznych jako podstawy 

analizy socjologicznej. A równocześnie wzorem zastosowania teorii socjologicznej do 

wyjaśniania faktów zdawałoby się indywidualnych 218 Warto odnotować, oparte na podobnej 

metodzie, badania M. Jarosz. Autorka Samobójstwa wykazała zależność zachodzącą pomiędzy 

poziomem zintegrowania Polaków a ilością popełnianych przez nich samobójstw -  w okresie
PRL.219

Ale E. Durkheim doczekał się również głosów krytycznych. Pojawiły się zastrzeżenia 

odnośnie do rozumienia samobójstw (popełnianych nie tylko z przyczyn egoistycznych, ale

213 E. Durkheim, Le Suicide, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1964, s. 84.
214 tamże, s. 182.pi
215 tamże, s. 187.
216 A. Siemaszko, op.cit., s. 208-212.
217 A. Siemaszko, s. 211.
218 za: A. Sułek, op.cit., s. 38.
219 M. Jarosz, Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1997.
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również altruistycznych), a także zasadności rozpatrywania ich w kategoriach faktu 

społecznego, skoro przejawiają cechy faktu osobistego.220 Czynnikami, których oddziaływanie 

je st „odczuwane przez społeczeństwo jako całość”, „skłonnościami” i „prądami” Durkheim 

może wyjaśnić tylko skłonność do samobójstwa, którą wykazuje też społeczeństwo jako całość, 

a nie akty samobójcze popełniane przez jednostki -  referuje poglądy S. Lukesa A. Sułek.221 

Swoje zastrzeżenia przedstawił również R. Merton -  krytyka posłużyła za punkt wyjścia do 

zbudowania kolejnej teorii anomii. Modyfikacji uległ nie tylko model wyjaśniający przyczyny 

zachowań nonkonformistycznych, ale też samo rozumienie anomii.

Merton, odnosząc się do koncepcji Durkheima, formułuje następujące pytanie: dlaczego 

w różnych strukturach społecznych zachowania dewiacyjne występują 

z odmienną częstotliwością, przybierają inne form y oraz przebiegają wedle odmiennych 

schematów?”222. W ujęciu Mertona, sprowadzanie przyczyn tychże zachowań dewiacyjnych 

wyłącznie do dwóch wymiarów człowieka, sprawia wrażenie nadmiernie uproszczonego. 

Wizerunek człowieka jako  nieokiełznanego kłębka popędów zaczyna bardziej przypominać 

karykaturę niż portret.222 Dlatego też koniecznością staje się wychwycenie procesów 

generujących w strukturach społecznych warunki, w których naruszenie pewnych norm stanowi 

reakcję w pewnym sensie wręcz oczekiwaną.224 Zamiast szukać popędów pchających człowieka 

do zachowań dewiacyjnych, Merton skoncentrował się na analizie struktury kulturowej 

i społecznej.225

Czynnikami składającymi się w głównej mierze na strukturę kulturową są: angażujące 

sferę emocjonalną człowieka cele (tj. wartości) oraz określające sposób ich aprobowanego 

realizowania regulacje (tj. normy). Cele są mniej lub bardziej zintegrowane (...) i z grubsza 

uporządkowane w jakąś hierarchię wartości. (...) Są to rzeczy „warte zabiegów” - 

charakteryzuje pierwszy element struktury kulturowej Merton.226 Stanowią one pewne 

zakorzenione w społeczeństwie wzorce spełnionego życia. Niektóre wprawdzie mogą wiązać

220 F. Mirek, Metoda socjologiczna. Przyczynek na podstawie analizy krytycznej metoda Tarde'a i Durkheima, za: 
A. Sułek, op.cit., s. 29.

221 A. Sułek, op.cit. s. 30.
222 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982, s. 197.
223 R. Merton, s. 197.
224 tamże, s. 197-198.
225 tamże, s. 198-205.
226 tamże, s. 198.
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się z biologicznymi popędami, ale nie zawsze są wyłącznie nimi uwarunkowane.

Drugi element struktury kulturowej określa, reguluje i kontroluje przyjęte sposoby 

zdążania do owych celów -  wyjaśnia istotę społecznych norm R. Merton. Normy te nie mają 

charakteru pragmatycznego. Wyrażają raczej społeczne obyczaje bądź uregulowane 

instytucjonalnie przepisy. Stanowią też pewną wskazówkę dla ludzi pragnących osiągnąć 

określone cele w sposób powszechnie akceptowany.227

W ustabilizowanym społeczeństwie kulturowo aprobowane cele (wartości) udaje się 

osiągnąć za pomocą sposobów (norm) respektowanych instytucjonalnie i obyczajowo. 

Jednostka potrafiąca przystosować się zarówno do powszechnie uznawanych wartości, jak 

i norm, realizuje najbardziej typowy i najszerzej stosowany styl adaptacji -  konformistyczny. 

To dzięki konformistom realne staje się utrzymanie społecznego porządku -  osoby realizujące 

konformistyczny styl adaptacji dążą do odniesienia sukcesu, ale akceptują ustanowione 

wcześniej reguły gry. 228

Jednak w społeczeństwie można czasami odnotować zwiększony nacisk na realizację 

celów. Nie przekłada się to, przy tym, proporcjonalnie, na stosunek społeczeństwa do 

respektowania norm obyczajowych i instytucjonalnych.229 Kulturowy nacisk na pewne cele 

zmienia się niezależnie od stopnia nacisku kładzionego na zinstytucjonalizowane środki. Może 

w ten sposób powstać bardzo silny nacisk na wartość określonych celów przy stosunkowo 

niewielkim zainteresowaniu zaleconymi instytucjonalnie środkami do nich wiodącymi. 230 

Oznacza to, że w krańcowej postaci presja osiągania celów staje się tak duża, że troska 

o społecznie aprobowany sposób ich realizacji przestaje odgrywać znaczenie -  w ujęciu 

Mertona jest to klasyczny przykład źle zintegrowanej kultury. Zjawisko dezintegracji pomiędzy 

społecznie uznawanymi normami a wartościami Merton określał mianem anomii -  została więc 

ona potraktowana inaczej niż w ujęciu Durkheima.

Proces powstania anomii opisał R. Merton na przykładzie kultury amerykańskiej oraz... 

sportowego współzawodnictwa.231 Tak więc kiedy cel zwycięstwa zostaje pozbawiony swych

227 tamże, s. 199.
228 A. Siemaszko, op. cit., s. 35-37.
229 R. Merton, op.cit., s. 199.
230 tamże.
231 Merton częściej jednak rozpatruje pewne zachowania obecne w futbolu amerykańskim -  piłka nożna, 

zwłaszcza w momencie tworzenia się teorii anomii w ujęciu Mertona, nie była (i wciąż nie jest) aż tak 
popularna.
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instytucjonalnych ozdóbek, a sukces interpretowany je s t raczej jako „wygrywanie g ry” niż 

„zwycięstwo wedle reguł g ry”, nagrodę zyskuje pośrednio stosowanie metod niedozwolonych, 

lecz praktycznie skutecznych. Gwiazda piłkarskiej drużyny przeciwników zostaje ukradkiem 

pobita; zapaśnik unieszkodliwia swojego rywala za pomocą pomysłowych, ale zakazanych 

sposobów; wychowankowie uniwersytetu potajemnie opłacają „studentów”, których talenty 

ograniczają się do dziedziny sportu. Nacisk na cel tak bardzo osłabił satysfakcję płynącą 

z samego udziału we współzawodnictwie, że zadowolenia dostarcza jedynie pomyślny wynik. 

W ten sam sposób napięcie wywołane chęcią zwycięstwa w partii pokera usuwane jest przez 

rozdanie samemu sobie czterech asów lub -  kiedy kult sukcesu rozkwita ju ż  naprawdę -  przez 

odpowiednie przetasowanie kart w układanym pasjansie. Uczucie lekkiego speszenia w tym 

ostatnim wypadku i ukradkowość przestępstw publicznych wskazują jasno, że instytucjonalne 

reguły gry znane są tym, którzy ich unikają. Kulturowa (i indywidualna) przesada w nacisku na 

cel sukcesu skłania ludzi do wycofania emocjonalnego poparcia dla przepisów.23

Merton podkreśla trudność, z jaką jednostka będzie porzucać zinternalizowane normy. 

Odczuwać będzie pewnego rodzaju psychiczny dyskomfort: poczucie winy, grzechu, wyrzuty 

sumienia to różne terminy używane w odniesieniu do owego nie rozładowanego napięcia.233

Jednak z drugiej strony osobom tym towarzyszyć będzie ciągła presja kontynuowania 

tychże działań: nie wolno dawać za wygraną, nie wolno zaprzestać starań, nie wolno 

pomniejszyć swych celów, jako że zbrodnią je s t cel mało znaczący, a nie porażka. Z czasem 

presja osiągnięcia celu stanie się tak ogromna, że jednostka będzie skłonna 

do zaakceptowania pewnej skali ryzyka. Będzie to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne 

dla osób z tzw. nizin społecznych -  otrzymują dokładnie ten sam przekaz wartości, 

tyle że możliwości osiągnięcie sukcesu mają znacznie mniejsze niż jednostki z tzw. klasy 

średniej (nie mówiąc już o wyższej). Ograniczenie warunków pozwalających na sięganie po 

środki umożliwiające osiągnięcie sukcesu generuje jeszcze większe napięcie. Emocjonalne 

zaangażowanie w osiągnięcie celu z czasem staje się już tak duże, 

że przejmuje kontrolę nad potrzebą respektowania społecznie aprobowanych norm -  wtedy też 

pojawia się innowacyjny styl adaptacji.234

232 tamże, s. 201.
233 tamże.
234 tamże, s. 214.
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Merton, opisując powyższy sposób funkcjonowania jednostki, starał się również udzielić 

odpowiedzi na następujące pytanie: jakie cechy struktury społecznej predysponują do tego typu 

przystosowania, powodując wystąpienie odmiennych częstości zachowań dewiacyjnych 

w różnych warstwach społecznych? Wynikać to ma ze specyfiki realiów, 

w których określone zachowania były, są lub będą podejmowane: nierzadko różnicę pomiędzy 

działalnością kupiecką, która mieści się w ramach przyjętych zwyczajów, 

a oszukańczymi praktykami wykraczającymi poza te granice, zacierają się.235 Jak słusznie 

zauważa E. Sutherland, tzw. „przestępczość białych kołnierzyków” (środowisko biznesu) nie 

była ścigana, ponieważ ich nie ujawniono lub ze względu - je ś li  przestępstwa zostały ujawnione 

-  na „status społeczny biznesmena, tendencję przeciwną karaniu oraz pewną niechęć opinii 

publicznej wobec przestępców w białych kołnierzykach”.236 237

Socjolog nie zajmował się moralna oceną zachowań dewiacyjnych. Interesowały go 

bardziej style adaptacji realizowane przez ludzi w wadliwie funkcjonującej kulturze. 

To na niej spoczywała odpowiedzialność. Dlatego też w koncepcji Mertona zachowanie 

dewiacyjne je s t normalne w tym sensie, że stanowi normalne, to je st oczekiwane i poniekąd  

racjonalne działanie - objaśnia jego poglądy A. Siemaszko.238

Przejawy wadliwie ukształtowanego systemu norm i wartości można zauważyć 

w wielu obszarach życia. Jednym z nich -  co odnotował sam Merton przy próbie objaśnienia 

swojej teorii -  jest sport.

2.1. Konformistyczny typ adaptacji w sporcie

Powszechnie występujący w społeczeństwie konformistyczny styl adaptacji zauważyć 

można również w trakcie trwania sportowych rozgrywek. Tak jak dzięki przeważającej ilości 

konformistów w społeczeństwie możliwe jest jego funkcjonowanie, tak też dzięki przeważającej 

ilości konformistów w określonym sporcie realne staje się jego uprawianie. Sieć oczekiwań, 

którą wytwarza każdy porządek społeczny, podtrzymywana je s t przez typowe zachowania 

członków, konformistyczne wobec ustalonych, choć może zmieniających się w dłuższych

235 tamże, s. 207.
236 E. Sutherland, White collar criminality, za: Merton, op. cit., s. 209.
237 s. 209.
238 A. Siemaszko, op cit.., s. 28.
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odcinkach czasu, wzorów kulturowych.29 Tymi wzorami będą, w przypadku sportowego 

współzawodnictwa, ustanowione przepisy oraz respektowane obyczaje. Choć zdarza się, że oba 

te czynniki są naruszane poprzez występowanie zachowań nonkonformistycznych -  na ogół 

jednak prowadzi to albo do ustanowionych w regulacji kar (lub społecznego oburzenia) albo też 

(przy braku chęci respektowania zasad) do utworzenia nowej dyscypliny sportu. Tu warto 

przypomnieć, że w taki sposób wyewoluowała, z brytyjskiego rugby, współczesna piłka nożna.

Konformista osiąga społecznie akceptowane cele, ale też posługuje się przy ich 

zdobywaniu społecznie akceptowanymi środkami. A przekładając to na język sportu: 

konformista (sportowiec) dąży do zwycięstwa, ale respektuje zarówno ustanowione 

instytucjonalnie przepisy, jak i powszechnie obowiązujące obyczaje. Te pierwsze rozumieć 

należy jako oficjalnie ustanowione regulacje. Te drugie zaś jako olimpijski apel. Konformista 

nie będzie więc podatny na bodźce skłaniające go do kolekcjonowania zwycięstw za wszelką 

cenę. Presja (a czasem po prostu i chęć) wygranej, która mu towarzyszy, nie przyczyni się do 

zmiany zachowania.

W sporcie młodzieżowym konformistycznego stylu adaptacji wymaga się poprzez 

stosowanie odpowiednich regulacji na poziomie klubowych rozgrywek, ale też w trakcie lekcji 

wychowania fizycznego. Jego realizowanie pokrywa się z postulatami edukacji sportowo- 

olimpijskiej.

2.2. Innowacyjny typ adaptacji w sporcie

Znacznie trudniej wykazać u sportowców obecność innowacyjnego sposobu 

funkcjonowania. Merton, charakteryzując okoliczności powstawania anomii, opisywał właśnie 

zachowania podejmujących innowacyjny styl adaptacji sportowców.240 W sporcie nie brakuje 

sytuacji kontrowersyjnych. Zdarzają się wygrane odnoszone w sposób opisywany przez 

Mertona, co nie zapewnia zwycięzcy większej ilości sympatyków. Trudno jednak określić, na 

ile te niezgodne z przepisami bądź obyczajami zachowania sportowców wynikają 

z gwałtowności charakteru i napiętych okoliczności, a na ile 

z wykalkulowanej strategii. Przesłanek sugerujących tę drugą przyczynę boiskowych

239 R. Merton, op. cit., s. 204.
240 tamże, s. 201.
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incydentów też nie brakuje.

Osoba realizująca innowacyjny styl adaptacji przejawia chęć osiągnięcia społecznie 

aprobowanych celów, ale odrzuca konieczność respektowania wyłącznie dozwolonych 

środków. Jeżeli więc wymaga tego sytuacja, człowiek, reprezentujący innowacyjny sposób 

funkcjonowania, sięgnie po środki zakazane.241 Jego zachowanie wynikać będzie nie tylko 

z ogromnej presji osiągnięcia sukcesu, ale również z pewnego poczucia społecznej 

niesprawiedliwości -  jej przejawem jest tu nierównomierny rozkład środków umożliwiających 

osiągnięcie tegoż sukcesu. Część społeczeństwa będzie tu miała lepszy dostęp do tych środków, 

a część z kolei słabszy.242 Jak zauważa Merton, zachowanie dewiacyjne występuje na szeroką 

skalę wtedy, kiedy system wartości kulturowych wynosi faktycznie ponad wszystko inne pewne 

wspólne cele sukcesu dla całego społeczeństwa, podczas gdy struktura społeczna 

rygorystycznie ogranicza albo całkowicie zamyka dostęp do uznanych sposobów osiągania tych 

celów znacznej części tego społeczeństwa.243 Podsumowując powyższe, osoba realizująca 

innowacyjny styl adaptacji znajduje się w okolicznościach negujących istnienie jednostek i grup 

nie biorących udziału we współzawodnictwie w dążeniu do sukcesu finansowego244, ale też 

osoba ta nie zawsze otrzymuje optymalne warunki do skutecznego uczestnictwa w tymże 

współzawodnictwie.

Rozważania Mertona, choć nie zabrakło w nich odwołań do rzeczywistości sportowej, 

dotyczą głównie przestępczości występującej w USA. Socjolog porównuje kulturę Stanów 

Zjednoczonych z kulturą Europy południowo-wschodniej, gdzie w jego opinii bieda jest słabiej 

skorelowana z przestępczością.245 Używając kryminalnej statystyki zauważa on czynnik 

decydujący o słabszej zależności pomiędzy nędzą a przestępczością w krajach europejskich. 

Jest nim klasowe zróżnicowanie symboli sukcesu. Zdaniem Mertona, właśnie fakt, że nie 

wszyscy stają się adresatami wartości, jaką jest finansowy sukces, okazuje się być tutaj 

kluczowy -  dzięki temu jednostki z niższych warstw społecznych nie odczuwają poczucia 

społecznej niesprawiedliwości, bo też nie wykreowano u nich potrzeby interesowania się 

finansowym sukcesem. W zamian koncentrują się na realizowaniu tych celów, których

241 Społeczna psychologia kliniczna, (red.) H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 177.
242 R. Merton, op. cit., s. 212.
243 tamże, s. 211.
244 tamże, s. 211.
245 tamże, s. 212.
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osiągnięcie wydaje się być całkowicie realne. I osiągają je. W powyższym ujęciu kultura krajów 

Europy południowo-wschodniej funkcjonuje prawidłowo i nie generuje napięcia. Dlatego też 

jednostki nie przejawiają w niej tak często innowacyjnego stylu adaptacji.

Przemyślenia Mertona dotyczące kultury krajów europejskich (a zwłaszcza 

występującego w nich zjawiska przestępczości) sprawiają wrażenie uproszczonych -  

co również zastrzegł sam autor Teorii socjologicznej i struktury społecznej.246 Z drugiej strony, 

zarysowana tu wizja amerykańskiego sukcesu, przypomina realia współczesnego życia 

sportowców. Postępująca merkantylizacja sportu uczyniła z wyników wartość obowiązującą 

bezwzględnie wszystkich. To wynik decyduje o możliwości otrzymania dofinansowania -  czyli 

de facto  o zawodowym sukcesie jednostki pragnącej zarabiać na życie poprzez sport. Tak jak 

w ujęciu Mertona sukces finansowy wydawał się przejąć całkowitą władzę nad umysłami 

obywateli USA, tak też w codzienności współczesnego sportowca wartością napędzającą jego 

działania staje się sukces sportowy. Wszystko ma służyć osiąganiu najlepszych rezultatów 

sportowych. Dlatego też powszechnie aprobowane środki prawne i obyczajowe z czasem 

przestają być przez niektórych sportowców respektowane.

I o ile trudno udowodnić innowacyjny sposób funkcjonowania w poszczególnych 

zachowaniach (mogą przecież stanowić niechlubny, nawet dla samego zawodnika incydent), 

o tyle realne staje się wykazanie takiej właśnie strategii osiągania sportowego sukcesu 

w momencie udokumentowania przypadków stosowania tzw. dopingu. Nie jest to bowiem 

działalność incydentalna. Aby sprawność zawodnika uległa wymiernej poprawie, konieczne jest 

stosowanie substancji zakazanych przez dłuższy okres czasu. Dopiero wtedy wyniki ulegają 

poprawie. Wszystkiemu zaś, aby nie zostać przyłapanym, towarzyszyć musi najwyższy poziom 

organizacyjny -  choć i tak nie zawsze chroni to od wychwycenia oszustwa. Dowodzi tego 

przykład zdyskwalifikowanej olimpijskiej reprezentacji Rosji.

Liczący ponad 150 stron raport R. McLarena opisuje sposoby oszukiwania, jakiego 

dopuściła się Rosja, podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, mistrzostw świata 

w lekkiej atletyce w Moskwie w 2013 roku oraz zimowych igrzysk olimpijskich 

z roku 2014 w Soczi.247 Jak zauważa autor raportu, w proceder zaangażowane były nie tylko

246 tamże.
247 źródło internetowe: ggg.gada-ama.org/sites/defauMïles/resources/files/mclaren_report_part_ü_2.pdf 

[dostęp 20.05.2017].
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sztaby reprezentacji Rosji, ale też całe Ministerstwo Sportu, pomagające mu służby specjalne 

oraz komisja antydopingowa. Rosjanie nie tylko utrudniali pracę kontrolerów, sprytnie 

dopuszczając ich do kontroli zawodników w odpowiednim czasie, ale też wyspecjalizowali się 

w umiejętnym podmienianiu próbek. W taki sposób udawało się (do czasu!) zataić stosowanie 

dopingu aż u 12 medalistów olimpijskich z Soczi.248

Nie wszyscy sportowcy, przynajmniej na podstawie oficjalnych danych, sięgają po 

doping. Jednak uprawiającym sport wyczynowo zawodnikom wydają się towarzyszyć 

okoliczności bardzo bliskie tym zarysowanym wyżej. Sportowiec nie startuje tylko dla siebie. 

Jest częścią, walczącego o zwycięstwo, zespołu. Podobnie jak w koncepcji 

R. Mertona nie może więc (a przynajmniej do tego będzie przekonywany) odrzucić panującej 

w zespole ideologii zwycięstwa. Presja sukcesu towarzyszy mu na każdym kroku -  jest obecna 

w reklamach poszczególnych produktów, czy też w biografiach opisujących życie sportowców 

(na ogół -  tak jak u amerykańskich milionerów -  z dotkliwą biedą na samym początku 

opowieści i lukratywnymi kontraktami na jej końcu). W świecie sportu zmerkantylizowanego 

miarą talentu zawodnika okazuje się wyłącznie jego ostatni mecz (jesteś tak dobry, ja k  twój 

ostatni mecz). I to lepiej mecz wygrany, nawet w brzydkim stylu, bo przecież zwycięzców się 

nie sądzi. To właśnie może wymuszać konieczność sięgnięcia po innowacyjny styl adaptacji. 

Jego realizowanie pokrywa się z postulatami edukacji sportowo-merkantylnej.

2.3. Style adaptacji współczesnych sportowców wyczynowych w kontekście teorii 

anomii R. M ertona -  badania pilotażowe

Badania odnoszące się do powyższej analizy przeprowadzono w 2016 roku. Wyniki 

zamieszczono w publikacji Style adaptacji współczesnych sportowców wyczynowych 

w kontekście teorii anomii Roberta Mertona.

Celem głównym badań była próba zweryfikowania skuteczności skonstruowanego 

narzędzia badawczego Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca. Celem poznawczym stała 

się próba scharakteryzowania stylów adaptacji u sportowców profesjonalnych 

(12 zawodników Korony Kielce), pół-profesjonalnych (21 zawodników II składu Korony

248tamże.
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Kielce), studentów (25 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestników turnieju piłki 

nożnej) i kleryków (25 kleryków Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie). Nie zastosowano, 

w grupie studentów i kleryków, selekcji wykluczającej osób, które mogły wyczynowo trenować 

sport.249

Dzięki zastosowanej metodologii realne stało się wykazanie, że profesjonalne 

uprawianie sportu stanowi czynnik różnicujący u badanych grup społecznych natężenie 

konformistycznego oraz innowacyjnego stylu adaptacji.25 W badaniach odnotowano najniższy 

poziom konformistycznego stylu adaptacji i najwyższy poziom innowacyjnego stylu adaptacji 

u zawodników I składu Korony Kielce. Zawodnicy I I  składu Korony Kielce, względem kolegów 

z Ekstraklasy, wykazali się większym nasileniem konformizmu oraz rzadszym sięganiem po  

innowacyjne sposoby adaptacji -  nie była to jednak rozbieżność istotna statystycznie.251 Istotną 

statystycznie różnicę odnotowano pomiędzy zawodnikami Korony Kielce a studentami 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast wyniki jednoznacznie wskazują, że to przyszli 

duchowni wykazali się największą skłonnością do uczestnictwa w sporcie według 

postulowanych przez społeczeństwo norm i wartości (czyli konformistycznego sposobu 

funkcjonowania) oraz najrzadziej wykazali skłonność do sięgnięcia po  innowacyjny styl

adaptacji. 252

Odnotowano ciekawą tendencję: zawodnicy z I  i I I  składu Korony Kielce, którzy na tle 

reszty zespołu przejawiali największą skłonność do sięgania po  niedozwolone chwyty, 

przejawiali (według podskali mierzącej stosunek do trenera) ogromny szacunek względem 

szkoleniowca. Możliwe, że byli to zawodnicy krnąbrni, których umieszczono 

w odpowiednich realiach i którym przekazano specyficzne względem nich oczekiwania (postawy 

sugerują, że mogli być to specjaliści od realizowania na boisku tzw. brudnej roboty). Badania 

nie wykluczają też tego, że owo sięganie po  innowacyjny styl adaptacji wynikać mogło z czystej 

taktyki i pozycji pełnionej na boisku, a więc niekoniecznie z  predyspozycji natury 

charakterologicznej.253

249 B. Chrzanowski, Style adaptacji współczesnych sportowców wyczynowych w kontekście teorii anomii Roberta 
Mertona, Pruszków 2016, s. 25-26.

250 tamże, s. 41.
251 tamże, s. 40.
252 tamże, s. 40-41.
253 tamże, s. 41.
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Wyniki zawarte w pracy Style adaptacji współczesnych sportowców wyczynowych 

w kontekście teorii anomii Roberta Mertona są przesłanka uzasadniającą podjęcie badań 

przeprowadzonych na potrzeby poniższej pracy doktorskiej.

3. Teoria napięcia R. Agnew

Teorię napięcia Roberta Agnew traktować można jako swoistą próbę zastosowania 

dorobku Roberta Mertona w psychologii. Kształtowanie się innowacyjnego stylu adaptacji 

warunkują indywidualne i niepowtarzalne zdarzenia życiowe towarzyszące człowiekowi. 

Charakterystyczne dla Mertona zawieszenie oceny zachowań zostaje tu zastąpione klasyfikacją 

prawną zakazanych czynów - autor teorii napięcia, Robert Agnew, starał się bowiem w sposób 

modelowy przedstawić zjawisko zbrodni z perspektywy osoby ją  popełniającej. Kontekst teorii 

anomii udało się jednak zachować -  całość zdarzeń, mimo że dotyczą indywidualnego 

przypadku, analizowana jest przez pryzmat społecznych norm i wartości.

Na pytanie, co pcha człowieka do zbrodni, Agnew udziela dość nieprecyzyjnej 

odpowiedzi: kiedy ludzie są traktowani źle, mogą się poczuć smutni i zaangażować 

w przestępstwo.254 Oznacza to więc -  w dużym uproszczeniu -  że człowiek popełniający 

zbrodnię doświadczył wcześniej cierpienia, które stało się do tego stopnia nieznośne, 

że trzeba je było od siebie usunąć -  nawet kosztem popełnienia tejże zbrodni. A już przekładając 

język potoczny na język teorii: przestępczość pojawia się wtedy, kiedy jednostka odczuwa 

wywołany bolesnym doświadczeniem stan napięcia i kiedy tak bardzo chce ten stan napięcia 

usunąć, że skłonna jest nawet w tym celu popełnić przestępstwo. Schemat prosty, acz dla 

samych badań stanowiący nie lada wyzwanie -  trudno bowiem wskazać te czynniki, które 

bezsprzecznie przyczyniać się mogą do wywołania stanu napięcia i, już dalej, niewłaściwych 

społecznie zachowań. Człowiek jest przecież indywidualnością, a ludzie mogą inaczej reagować 

na ten sam czynnik.

Teoria napięcia, zanim zostanie podjęta próba jej wykorzystania w poniższych

254 L. Barrow i inni..., Police and Profiling in the United States. Applying Theory to Criminal Inwestiations, 
CRC Press Taylor & Francis Group, 2014, s. 31.
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badaniach, wymaga precyzyjnego i, momentami, krytycznego przedstawienia.255 

Po pierwsze, zdefiniowane musi zostać pojęcie napięcia. Zabieg ten posłuży nie tylko 

terminologicznemu uporządkowaniu pracy, ale też próbie wychwycenia tych form napięcia, 

które wymiernie kształtować mogą innowacyjny typ adaptacji. Dokonać należy też przeglądu 

badań nad teorią napięcia -  celem będzie dostrzeżenie tych przyczyn napięcia, których obecność 

-  w procesie jego tworzenia -  nie tylko sprawia wrażenie obiektywnie uzasadnionych, ale 

została już empirycznie zweryfikowana. Całość planowanych analiz zapewnić ma stosunkowo 

największą szansę wykreowania listy czynników generujących napięcie, które sprawiają 

wrażenie obiektywnie uzasadnionych.

Czym jest napięcie? Autor teorii, Robert Agnew, definiuje je jako taką relację jednostki 

z innymi ludźmi, kiedy nie traktują je j oni w sposób, w jaki ona chciałaby być traktowana 256 

Tak szerokie rozumienie napięcia niesie szereg konsekwencji natury teoretycznej. W niektórych 

rozważaniach traktowane jest ono jako stan lub wydarzenie obiektywnie traumatyczne 

(np. doświadczenie fizycznego ataku, brak sukcesów w szkole). Kiedy indziej zaś zwraca się 

bardziej uwagę na wymiar subiektywny (np. poczucie bycia źle potraktowanym przez rodziców 

czy nauczycieli).257 Napięcie można więc rozumieć jako negatywne doświadczenie zarówno 

w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Tak szerokie pole do interpretacji determinuje 

możliwość przeprowadzenia badań z wykorzystaniem tejże teorii zarówno w paradygmacie 

ilościowym, jak i jakościowym. Warto więc przybliżyć obydwa sposoby postrzegania fenomenu 

napięcia.

Obiektywne traktowanie napięcia oznacza znalezienie bezspornych, dla większości 

mieszkańców danego regionu, przejawów złego traktowania. W tworze tak szerokim jak 

społeczeństwo znaleźć można jednostki, dla których dane obiektywnie przykre wydarzenie 

wcale nie będzie czymś negatywnym -  należy więc zadbać o to, aby przypadki te pojawiały się 

wyjątkowo rzadko. A jeżeli już ich odnotowanie nastąpiło, to wyraźnie zasugerowało 

zaburzenia emocjonalne respondenta. Jest to wstępna faza przygotowywania badań nad

255 G. Jensen, Salvaging Structure through Strain: A Theoretical and Empirical Critique. [w:] The Legacy o f  
Anomie Theory, Advances in Criminological Theory, Transaction Publishers, New Brunswick and London 
1995, s. 6.

256 R. Agnew, Foundation fo r  a general strain theory o f  crime and deliquency [w:] Criminology, 30, 1992, s. 48.
257 R. Agnew, Building on the foundation o f  general strain theory: specyfing the types o f  strain most likely to 

lead to crime and delinquency [w:] Jounral o f  Research in Crime and Deliquency, 38(4), 2001,
s. 320.

61



obiektywnymi czynnikami -  sugerowane jest tu wykorzystanie metody obserwacji. Można też 

wstępnie scharakteryzować społeczeństwo poprzez zbadanie grupki osób najbardziej 

reprezentatywnych. Robert Agnew zaleca tu stworzenie listy hipotetycznych wydarzeń, 

względem których ankietowany winien się ustosunkować. Badani mogą też dopisać swoje 

własne pomysły na doświadczenia, których nie zawiera arkusz ankiety, a które postrzegane są 

przez nich jako wysoce niepożądane -  dodaje twórca teorii napięcia.258 Sprowadza to jednak 

zobiektywizowane rozważania o napięciu do wymiaru subiektywnego.

Wstępne scharakteryzowanie grupy sportowców, pod kątem stosowania teorii napięcia, 

wydaje się wskazane. Niektóre zdarzenia sportowe, dla postronnego obserwatora, mogą 

sprawiać wrażenie niepożądanych (np. krzyczący na zawodników trener), tymczasem przez 

samych zainteresowanych odbierane są jako sytuacja pożądana (jeśli krzyczący trener udziela 

merytorycznych wskazówek, to jego uwagi pomagają zawodnikowi). Warto więc, badając daną 

grupę społeczną, poczynić próbę jej wstępnego scharakteryzowania jedną z wyżej wskazanych 

metod.

Napięcie rozumiane subiektywnie oznacza nie tylko te doświadczenia, które 

bezpośrednio dotknęły (lub wciąż dotykają) określoną jednostkę i są przez nią postrzegane jako 

negatywne. Fakt, że ludzie inaczej reagują na to samo wydarzenie (np. rozwód), skłania badacza 

do bliższego scharakteryzowania osoby badanej. Wyjaśnić wtedy można -  uwzględniając: 

cechy osobowe (np. temperament), sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

(np. życiowa zaradność), system wartości (np. stawianie sobie celu niezależnego od 

doświadczeń, z jakimi styka się jednostka) i wiele innych czynników natury indywidualnej -  

dlaczego dana jednostka, w obiektywnie trudnych warunkach, nie realizuje innowacyjnego stylu 

funkcjonowania.259 Zasadności takiego rozważania dowodzą badania T. Bernarda. Przyczynami 

stanu napięcia, w grupie składającej się z mieszkańców biednych dzielnic, były nie tylko 

obiektywne czynniki, ale też istotnie mniejsza umiejętność radzenia sobie z pojawiającym się 

już napięciem.260

Wadą subiektywnego analizowania stanu napięcia jest ciągła zmienność człowieka 

(i jego zdolności radzenia sobie z doświadczeniami). Skłania to do prowadzenia badań

258 tamże, s. 320-321.
259 tamże, s. 321-322.
260 T. Bernard, Angry Aggression among the ’Truly Disadvantaged’ [w:] Criminology, 2006, 28, s. 73-96.
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podłużnych, realizowanych na przestrzeni kilku lat, co niesie szereg konsekwencji natury 

metodologicznej. W kontekście problemów badawczych poniższej pracy doktorskiej 

doszukiwanie się przyczyny napięcia w cechach osób badanych wydaje się bezzasadne, bowiem 

grupie kontrolnej towarzyszyć będą zupełnie inne warunki natury obiektywnej podczas 

uprawiania sportu. Etiologia napięcia zostaje więc sprowadzona do wymiaru obiektywnego.

W artykule Foundation fo r  a General Strain Theory o f  Crime and Delinquency Agnew 

pokusił się o zarysowanie tych okoliczności, które obiektywnie stanowić mogą 

nie tylko przyczynę napięcia, ale prowadzić też do innowacyjnego stylu adaptacji (w tym 

przestępczości). Autor teorii napięcia za w pełni uzasadnione uznał odwołanie się do literatury 

przedmiotu opisującej zjawisko stresu, sprawiedliwości i emocji. Uwzględniono więc dorobek 

twórców (czasami wręcz klasycznych już) teorii: interakcjonizmu społecznego,261 teorii 

oporu,262 teorii resocjalizującego wstydu,263 teorii frustracji-agresji,264 technik neutralizacji265 

i społecznego uczenia się,266 teorii zróżnicowanego przymusu,267 teorii kontroli społecznej268 

oraz perspektywy rutynowych aktywności.269

Na podstawie powyższej literatury przedmiotu wnioskować można, że stan napięcia 

pojawia się u jednostki wtedy, kiedy w jej relacji z otoczeniem dochodzi do jednej 

z następujących sytuacji: 1) ktoś zabiera lub grozi jednostce odebraniem możliwości osiągnięcia 

upragnionego celu (np. zwycięstwa), 2) ktoś zabiera lub grozi jednostce odebraniem pozytywnie 

stymulującego środka (np. ukochanej osoby), 3) ktoś dostarcza lub grozi jednostce 

dostarczeniem bodźca negatywnego (np. fizycznym lub psychicznym atakiem).270 Nie zawsze 

jednak okoliczności te wystarczą, aby jednostka przejawiała chęć neutralizowania

261 J. Tedeschi, R. Felson, Violence, aggression, and coercive actions. DC: American Psychological Association, 
Waszyngton 1994.

262 L. Sherman, Defiance, Deterrence and Irrelevance: A Theory o f  the Criminal Sanction [w:] Journal o f  
Research in Crime and Delinquency, 1993, 30, s. 445-473.

263 J. Briathwaite, Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press, New York 1989.
264 L. Berkovitz, Aggression: it's causes, consequences and control, McGraw-Hill, New York 1993.
265 G.Sykes, D. Matza, Techniques o f  Neutralization: A  Theory o f  Delinquency [w:] American Sociological Review, 

1957, 22(6), s. 664-670.
266 A. Bandura, Mechanisms o f  Moral Disengagement Mechanisms o f  moral disengagement [w:] Origins o f  

terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, and states o f  mind, (red.) W. Reich, Cambridge University 
Press, Cambridge 1990, s. 161-191.

267 M. Colvin, Crime and Coercion: An Integrated Theory o f  Chronic Criminality, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2000.

268 F. Ivan Nye, Family Relationships and Delinquent Behavior, Greenwood Press, Westport 1958.
269 F. Cullen, R. Agnew, Criminological Theory: Past to Present. Roxbury, Los Angeles 1999.
270 za: H. White, An Empirical Test o f  General Strain Theory, [w:] Criminology, March 2006, s. 476.
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niepożądanego stanu za wszelką cenę. Spełnionych musi zostać jeszcze kilka warunków.

Napięcie prowadzi do przestępczości, kiedy odczuwająca je jednostka postrzega je jako 

coś 1) niesprawiedliwego i 2) o wysokiej amplitudzie. Ponadto, doświadczaniu napięcia, winna 

towarzyszyć 3) subiektywnie odczuwana nieefektywność środków kontrolujących 

funkcjonowanie społeczne oraz 4) presja podjęcia innowacyjnego stylu adaptacji do sytuacji 

(rozumianego też jako możliwość popełnienia przestępstwa). Powyższe warunki, choć o sile ich 

natężenia można dyskutować, prowadzą do chęci likwidacji napięcia poprzez wejście na drogę 

przestępczą.271 Każdy z przedstawionych wyżej warunków warto przybliżyć.

Robert Agnew definiuje niesprawiedliwość jako niemoc w osiągnięciu wartościowego 

i społecznie aprobowanego ce lu 212 Poczucie niesprawiedliwości wyzwala szereg emocji 

towarzyszących zdarzeniom przestępczym. Jedną z nich jest gniew. Zależność pomiędzy 

niesprawiedliwością a gniewem scharakteryzowano w wielu publikacjach.273 Sam zaś stan 

piśmiennictwa o wyzwolonej przez gniew przestępczości również nie należy do ubogich.274 

W oparciu o wskazaną wyżej literaturę przedmiotu warto przybliżyć relację niesprawiedliwość 

-  gniew - przestępczość.

Wyzwolony przez poczucie niesprawiedliwości gniew, zakłócając zdolności poznawcze, 

wymiernie obniża umiejętność skutecznego rozwiązywania problemu. 

W gniewie osłabiona zostaje zdolność przetwarzania informacji i konstruktywnego wyrażania 

żalu. Gniew, ponadto, neutralizuje skutki podejmowania zachowań przestępczych -  jednostki 

przejawiają mniejsze wyrzuty sumienia, usprawiedliwiając dokonanie rewanżu poczuciem 

doświadczonej niesprawiedliwości. I w końcu, co będzie miało niebagatelne znaczenie przy 

refleksji nad sportowymi wykroczeniami, gniew wyzwala energię i chęć dominacji.275 

Doszukiwanie się przyczyn przestępczości nie tyle w gniewie, co już w subiektywnie 

odczuwanej niesprawiedliwości, wydaje się uzasadnione.

271 R. Agnew, Building..., s. 326.
272 tamże, s. 327.
273 Pisali o tym nie tylko Agnew (1992), ale również m.in.: Averill (1982, 1993), Berkowitz (1993), Mikula (1986), 

Mikula, Petri, and Tanzer (1990), Tedeschi i Felson (1994), Tyler (1994), a także J. Schmid (2005), B. 
Burkholder (2017).

274 Rozpatrujący również tą zależność Agnew wymienia publikacje takich badaczy, jak: Aseltine (2000), Berkowitz 
(1993), Brezina (1998), Mazerolle (2000), Mazerolle i Piquero (1998), Piquero i Sealock (2000), Tedeschi i 
Felson (1994) oraz Tyler (1997). Z bardziej współczesnych publikacji wymienić należy artykuły autorstwa: J. 
Pingault i inni... (2013), H. Sahlin i inni... (2017), R. Ang i inni... (2016).

275 R. Agnew, Building..., s. 327.
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Kolejną cechą prowadzącego do przestępczości napięcia jest jego wysoka amplituda. 

Przy intensywnym doświadczaniu napięcia trudniejsze staje się jego zminimalizowanie, 

ponieważ osłabione zostają u jednostki zarówno zdolności poznawcze, jak i emocjonalna 

odporność. Przykładem pokazującym, jak można nadać obiektywną miarę właściwości, jaką 

stanowi wysokość amplitudy, jest finansowe zadłużenie. To wielkość zadłużenia, a nie sam fakt 

bycia zadłużonym, determinuje jego uciążliwość. Czym innym bowiem są raty za dołączony do 

umowy telefon komórkowy, a czym innym raty za kosztowną nieruchomość.276

Przez wysoką amplitudę natężenia stanu napięcia rozumie się także czas jego trwania. 

Jak dowodzą badania Agnew, dłuższy lub częstszy czas doświadczania negatywnego dla 

jednostki stanu wymiernie przyczynia się do chęci jego usunięcia. Sięga ona wtedy nawet po 

środki o charakterze przestępczym.277

Przy próbie obiektywnego ustalenia wysokości amplitudy napięcia konieczne jest 

odniesienie problemu, z jakim zmaga się jednostka, do grupy społecznej, którą reprezentuje. 

Czym innym jest bowiem, wspomniana wyżej, rata za telefon komórkowy dla dorosłego 

zarabiającego człowieka, a czym innym dla ucznia gimnazjum. Inaczej też traktować należy 

jednodniowy ból, a inaczej ból trwający wiele dni, a nawet lat (jako przykład można podać tu 

ból nowotworowy, który neutralizują narkotyki, możliwe do zdobycia poprzez wejście 

w środowisko przestępcze). Wysokość amplitudy napięcia, w przypadku sportowców, rozumieć 

można jako rangę zawodów albo długość trwania kariery -  inne emocje towarzyszą meczowi 

rekreacyjnemu, a inne zawodom o mistrzostwo Polski juniorów.

Napięciu, jeżeli ma ono generować innowacyjny styl adaptacji, winien też towarzyszyć 

słaby mechanizm kontroli społecznej. Do osłabienia tego mechanizmu wymiernie przyczyni się 

brak lub nadmierna kontrola rodzicielska (tzw. bezstresowe wychowanie bądź presja 

zrealizowania kariery) albo odrzucenie rodzicielskie. Robert Agnew, do czynników 

osłabiających mechanizm kontroli społecznej, zalicza również bezdomność oraz 

niesatysfakcjonującą pracę. Okolicznościom tym towarzyszy brak przywiązywania przez 

jednostkę wagi do społecznie aprobowanych norm i wartości. 

To zaś osłabia u niej świadomość następstw, jakie będzie musiała ponieść w momencie

276 tamże, s. 333.
211 tamże, s. 334.
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popełnienia przestępstwa. Powyższy styl życia może też redukować zdolność 

do konformistycznej strategii funkcjonowania -  ilość bodźców stymulujących jednostkę do 

życia zgodnego z powszechnie respektowanym systemem aksjonormatywnym zostaje bowiem
0*70ograniczona. 278

Do sięgnięcia po prawnie zakazane środki likwidacji napięcia może skłonić jednostkę 

także presja podjęcia takiego właśnie zachowania. Okoliczność tę utożsamiać należy 

z uczeniem się od otoczenia wybranych form racjonalizowania innowacyjnego stylu 

funkcjonowania. Wówczas podejmowanie aktywności o charakterze kryminalnym stanowi 

formę usuwania niepożądanego stanu napięcia.279 Robert Agnew nawiązuje do teorii 

społecznego uczenia się, na którą szczególnie podatna jest osoba młoda: (...) młodzież 

z trudnych środowisk znajduje się p od  znacznie większą presją reagowania na napięcie 

w określony, przepełniony przemocą, sposób.28 Przyczyną osobistego wyrównywania 

rachunków ze społeczeństwem jest, u osób wywodzących się z tzw. trudnych środowisk, brak 

wiary w efektywność pracy wykonywanej przez policję lub inne podmioty wymiaru 

sprawiedliwości.281

Poziom presji można zmierzyć poprzez określenie ilości alternatywnych, do tych 

o charakterze przestępczym, stylów rozwiązywania problemów. Im mniej alternatyw, 

tym większa presja.282 Realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji w trakcie sportowej 

rywalizacji wydaje się zaprzeczeniem głoszonych przez narrację olimpijską postulatów.

Podsumowując, stan napięcia prowadzi do przestępczości, kiedy u jednostki odnotować 

można: 1) poczucie niesprawiedliwości, a 2) samo napięcie wykazuje wysoką amplitudę. 

Towarzyszyć temu winna również: 3) słabość kontroli prawnej oraz 4) presja podjęcia działań 

o charakterze przestępczym. Przedstawiona wyżej charakterystyka stanu napięcia ułatwia 

zarysowanie ścieżki profilaktycznej w walce z przestępczością -  nie zawsze jednak realne staje 

się zmodyfikowanie warunków determinujących wyżej wskazane właściwości stanu napięcia. 

W dodatku wciąż za niejasne uznaje się okoliczności generujące opisywany stan. Wykreowanie 

listy zawierającej kompletny spis takich okoliczności stanowi zadanie nie tyle trudne, co wręcz

278 tamże, s. 335-336.
279 tamże, s. 335-336.
280 tamże, s. 337.
281 tamże.
282 tamże, s. 337-338.
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praktycznie niemożliwe. Uwzględnianie każdego potencjalnego bodźca to zarazem największa 

siła, ale też największa słabość teorii napięcia -  uniemożliwiona bowiem zostaje próba jej 

sfalsyfikowania.

Listę obiektywnych czynników budzących napięcia opracował Robert Agnew. 

Postanowił sklasyfikować doświadczenia potencjalnie wyzwalające stan napięcia na te, które 

prowadzą do przestępczości i te, które są z nią słabo powiązane. Za napięcia mające związek 

z przestępczością uznał:

-  niemoc osiągania społecznie aprobowanych celów przy możliwości ich zrealizowania w 

oparciu o środki prawnie zakazane,

-  odrzucenie rodzicielskie,

-  bardzo ścisłą, ale przejawiającą cechy nieobliczalnej i naruszającej podstawowe prawa 

człowieka (czyli oparta na poniżaniu, grożeniu, krzyku i/lub fizycznym karaniu), 

dyscyplinę w procesie wychowania,

-  zaniedbania i nadużycia w dzieciństwie,

-  negatywne doświadczenia szkolne (złe oceny, relacje z nauczycielami itp.),

-  niesatysfakcjonującą pracę (rutynowa, pozbawiająca autonomii, generująca niskie 

zarobki),

-  bezdomność (szczególnie bezdomność w okresie dorastania),

-  odrzucenie rówieśnicze,

-  stygmat przestępcy (przestępczość w rodzinie, środowisku lub w przeszłości),

-  doświadczenie uprzedzenia z powodu koloru skóry, pochodzenia.283

Powyższe okoliczności, choć w wymiarze obiektywnym sprawiają wrażenie w pełni 

uzasadnionych, trudno bez jakichkolwiek poprawek odnieść do płaszczyzny społecznej, na 

której badania zostaną przeprowadzone. Zasadniczo różnią się bowiem trudności doświadczane 

każdego dnia przez osobę żyjącą w Stanach Zjednoczonych od problemów osoby żyjącej w 

rejonach objętych głodem lub wojną. Płaszczyzną rozważań w poniższej pracy doktorskiej jest 

społeczeństwo polskie, a ściślej -  uprawiająca sport młodzież. Wątpliwa więc wydaje się, co 

ma miejsce wyżej, zasadność analizowania aktualnego stanowiska pracy -  można jednak badać 

poczucie perspektywy zawodowej, którą dorastające osoby stopniowo zaczynają odczuwać.

283 tamże, s. 343-347.
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W tej sytuacji trzeba przełożyć teorię Roberta Agnew na realia, w jakich funkcjonuje polska 

młodzież.

O neutralizowaniu napięcia i jego roli w profilaktyce uzależnień młodzieży napisał Jacek 

Bylica.284 Natomiast zastosowania teorii Roberta Agnew do wyjaśnienia przestępczości polskiej 

młodzieży podjęła się Ewa Czerwińska-Jakimiuk. W książce Przestępczość młodocianych: 

interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew zamieszczono listę 

obiektywnych generatorów stanu napięcia. Zaliczono do nich:

-  negatywne doświadczenia życiowe (duży poziom stresu, utrata pracy, poważna choroba, 

rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby),

-  życiowe przeszkody (długotrwałe konflikty z osobami bliskimi),

-  złe relacje z rodzicami (przejawiające się w: narzekaniu, oskarżeniach, odczuwanym 

gniewie za nieistotne kwestie, subiektywnie odczuwanej restrykcyjności 

w wychowaniu, ścisłym kontrolowaniu),

-  konflikty rodziców (agresja słowna i fizyczna),

-  problem sąsiadów (brak poczucia bezpieczeństwa),

-  styl bycia (tłumione przez rodziców przejawy własnego sposobu ubierania się, 

czesania itp.),

-  zakompleksienie (brak poczucia atrakcyjności fizycznej),

-  napięcie związane z zatrudnieniem (brak poczucia perspektyw zawodowych).285

W poniższej pracy analizowana będzie częstotliwość podejmowania zachowań, które -  

w świetle teorii anomii Roberta Mertona -  zaklasyfikować należy jako innowacyjny styl 

adaptacji. Teoria napięcia usiłuje wyjaśniać, wynikające z tegoż stylu adaptacji, zjawisko 

przestępczości. Sportowe wykroczenia nie są tym samym co przestępczość kryminalna. W obu 

przypadkach dochodzi do naruszenia norm, ale są to normy różnego rodzaju. Po pierwsze, ich 

naruszenie niesie odmienne następstwa wagi społecznej. Po drugie, czym innym jest złamanie 

regulacji ustanowionej przez przepisy danej dyscypliny (np. zagranie w niedozwolony sposób) 

bądź też przez powszechnie aprobowane w sporcie normy społeczne (np. odejście od idei fa ir

284 J. Bylica, Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010.

285 E. Czerglńska-Jaklmiuk, Youth crime. An empirical test o f  Robert Agnew ’s general strain theory [w:] 
Problems o f  Forensic Sciences, 2011, 86, s. 116.
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play), a czym innym naruszenia norm prawa karnego -  jest to zupełnie inna płaszczyzna 

ludzkiego funkcjonowania. Do wykorzystania dorobku R. Mertona skłania próba poznania 

przyczyn realizowania przez sportowców innowacyjnego stylu adaptacji w określonych 

okolicznościach -  i jest to możliwe, dzięki zastosowaniu sprawdzonego, w przypadku ustalania 

przyczyn zachowań przestępczych, modelu.

Przegląd literatury przedmiotu dowodzi, że nikt dotąd nie próbował wyjaśnić 

podejmowanych przez sportowców zachowań nonkonformistycznych (a w szczególności 

innowacyjnego stylu adaptacji) w oparciu o fenomen napięcia. Być może nie zawsze tylko 

presja wyniku, ale też emocjonalny bagaż, z jakim wychodzi na mecz zawodnik, generować 

może jego zachowanie. Wówczas znakomicie odnajdujący się w realizowaniu innowacyjnego 

stylu adaptacji zawodnik nie jest chłodnym profesjonalistą, 

ale doświadczonym przez życie człowiekiem, który w konstruktywny sposób kanalizuje 

nadmiar negatywnych emocji. Rozwiązanie tej kwestii będzie niosło dla praktyki 

resocjalizacyjnej szereg konsekwencji natury teoretycznej i praktycznej.

4. Teoria anomii instytucjonalnej S. M essnera i R. Rosenfelda

Założenie twórców teorii anomii instytucjonalnej -  Stevena Messnera i Richalda 

Rosenfelda -  oparte zostało na klasycznych już rozważaniach R. Mertona: kulturowo 

i strukturalnie narzucona presja do osiągania sukcesu finansowego, w połączeniu 

ze słabością funkcjonowania instytucji społecznych, prowadzi do większej skali przestępstw 

o charakterze instrumentalnym.286 Amerykańscy badacze, choć wyraźnie odnoszą się do 

mertonowskiego rozumienia anomii, formułują jednak pewien zarzut: opisana perspektywa 

anomii (...) nie dostarcza wyczerpujących, w wymiarze socjologicznym, wyjaśnień zjawiska 

przestępczości w Am eryce28 Autorzy Crime and the American Dream za niewystarczające 

uznają wyłączne skoncentrowanie na prawnej nieadekwatności w próbie osiągnięcia sukcesu 

(...) Brakuje bowiem uwzględnienia specyfiki funkcjonujących w strukturach społecznych

286 S. Messner, R. Rosenfeld, Crime and the American Dream. Belmont, CA: Wadsworth, s. 14.
287 tamże.
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i zwiększających napięcie anomijne instytucji 288 Dopiero ich uwzględnienie pozwoli na 

ustalenie przyczyny występującego w określonym regionie zjawiska przestępczości.

Dla Messnera i Rosenfelda środowisko przejawia kryminogenny charakter wtedy, kiedy 

kulturalnemu i strukturalnemu naciskowi na zdobywanie pieniędzy nie opierają się nawet 

instytucje społeczne (tj.: polityka, szkolnictwo, religia, a nawet rodzina). W efekcie instytucje 

te, zamiast wskazywać ludziom cele społecznie użyteczne, wzmacniają 

ich uczestnictwo w dążeniach do materialnego sukcesu (określanego w Stanach Zjednoczonych 

mianem amerykańskiego snu). A z racji tego, że dążeniom tym nie przeciwstawia się skutecznie 

jakakolwiek siła (instytucje społeczne tracą zdolność regulowania u mieszkańców stanów 

napięcia), zjawisko przestępczości nasila się. Wszystko więc zaczyna się od strukturalno- 

kulturowego nacisku w społeczeństwie, który przekłada się na instytucje i, na końcu, do tego 

społeczeństwa wraca.289

Autorzy instytucjonalnej teorii anomii nie stronią od przedstawienia kilku 

egzemplifikacji instytucji społecznych, których sytuacja rynkowa zmusiła 

do podporządkowania swojej działalności racjom finansowym. Ciekawym przykładem -  

odnotowanym nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również i w Polsce -  jest edukacja. 

Służące zdobywaniu wiedzy i osobistemu rozwojowi wykształcenie traci na wartości, jeżeli 

tylko nie zapewnia łatwego dostępu do gwarantujących atrakcyjne wynagrodzenie zawodów.290

Książkę Crime and The American Dream wydano, na przestrzeni lat 1994-2007, 

aż czterokrotnie. Autorzy podtrzymują w każdym wydaniu kluczową tezę: zjawisko 

przestępczości można wytłumaczyć, uzależnionym od regionu geograficznego, strukturalnym 

i kulturalnym naciskiem na sukces finansowy. Skala przestępczości może ulec zmniejszeniu, ale 

konieczne jest wprowadzenie prawidłowej, dla uboższych klas społecznych, polityki socjalnej 

oraz zmniejszenie nacisku na zdobywanie pieniędzy. Pomóc mają w tym, nastawione na 

promowanie społecznie aprobowanych norm i wartości, instytucje. Przeprowadzone przez 

Messnera i Rosenfelda badania wykazały zależność pomiędzy: wskaźnikiem zabójstw, 

napadów, przestępstw gospodarczych i innych aktów dewiacji a anomijnością poszczególnych

288 tamże.
289 za M. Kittleson, A Cross-National, Longitudinal Test o f  Institutional Anomie Theory, Michigan 2012, 

s. 5.
290 tamże, s. 8.
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instytucji społecznych (anomijność instytucji rozumiana jako ich odejście od socjalizacyjnej 

roli).291 Badaniom, choć zyskały spory rozgłos, postawiono również kilka trafnych zarzutów 

natury metodologicznej.

Twórcy instytucjonalnej teorii anomii postrzegają amerykańską kulturę jako wyjątek 

w skali światowej - wychowany w niej człowiek ma przede wszystkim dążyć 

do finansowego sukcesu. Teza ta nie pokrywa się z wynikami uzyskanymi w badaniach 

empirycznych. Amerykański system norm i wartości, według danych zamieszczonych w World 

Values Survey, nie wykazuje znaczących różnic względem reszty narodów -  wywodzą w swoich 

publikacjach Jensen292 i Cao293. Zarzut ten spotkał się z odpowiedzią ze strony autorów Crime 

and The American Dream.

Przedstawione w powyższym raporcie dane uzyskane zostały na podstawie pytań, 

których intencja znacząco odbiega od sedna koncepcji instytucjonalnej teorii anomii -  

zauważają Messner i Rosenfeld. Jako przykład podane zostaje pytanie: czy mniejszy nacisk na 

pieniądze i materialne wzbogacanie się to dobra rzecz? Jensen zaznacza, że w rankingu 

odpowiedzi na to pytanie Stany Zjednoczone wcale nie odbiegają od innych krajów (USA zajęły 

44 miejsce na 47 państw! Tylko w trzech krajach rzadziej odpowiadano twierdząco na to 

pytanie). Bez problemu można więc wskazać państwa, w których pieniądze 

i materialne posiadanie stają się dla mieszkańców znacznie bardziej pożądane, niż dla obywateli 

Stanów Zjednoczonych. Kontekst pytania nie dotyczy de facto  systemu norm 

i wartości, z którego wynikać mają określone zachowania - słusznie zauważają twórcy 

instytucjonalnej teorii anomii. Jednostki z krajów o małym nacisku na zdobywanie pieniędzy 

mogą więc częściej odpowiedzieć na wyżej wskazane pytanie twierdząco (marząc przecież o 

lepszym, pod względem materialnym, życiu). Z kolei zaś obywatele krajów zamożniejszych, 

gdzie presję sukcesu stawia się im już od lat najmłodszych, nacisk na zdobywanie pieniędzy 

i materialne wzbogacanie uznawać mogą już i tak za wysoce niepożądany, bo kreujący 

dodatkową presję.294

291 S. Messner, R. Rosenfeld, Crime and the American Dream, CA: Wadsworth, 5th ed., Belmont 2013.
292 G. Jensen, InstitutionalAnomie and Societal Variations in Crime: A Critical Appraisal [w:] International 

Journal o f  Sociology and Social Policy, s. 45-74.
293 L. Cao, Is American Soicety More Anomie? A  Test o f  Merton's Theory with Cross-National Data [w:] 

Internation Journal ofComparative and Applied Criminal Justice, 2004.
294 S. Messner, R. Rosenfeld, The present and future o f  institutional-anomie theory [w:] Advances in 

Criminological Theory, 2006, 15, s. 141.
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Autorom Crime and The American Dream udało się również wybronić 

od nieścisłości instytucjonalnej teorii anomii dostrzeżonej przez Cao.295 Badacz chciał wykazać 

brak znaczącej różnicy w poziomie odnotowanej, na tle innych narodowości, anomijności 

Amerykanów. Aby to udowodnić, sięgnął do wspomnianego wyżej raportu World Values Survey, 

gdzie zbadane zostały sposoby usprawiedliwiania zachowań przestępczych, a w nich obywatele 

Stanów Zjednoczonych wcale nie wypadli znacząco gorzej. Jednak w opinii Messnera 

i Rosenfelda społeczeństwo rzeczywiście dotknięte anomią nie pokusi się nawet o moralne 

usprawiedliwienie przestępcy. W dodatku anomia, aby ją optymalnie zmierzyć, musi wpierw 

zostać precyzyjnie zdefiniowana.296 Nieścisłości, jakie pojawiają się przy analizowaniu 

naukowych dokonań twórców instytucjonalnej teorii anomii, choć początkowo udawało się je 

tłumaczyć, z czasem nabierały charakteru coraz trafniejszych zastrzeżeń.

Za takie, bo dotyczące operacjonalizacji instytucjonalnej teorii anomii, uznać należy 

zastrzeżenie przedstawione przez Chamlina i Cochrana.297 Dobór tych instytucji, który 

przedstawiony został w modelu badań opublikowanych na stronach Crime and The American 

Dream, uznano za niejasny. To istotny zarzut, ponieważ możliwość sfalsyfikowania tejże teorii 

zostaje sprowadzona do rangi nie tyle trudnych, co niemożliwych.298 Jak bowiem, z listy 

wszystkich instytucji działających na terenie kraju, wybrać te, które rzeczywiście stanowią 

ważny element procesu socjalizacji? Część tych instytucji, co widać w przypadku niektórych 

uczelni wyższych, mogła przecież zmienić cele swojego funkcjonowania. W konsekwencji tego 

utracona została ich rola socjalizacyjna.

Za pozbawiony metodologicznych ram traktować należy też sposób doboru 16 

narodowości, które wzięły udział w badaniu Messnera i Rosenfelda. Nie uzasadniono, zdaniem 

Chamlina i Cochrana, dlaczego z rozważań zostały wyłączone państwa wyróżniające się 

znacznie mniejszym, niż Stany Zjednoczone, duchem kapitalizmu. 

Aby wykazać zasadność swojego zarzutu, autorzy publikacji An Evaluation o f  the Assumptions 

the Underlie Institutional Anomie Theory sięgnęli do znacznie obszerniejszych opracowań:

295 L. Cao, Is American Society More Anomic? A  Test o f  Merton's Theory with Cross-National Data [w:] 
International Journal o f  Comparative and Applied Criminal Justice, 28(1), 2004.

296 S. Messner, R. Rosenfeld, The present and future o f  institutional-anomie theory, s. 142.
297 M. Chamlin, J. Cochran, An Evaluation o f  the Assumptions that Underlie Institutional Anomie Theory [w:] 

Theoretical Criminology, 2007, s. 41-42.
298 tamże, s. 41-42.
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kraje pozbawione wolnorynkowej mentalności również wykazały trudności w walce 

z przestępczością. A ściślej -  z analizowanymi przez twórców instytucjonalnej teorii anomii 

rozbojami (na 70 państw USA zajmuje 45 miejsce) i zabójstwami (na 73 państwa USA zajmuje 

63 miejsce). Ale też, tu już zarzut w kierunku samych krytyków, nie pokuszono się

0 przedstawienie sposobu umożliwiającego oddzielenie państw ściśle kapitalistycznych od 

niekapitalistycznych.

Chamlin i Cochran odnieśli się również do wspomnianych wcześniej raportów World 

Values Survey. Tym razem badacze wzięli pod lupę zagadnienie wartości, jaką niesie dla 

respondentów uzyskiwane z tytułu pracy wynagrodzenie. Wartość ta okazała się mało istotną 

dla ankietowanych pochodzenia amerykańskiego - na 45 przebadanych państw obywatele USA 

zajęli dopiero 19. miejsce. Taki wynik był odległy od oczekiwań, jakie można było formułować 

na podstawie teorii, że spełnienie amerykańskiego snu to jedynie bogacenie się. 299 Odniesiono 

się również do odpowiedzi na pytanie: czy mniejszy nacisk na robienie pieniędzy uznać należy 

za coś dobrego?300 - ale o tym już napisano w kontekście polemiki autorów Crime and The 

American Dream z Jensenem.

Messner i Rosenfeld odpowiedzieli na trafne zarzuty Chamlina i Cochrana w 2008 roku. 

W publikacji Institutions, Anomie and Violent Crime: Claryfing and Elaborating Institutional 

Anomie Theory ustosunkowano się do problemu operacjonalizacji instytucjonalnej teorii 

anomii. Niejasność w przełożeniu języka tejże teorii na badawczą praktykę uniemożliwia 

wszelkie próby jej sfalsyfikowania -  zauważyli Chamlin i Cochran. Autorzy Crime and The 

American Dream zgodzili się co do tego, że występujące w danym regionie rozboje i zabójstwa 

wytłumaczyć można nie tylko instytucjonalną teorią anomii, ale również słabością norm

1 mechanizmów kontroli społecznej.301 Co więcej, S. Messner i R. Rosenfeld podkreślili, że 

wszelkie próby modyfikacji instytucjonalnej teorii anomii -  jeżeli tylko mają się jej przysłużyć 

-  są przez nich akceptowane.302

Jedną z form niekonwencjonalnego wykorzystania opisywanej tu teorii, którą 

zasugerowali sami jej twórcy, jest możliwość mierzenia aktualnego systemu

299 tamże, s. 49.
300 tamże, s. 53-55.
301 S. Messner, R. Rosenfeld, Institutions, Anomie and Violent Crime: Claryfing and Elaborating Institutional 

Anomie Theory [w:] International Journal o f  Conflict and Violence, 2008, 2(2), s. 169.
302 za: M. Kittleson, op. cit., s. 18.
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aksjonormatywnego poszczególnych instytucji. Skutkuje to przeniesieniem badań 

z poziomu makrospołecznego na płaszczyznę analiz mikrospołecznych. Zabieg taki uznać 

należy za szczególnie stosowny w przypadku wstępnych prób określenia systemu 

aksjonormatywnego poszczególnych instytucji społecznych.303 Zostanie on więc zastosowano 

w przypadku badań dotyczących młodzieżowych klubów sportowych w Polsce.

Autorzy tekstu Institutions, Anomie and Violent Crime: Claryfing and Elaborating 

Institutional Anomie Theory zauważyli, że uczestnicząca w ramach danej instytucji jednostka 

(używają terminu aktor) zobowiązana jest do pełnienia określonych ról. Role 

te składają się z dystynktywnego dla poszczególnych instytucji systemu norm i wartości. 

Sportowiec, przykładowo, dążyć winien do sukcesów respektując przy tym przepisy. Wykazanie 

braku przywiązania, przez aktora bądź aktorów instytucji, do społecznie aprobowanego systemu 

aksjonormatywnego, stanowić może wystarczającą przesłankę do uznania tejże instytucji za 

pozbawioną właściwości socjalizacyjnych. W efekcie, jednostki dopiero doń aspirujące, jeżeli 

realizują konformistyczny styl adaptacji, mogą zostać zobowiązane do jego zawieszenia -  

oczywiście na moment pełnienia obowiązków wynikających z bycia członkiem (aktorem) tejże 

instytucji. W przypadku młodzieżowego klubu sportowego -  na okres trwania treningów, 

zgrupowań i meczów.

Współczesne wychowanie sportowców przepełnione jest szeregiem spolaryzowanych -  

w wymiarze aksjonormatywnym -  komunikatów. Z jednej strony odnotować należy reformy 

Ministerstwa Sportu, na mocy których finansowanie poszczególnych dyscyplin stało się 

uzależnione od wyników, jakie osiągają ich zawodnicy. Z drugiej zaś strony wciąż trudno 

zapomnieć o realizowaniu postulatów płynących z narracji olimpijskiej, kładącej wprawdzie 

nacisk na wygrywanie, ale uczciwe -  nie za wszelką cenę. Skutki zmian finansowania sportu 

w Polsce, choć nie dotknęły piłki nożnej, bezwzględnie odzwierciedlają współczesną tendencję 

w sporcie -  nawet tym młodzieżowym. Wszystkie działania sprawiają wrażenie bardziej 

skoncentrowanych na pozyskiwaniu lepszych dotacji do klubów, niż na wychowywaniu 

młodego człowieka.

Zjawisko to można zaobserwować w szkołach mistrzostwa sportowego 

lub w młodzieżowych klubach sportowych. Z jednej strony pedagogika zachęca młodzież do

303 tamże, s. 173.
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sportowej aktywności, z drugiej zaś częstą koniecznością staje się bardzo ostra selekcja 

przyszłych uczniów-zawodników. To oni bowiem będą musieli podołać ciężkim metodom 

treningowym. To oni staną się uczestnikami twardej, bo toczącej się między szkołami bądź 

klubami, rywalizacji. I to oni też -  właśnie poprzez miejsce, jakie zajmą w rankingu 

na koniec sezonu -  ustalą renomę i zadecydują o przyszłości zespołu, który reprezentowali. 

Ażeby to osiągnąć, być może nieraz będą musieli realizować innowacyjny styl adaptacji.

5. Oczekiwania społeczne względem aktywnej sportowo młodzieży

Podjęcie rozważań nad oczekiwaniami społecznymi względem jednostki uczestniczącej 

w sporcie skłania do próby zagłębienia się w obszary psychologii społecznej. Jest to specyficzna 

dziedzina nauki, która - łącząc dokonania psychologii i socjologii -  objaśnia zależność 

pomiędzy powszechnie aprobowanym wzorcem zachowań a wynikającym z niego 

funkcjonowaniem człowieka.304 305 I choć oczekiwania społeczne uznawane mogą być, przez 

niektórych badaczy, za istotną zmienną (tzw. efekt społecznych oczekiwań), to z perspektywy 

jednostki stanowią one -  przede wszystkim -  źródło informacji o sposobie pełnienia 

określonych ról społecznych. Jedną z nich jest rola sportowca.

Pojęcie roli społecznej rozumieć można jako zachowania oczekiwane 

od przedstawicieli grupy zajmujących różne pozycje306 albo też jako zbiór obowiązków 

i przywilejów związanych z daną pozycją.307 Pełnienie roli społecznej wynika więc 

z zajmowania określonej pozycji społecznej, czyli wyróżnionego i nazwanego w danej kulturze 

typowego miejsca w społeczeństwie, które może zajmować wiele osób.308 Samo odgrywanie roli 

społecznej jest również ściśle uwarunkowane przynależnością do określonej grupy społecznej, 

za którą uznaje się pewną ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków 

uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od

304 S. Kosslyn, R.Rosenberg, Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat., Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 
2006, s. 718-768.

305 E. Aronson. Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
306 S. Kosslyn, R. Rosenberg, op. cit., s. 753.
307 S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1982, s. 156.
308 Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2004, s. 110.
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innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.39 Końcowa część zdania została podkreślona 

celowo -  każda z grup społecznych stanowi odrębną część społeczeństwa. I każda z nich 

kształtuje jednostkę według własnego uznania. Udaje się to osiągnąć dzięki informacyjnemu 

oraz normatywnemu wpływowi społecznemu.310

Zjawisko informacyjnego wpływu społecznego dotyczy sytuacji, w których jednostka 

dopasowuje się do sposobu funkcjonowania innych osób, ponieważ jest ona przekonana 

o słuszności takiego funkcjonowania w określonych okolicznościach. Czynnikami 

zwiększającymi skłonność do potraktowania głoszonej wizji jako własnej (nawet jeżeli 

początkowo w ogóle się z nią nie zgadzano), będą: trudność zadania oraz atrakcyjność osoby 

wygłaszającej stanowisko.311 W wymiarze sportowych zmagań trudnością zadania będzie 

wyzwanie, jakim jest pokonanie przeciwnika. Z kolei osobą na tyle atrakcyjną, że potrafi 

zmienić sposób postrzegania rzeczywistości u danej jednostki, może być idol bądź monitorujący 

postępy trener.

Normatywny wpływ społeczny stanowi kolejną formę oddziaływania społecznego na 

jednostkę uczestniczącą w grupach społecznych. Odbywa się to w okolicznościach 

wymuszających na wybranej osobie konieczność dopasowania swojego systemu wartości po to, 

aby być przez otaczającą grupę bardziej lubianym lub lepiej postrzeganym.312 313 

O normatywnym wpływie społecznym będzie można pisać wówczas, gdy jednostka porzuci 

autonomiczną wizję realizowania swojej roli sportowca i potraktuje nakładane 

na nią zobowiązania (początkowo wyraźnie naruszające jej system wartości) jako własne.

Młodzież uczestnicząca w sporcie funkcjonuje w różnych grupach społecznych. Każda 

z nich postrzega rolę sportowca po swojemu. Komunikaty płynące z wszystkich tych grup nie 

zawsze więc będą ze sobą spójne. Z jednej bowiem strony jednostka zostanie zachęcona do 

realizowania konformistycznego stylu adaptacji (tu konformizm rozumiany będzie jako 

zgodność z powszechnie aprobowanym systemem aksjonormatywnym). Z drugiej zaś strony, 

zwłaszcza w momencie samej rywalizacji, jednostka będzie elementem grup społecznych

309 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 92.
310 S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit., s. 754-755.
311 tamże, s. 754.
312 tamże, s. 754.
313 S. Asch, Opinie i nacisk społeczny [w:] E. Aronson, Człowiek istota społeczna: wybór tekstów, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 17-30.
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dopuszczających, w imię korzystnego wyniku, innowacyjny styl adaptacji. Oczekiwania 

społeczne względem jednostki uczestniczącej w sporcie traktować więc można jako przyczynę 

napięcia anomijnego. Warto więc je pokrótce przybliżyć.

5.1. Oczekiwania społeczne rówieśników względem zawodnika

Jedną z pierwszych grup społecznych, z jakimi ma styczność dorastająca jednostka, jest 

grupa rówieśnicza. Zbiorowość ta staje się ważnym, dla dalszego rozwoju społecznego 

jednostki, narzędziem socjalizacyjnym. Badacze szybko zauważyli siłę, z jaką grupa 

rówieśnicza oddziałuje na dorastającego człowieka i podjęli szereg dotyczących tej kwestii 

badań. Jako pierwszy, w roku 1953, H. Sullivan opisał wpływ grupy rówieśniczej na proces 

socjalizacyjny dorastającego człowieka.314

Przeprowadzone na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat analizy umożliwiły 

systematyczne określanie korzyści i zagrożeń, jakie wynikać mogą ze środowiska 

koleżeńskiego.315 Udało się zauważyć, że dzięki prawidłowym relacjom rówieśniczym ulega 

poprawie samoocena danej jednostki, a także zostaje zwiększony zestaw jej społecznych 

kompetencji (co przejawiać się może w postaci lepszych ocen uzyskiwanych w szkole).316

Współczesne badania sugerują, że posiadanie przyjaciół neutralizuje proces 

stygmatyzacji dziecka pochodzącego z patologicznej rodziny,317 ale też nie chroni przed 

podejmowaniem zachowań dewiacyjnych w przyszłości.318 Przyjaźń ma węższy zakres wpływu 

i ogranicza się do ochrony dziecka przed wiktymizacją i bezpośrednią agresją ze strony 

rówieśników, zwłaszcza wtedy, gdy dziecko doznaje przyjaźni ze strony fizycznie silnego członka 

grupy, natomiast nie wystarcza ona do rozwoju społecznych kompetencji, które są nieodzowne 

dla powstrzymania dewiacyjnych zachowań w przyszłości. Do realizacji tych dalekosiężnych

314 za: B. Urban Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, PWN, Warszawa 2012, s. 52.
315 tamże, s. 52.
316 W. Hartup, The Company They Keep: Friendships and their Developmental Significance [w:] Child 

Development, 1996, 67(1), s. 1-13.
317 wnioski D. Schwarz z 2002 r. za: M. Criss i inni..., Family Adversity, Positive Peer Relationships and Children's 

Externalizing Behavior: A  Longitudinal Perspective on R isk and Resilience [w:] Child Development, 2002, 
73(4), s. 1220-1237.

318 D. Schwarz i inni..., Early Behavior Problems as a Predictor o f  Later Peer Group Victimization: Moderators 
and Mediators o f  Pathways o f  Social R isk  [w:] Journal o f  Abnormal Child Psychology, 1999, 27(3), s. 191
201.
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celów (wyeliminowania ryzyka w przyszłości) konieczna je s t akceptacja ze strony całej grupy 

rówieśniczej -  objaśnia rezultaty B. Urban.319 Wnioski płynące z badań sprawiają wrażenie 

spójnych z powszechnymi doświadczeniami życiowymi -  częstą próbą przyjaźni, a wręcz 

warunkiem jej wytworzenia, jest wspólne, oparte na zaufaniu i lojalności, podejmowanie 

zachowań dystynktywnych dla danej relacji. Czasami zachowania te przejawiać mogą charakter 

niezgodnych z powszechnie aprobowanym systemem norm i wartości.

Podejmowaniu zachowań zbiorowych naruszających szeroko aprobowany system 

aksjonormatywny sprzyjać będzie wiele okoliczności -  jedną z nich jest utracone z powodu 

przebywania w grupie poczucie indywidualności (tzw. deindywidualizacja). Dochodzić 

do niej będzie szczególnie wtedy, kiedy ludzie znajdujący się w grupie stają się w sensie 

dosłownym anonimowi -  ich tożsamość jest nieznana innym osobom w grupie. Najczęściej 

następuje to w tłumie. Wówczas uwaga skupiona zostaje głównie na zdarzeniach zewnętrznych 

- uczestnikom towarzyszy bardzo wysoki poziom pobudzenia. Gdy to się dzieje, ludzie reagują 

na wskazówki zewnętrzne i bezpośrednie uczucia, działając na ich podstawie bez zastanowienia 

się nadstosownością swojego zachowania -  objaśniają następstwa Kosslyn i Rosenberg.320 Ale 

to nie utrata poczucia swojej autonomii prowadzi do realizowania zachowań zgodnych 

z tłumem. Zachowania te są raczej wynikiem poczucia, wspólnego dla wszystkich osób w tłumie, 

że w tych konkretnych okolicznościach dozwolone są pewne zachowania, które w innej sytuacji 

byłyby nie do przyjęcia -  wywodzą w badaniach Postmes i Spears.321

Nonkonformistycznym zachowaniom zbiorowym towarzyszyć będzie też złudne 

poczucie słuszności przy podejmowaniu decyzji (dotyczyć to będzie sytuacji, w których grupa 

początkowo nie potrafi sformułować merytorycznego stanowiska, więc podejmuje decyzję 

zaaprobowaną przez większość, kierując się zasadą to większość ma rację.322) oraz niechętne 

nastawienie na krytykę decyzji podjętych wspólnie (tzw. myślenie grupowe, będące 

następstwem wzajemnej sympatii).323

Klasycznym przykładem zbiorowiska ludzi gwarantującego anonimowość oraz

319 B. Urban, op. cit., s. 55.
320 S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit., s. 750.
321 T. Postmes, R. Spears, Deindividualization and antinormative behavior: a meta-analysis [w:] Psychology 

Bulletin, 123, s. 238-259 za: S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit., s. 751.
322 J. Levine, R. Moreland, Small groups, [w:] The handbook o f  social psychology, (red.) D. Gilbert 

i inni..., New York: Ballantine Books, t. 2, wyd. 4, 1998, s. 415-469.
323 S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit., s. 760.
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poczucie słuszności i niechęć wobec krytycznej oceny własnych zachowań stanowią społeczno- 

polityczne demonstracje bądź tłum wspierających swoją drużynę kibiców. 

Ale poczucie deindywidualizacji wytworzyć się może również w zdecydowanie mniejszych 

grupach społecznych -  wśród rozrabiających na szkolnym korytarzu uczniów, którzy wydają 

się odczuwać brak swojej indywidualności, bądź też w grupie chętnie bawiących się ze sobą 

rówieśników. Szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji pochłaniającej ich emocjonalno- 

poznawczą sferę, a okoliczność wymaga działania zespołowego (np. wspólne wagary bądź 

inicjacja alkoholowa).

Okolicznością zwiększającą poczucie deindywidualizacji może być mecz 

młodzieżowych drużyn piłkarskich -  bezpośrednie w nim uczestnictwo generuje silne napięcia 

emocjonalne. Towarzysząca rozgrywkom sportowym pokusa wygrania 

ich w sposób niekoniecznie uczciwy przypomina presję zbiorowych wagarów -  dylemat 

łamania reguł skutecznie neutralizuje, dający jednostce anonimowość oraz poczucie słuszności 

wyboru, zespół. Wznoszony przed meczem okrzyk jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, 

wydaje się dobrze o tym przypominać.

Uczestnictwo oparte na rywalizacji z przeciwnikiem (tj. rówieśnikiem, tyle że 

z innej grupy społecznej) może generować pewne podziały społeczne: na grupę własną 

(do której przynależy jednostka) oraz na grupę obcą. Tego przynajmniej dowodzi znana teoria 

rzeczywistego konfliktu, dla której powodem rodzących się konfliktów społecznych jest 

rywalizacja o rzadkie zasoby.324 Badaniem wspierającym tę teorię jest klasyczny 

już eksperyment przeprowadzony przez R. Cave'a, w którym dużą grupę nastolatków 

podzielono na dwie mniejsze (...) Obie grupy rywalizowały o zdobycie cennych nagród. Konflikt 

między nimi szybko doprowadził do powstania uprzedzeń i dyskryminacji, przy czym grupy 

niekiedy obrzucały się wyzwiskami, a nawet niszczyły sobie nawzajem swoją własność -  

relacjonują badania Kosslyn i Rosenberg.325 W percepcji rywalizujących uczestników 

odnotować można było zjawisko tzw. kategoryzacji społecznej -  o jej następstwach, zbliżonych 

charakterem do wyżej odnotowanych skutków rywalizacji, napisano w wielu innych

324 L. Bobo, Whites' opposition to busing: symbolic racism or realistic group conflict? [w:] Journal o f  
Personality and Social Psychology, 1983, 45, s. 1190-1210 za: S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit.,
s. 737.

325 tamże, s. 737.
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publikacjach. Wracając do eksperymentu, zupełnie inaczej

(a więc prawidłowo) zachowywała się młodzież, kiedy zespoły przestały ze sobą rywalizować 

o pewne dobra, bo ich zdobycie okazywało się możliwe dopiero 

po nawiązaniu -  pomiędzy drużynami -  pewnych form współpracy. Badanie miało kilka 

ograniczeń natury metodologicznej (wzięli w nim udział tylko biali chłopcy, nie było osób 

dorosłych), ale wydaje się wartym przypomnienia w kontekście młodzieży uczestniczącej 

w sportowej rywalizacji.

Analizowana w pracy doktorskiej grupa rówieśników uczestniczy w rywalizacji 

sportowej. W meczu piłki nożnej istnieje wprawdzie możliwość zremisowania spotkania (czyli 

podziału dóbr), ale celem rozegrania zawodów jest osiągnięcie korzystnego rezultatu, a więc 

pokonanie drugiej grupy rówieśników -  występującej w roli przeciwnika. Uwzględniając 

opisane wyżej mechanizmy poznawcze za właściwe uznaje 

się potraktowanie grupy rówieśniczej jako czynnika stymulującego do realizowania 

innowacyjnego stylu adaptacji. Następstwem tegoż stylu adaptacji będzie negatywny, 

pozbawiony szacunku i sportowego dżentelmeństwa, stosunek do przeciwnika.

5.2. Rola rodziców i szkoły w karierze zawodnika

Zanim jednostka trafi do grupy rówieśniczej, uczestniczy w życiu rodzinnym. Jak 

zauważa A. Przygoda, rodzinę definiować można jako środowisko wychowawcze, grupę 

społeczną, instytucję, system, swoistą subkulturę.326 W związku z tym pełni ona w procesie 

socjalizacji zasadniczą rolę: w bliskich interakcjach z matką, ojcem, rodzeństwem, czy 

dziadkami, dziecko rozwija podstawowe funkcje psychiczne i kształtuje strukturę osobowości; 

wzrasta w świat kultury danego społeczeństwa i przejmuje normy postępowania oraz szerzej -  

normy zachowania się?12 Tym, co znacząco wyróżnia rodzinę na tle innych zbiorowości 

społecznych, jest relacja biologiczna. Rodzice przekazują dzieciom swoje geny.328 329 

W wymiarze sportowym niesie to pewne następstwa.

326 A. Przygoda, Mechanizmy socjalizacji w rodzinie [w:] Pedagogika Rodziny, 2011, 1/1, s. 112.
327 A. Kieszkowska, Rola rodziny w procesie socjalizacji [w:] Pedagogika Rodziny. Wybrane Zagadnienia, (red.) 

S. Cudak, Kielce 2007, s. 129.
328 K. Perkowski, H. Sozański, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w systemie sportu wyczynowego [w:] H. 

Sozański i inni..., Podstawy treningu sportowego, Biblioteka trenera, Warszawa 1999, s. 13.
329 J. Szopa i inni..., Podstawy antropomotoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 111.
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Uwarunkowania genetyczne niewątpliwie predysponują (bądź nie) jednostkę 

do uprawiania sportu. Są więc istotne, ale bez udziału trenera nie będą jeszcze o niczym 

stanowić: decydującą rolę dla osiągnięcia celu szkoleniowego odgrywa sam proces treningu, 

adekwatność parametrów pracy do perspektywicznych celów i rozwojowych uwarunkowań.330 

Metodyczna precyzja prowadzenia treningu sportowego skłania niektórych badaczy do 

zastąpienia terminu sport dzieci i młodzieży sformułowaniem szkolenie rezerw.331 W opinii 

autorów Podstawy teorii i treningu sportowego takie nastawienie względem młodego sportowca 

traktować należy jako margines.332

Mimo wszystko, osobom pragnącym sięgać po zwycięstwa w takich dyscyplinach sportu 

jak gimnastyka czy łyżwiarstwo figurowe zaleca się rozpoczęcie tzw. treningu 

ukierunkowanego i specjalistycznego od 7 roku życia!333 Początek szkolenia przypada 

tu na „złoty wiek", w którym bardzo dynamicznie rozwijają się niektóre zdolności wysiłkowe 

i wyraźnie formuje profil sprawności fizycznej dziecka. Ujawnia się duża dynamika naturalnego 

rozwoju, np. szybkości, koordynacji i wytrzymałości. Występuje duża łatwość uczenia się nowych 

ruchów, a dzieci przejawiają żywe zainteresowanie sportem oraz dużą aktywność i gotowość 

uczenia się w tym kierunku. Cechuje je  odwaga podczas rozwiązywanie złożonych zadań 

ruchowych -  argumentuj ą zasadność takiego działania.334 Kariera piłkarska, według ich zaleceń, 

powinna rozpocząć się w 9. roku życia.

Osobą dostrzegającą określone zdolności motoryczne u danego dziecka oraz sugerującą 

konieczność podjęcia treningów jest zwykle jego rodzic bądź nauczyciel wychowania 

fizycznego. Jednostki wyróżniające się podczas treningów wszechstronnych 

(skoncentrowanych na kompleksowym kształtowaniu potencjału ruchowego335) ponadprzeciętną 

sprawnością motoryczną, zostają wówczas objęte szczególną formą treningu o charakterze 

ukierunkowanym (tj. kształtowanie celowo profilowanego potencjału ruchowego (...) oraz 

formowanie zespołu umiejętności charakterystycznych dla prognozowanego kierunku 

specjalizacji336) i specjalistycznym (tj. rozbudowywanie sprawności specjalnej przy użyciu

330 H. Sozański, P o d sta w y., Warszawa 1999, s. 17.
331 tamże, s. 17.
332 tamże.
333 tamże, s. 18.
334 tamże.
335 tamże, s. 75.
336 tamże, s. 76.
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specjalnych metod, (...) a także środków doskonalenia technicznego, taktycznego, 

wolicjonalnego i teoretycznego337). Czynnikiem skłaniającym do zadbania o optymalny rozwój 

wybranych sprawności cielesnych będzie szczególna, bo uwarunkowana wiekiem, podatność 

organizmu na stymulujące jego rozwój bodźce środowiskowe. W terminologii treningu 

sportowego podatność tę wyraża pojęcie okres sensytywny:338 Istotną rolą rodzica bądź szkoły 

jest więc wychwycenie sportowego potencjału podczas treningu wszechstronnego (czyli, 

najczęściej, zabawy) oraz szczególne zadbanie o jego optymalne stymulowanie. To pierwszy 

krok.

Drugim krokiem jest zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu. I nie 

chodzi tu tylko o kwestie natury ekonomicznej (choć i te nie pozostają, przy wyborze niektórych 

dyscyplin, nieobojętne). Aby zadbać o optymalną stymulację potencjału motorycznego, 

niezbędne okazuje się wykreowanie u samej -  umownie rzecz ujmując utalentowanej -  osoby, 

ambicji do bycia sportowcem. W końcu to dziecko (a później młodzieniec) ma systematycznie 

uczestniczyć w sporcie. Ponownie ogromną rolę odegra tu rodzina. Jak słusznie zauważa 

J. Szopa sprawność motoryczna dzieci odzwierciedla (...) ich styl życia w całości, nie zaś ich 

udział w kilku godzinach tygodniowo zajęć z kultury fizycznej, jakie zapewnia im program 

szkoły.339 Jednym z najczęściej praktykowanych sposobów na wypracowanie tegoż stylu życia 

okazują się zakorzenione w rodzinie sportowe tradycje.340 To dzięki nim można wypracować 

pozytywne nastawienie do sportu.

Kontekst poniższej pracy skłania do próby ustalenia komunikatów, jakie mogą 

formułować, wobec uczestniczącej w zawodach młodzieży, rodzice. Jak zauważa 

A. Przygoda, od socjalizacji w rodzinie zależy późniejsze funkcjonowanie jednostek 

w grupach społecznych, do których będą przynależeć i w ramach których funkcjonować.341 

Autorka zdecydowała się na przybliżenie znanych mechanizmów psychologicznych 

i socjologicznych pojawiających się w środowisku rodzinnym. Na bazie poglądów

H. Muszyńskiego, K. Konarzewskiego oraz T. Rostowskiej rodzinę można potraktować jako

337 tamże, s. 76.
338 J. Szopa, op. cit., s. 117.
339 tamże, s. 174.
340 Warto podkreślić zróżnicowanie rodzicielskiego wpływu na rozwój i przebieg kariery sportowej, patrz: J.

Côté, The Influence o f  the Family in the Development o f  Talent in Sport [w:] The sport psychologist, 1999, 
13(4), s. 395-417.

341 A. Przygoda, op. cit., s. 117.
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czynnik socjalizujący dorastającą jednostkę z resztą społeczeństwa. Uznać więc można 

(abstrahując oczywiście od rodzin patologicznych, gdzie system aksjonormatywny sprawia 

wrażenie wyraźnie oderwanego od reszty społeczeństwa), że młodzież będzie stymulowana 

przez rodzinę do realizowania konformistycznego stylu adaptacji w trakcie sportowych 

zawodów. Podobne stanowisko będzie w tym zakresie reprezentować szkoła: programy 

wychowania fizycznego (na ogół!342) zakładają kształtowanie wybranych zdolności 

motorycznych, ale również kładą nacisk na opanowanie zasad panujących 

w wybranych dyscyplinach sportu.

5.3. Presja wyniku ze strony środowiska kibicowskiego

Zjawisko kibicowania sięga korzeniami czasów starożytnego Rzymu. Gromadząca się 

przy oglądaniu gladiatorskich pojedynków publiczność zazwyczaj dzieliła się na sympatyków 

Galów lub Traków. Rywalizacji towarzyszył głośny doping, a na murach miasta pojawiały się 

wymalowane czerwoną farbą imiona najsławniejszych zawodników. W kibicowanie, od czasu 

do czasu, angażowali się również ówcześni władcy -  chyba najwięcej krwawych historii 

dotyczy sposobów „wspierania” zespołu Traków przez cesarza Kaligulę. Nienawidził Galów 

tak bardzo, że otruł Columbusa -  reprezentanta przeciwnej drużyny, który akurat odniósł 

zwycięstwo.343 Agresja kibicowska nie zawsze więc ograniczała się tylko do sfery werbalnej.

Znacznie na sile przybrał ruch kibicowski w momencie formalnego tworzenia się 

dyscyplin sportu -  a zwłaszcza piłki nożnej. W Polsce był to koniec XIX wieku. Już wtedy, 

a także nieco później, animozje pomiędzy kibicami nie zawsze kończyły się tylko wulgarnymi 

przyśpiewkami. W 1931 roku doszło do szczególnego aktu wandalizmu, jakim było podpalenie 

fragmentu stadionu Czarnych Lwów -  klubu utożsamianego z Polską. 

Za sprawców tego ekscesu uznaje się ukraińskich nacjonalistów.344 Ale sami Polacy też nie 

należeli do wstrzemięźliwych w wyrażaniu swych sportowych sympatii (a może raczej 

antypatii). Zorganizowane w czasie II wojny światowej w Krakowie konspiracyjne mistrzostwa

342 Istnieje możliwość stworzenia programu autorskiego, który -  po przeprowadzeniu odpowiednich procedur -  
będzie realizowany wyłącznie na terenie danej placówki oraz przeczyć będzie wyżej sformułowanemu 
stanowisku.

343 W. Lipoński, Historia sportu, s. 138.
344 P. Piotrowski, Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 

s. 15.
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miasta szybko zostały przerwane -  właśnie wskutek chuligańskich aktów.345

Nie wnikając głębiej w historię i fenomen kibicowania, bo te znakomicie zostały 

przedstawione w pokaźnej literaturze przedmiotu, za istotne uznaje się wykazanie obecności 

owego ruchu w życiu młodego człowieka. W pewnym sensie nie ma on na to wpływu -  o tym, 

komu kibicuje, najczęściej decyduje przynależność terytorialna (tj. dzielnica miasta bądź samo 

miasto). Wiadomo też, że kibicowski ruch obejmuje nie tylko rejony boiska i czas rozgrywek, 

ale jest czymś względnie trwałym, niosącym liczne ślady -  czy to w postaci wymalowanych 

(także wulgarnie) ścian, czy też w aktach udokumentowanej przemocy fizycznej. I choć 

najczęściej ofiarami owej agresji są ludzie, którzy na to „sumiennie zapracowali”, to nie brakuje 

tu również zupełnie przypadkowych ofiar. Będą nimi właściciele pomalowanego w kibicowskie 

hasła kiosku, ale też sami sportowcy -  na ogół wracający późnym wieczorem do domu po 

wyczerpującym treningu. Chcą tego, czy nie -  przynależąc do lokalnego klubu (nawet 

osiedlowego) reprezentują już barwy jednego z uczestników kibicowskiej wojny.

Same rozgrywki młodzieżowe też nie należą do wydarzeń obojętnych -  przynajmniej 

w chuligańskim światku. Za każdym razem, gdy na mecz przyjeżdża zespół z terenów wrogich, 

pobliska bojówka lubi pokazać swoją siłę. Czasami, zwłaszcza gdy wynik nie jest 

satysfakcjonujący dla gospodarzy, sama demonstracja zaczyna niebezpiecznie ewoluować: od 

wulgarnych przyśpiewek do jawnych gróźb. Zwiększa to stan napięcia nie tylko u gości, bo ci 

doskonale wiedzą, że szybko tutaj nie wrócą, co również u zawodników grających teoretycznie 

„u siebie” . „U siebie”, czyli w miejscu, gdzie każdy zna każdego, a adres zamieszkania nie 

stanowi żadnej tajemnicy. I dopóki będą pełnić rolę nie tylko lojalnego, ale też stanowiącego 

pewną siłę ogniwa w odwiecznej walce klubów, dopóty nic im nie grozi (ze strony „swoich”).

Fenomen kibiców, choć niewątpliwie bardziej skomplikowany, w kontekście jednostki 

uczestniczącej w rozgrywkach sportowych, utożsamiać należy z czynnikiem skłaniającym do 

realizowania narracji merkantylnej. Mecz stanowi w tym ujęciu „wojnę bez pocisków”, którą 

reprezentanci określonego klubu chcą (lub mają) za wszelką cenę wygrać.346

345 tamże.
346 W podstawie programowej wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum znajduje się zapis o zjawisku 

kibicowania podczas lekcji wychowania fizycznego. Jest to oczywiście inny wymiar kibicowania, co nie 
oznacza, że pozbawione pewnych wyżej zaobserwowanych mechanizmów, patrz: Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 
977 ze zm.)
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5.4. Zawodnik wobec postępującej komercjalizacji sportu i presji mediów

Relację sportu z mediami określa się jako związek doskonały. Jedna ze stron daje temat 

(czyli sportowe wydarzenie), a druga (opisując to wydarzenie jako coś, czego nie można 

przegapić) sprzedaje -  przykład doskonale dobranych partnerów biznesowych. Aby zysk 

finansowy trafił do obu źródeł, koniecznością staje się nie tyle przeprowadzenie transmisji, co 

wykreowanie przyciągającego uwagę widowiska. W efekcie programy sportowe zaczynają 

bardziej przypominać audycje o charakterze rozrywkowym niż informacyjnym. A dba o to 

specyficzna, dodająca spektaklom wymiaru wręcz artystycznego, narracja. Wydarzenia 

sportowe odgrywają najbardziej podstawowe cechy ludzkiego losu, a sposób, w jak i się to 

odbywa, je s t zdumiewająco autokreatywny - zauważa estetyk W. Welsch.347

Z powodu relacji zachodzących pomiędzy klientem (widzem) a sprzedawcą (media), 

coraz bardziej poszkodowana staje się jakość towaru (czyli sam sport). To właśnie widz (czy 

tego chce, czy też nie) odpowiada za ciągłe poprawianie organizacyjnego aspektu rozgrywek 

sportowych. Nie tylko plany zawodów opracowuje się z myślą o widowni telewizyjnej, również 

reguły zmienia się tak, by ta widownia miała więcej emocji, niekiedy zaś samo istnienie jakiejś 

dyscypliny lub ligi zależy od wyeksponowania ich w telewizji.348 Warto dodać, że dyscyplinie 

tak fundamentalnej dla igrzysk olimpijskich jak zapasy, groziło ostatnio usunięcie z programu 

olimpiady -  argumentem skłaniającym do podjęcia takiej decyzji miała być 

niesatysfakcjonująca dla organizatorów telewizyjna widowiskowość tego sportu.

O widowiskowość, jak dowodzą badania, zadbać można stosunkowo łatwo. 

Do wzrostu zainteresowania określonym sportem przyczynia się występująca w nim przemoc. 

Sport i przemoc żyją sobie szczęśliwie, choć bez ślubu, w związku konsumowanym bądź na 

trawie, bądź na darni, parkiecie lub na lodzie, a zwłaszcza w telewizji -  podsumował artykuł 

Przyjemności widza a przemoc w telewizyjnych transmisjach J. Bryant.349 Dlatego kreowany 

przez media dyskurs sportowy nie tyle potrafi zracjonalizować przepełnione brutalnością 

zachowania sportowców, co wręcz uczynić z nich niezbędny element rywalizacji. Doszukując

347 W. Welsch, Sport -  przez pryzmat estetyki, a nawet widziany jako sztuka? [w:] Media, eros, przemoc. Sport w 
czasach popkultury, (red.) Baudrillard J., Gwóźdź A., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003, s. 319.

348 za: S. Birrell, J. Loy jr.: Sport w mediach: gorący i zimny [w:] Media, eros..., s. 230-231.
349 J. Bryant, Przyjemności widza a przemoc w telewizyjnych transmisjach, [w:] Media, eros..., s. 156.
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się w każdej z pokazywanych transmisji tzw. podtekstów trudno nie odnieść wrażenia, że mecz 

pozbawiony bójki uznać należałoby za mecz stracony. Zjawisko to po części wyjaśniają badania 

J. Bryant i inni...350

Celem ich przeprowadzenia była próba określenia zależności pomiędzy brutalnością 

oglądanego sportu a poziomem odczuwanej przyjemności. Będące przedmiotem badań obrazy 

i specyficzne cechy audiowizualne pochodziły z hokeja na lodzie. Analiza ujawniła, że 

fragmenty, przepełnione dość ostrą i brutalną grą, realizator i komentator przedstawiali w 

sposób wyraźniej stonowany, niż momenty, w których dochodziło wprawdzie do ostrych starć, 

ale nie miały one cech brutalności. W tym drugim przypadku, realizator i komentator nie stronili 

od przedstawiania wydarzeń na lodzie w sposób, który sugerował, że poziom brutalności 

zachowań sportowców lada chwila zacznie jeszcze bardziej eskalować. Właśnie te zmiany miały 

umożliwić zweryfikowanie wpływu komentarza na odbiór przez widzów brutalności 

poszczególnych akcji oraz zależności pomiędzy przyjemnością a odbieraną subiektywnie 

brutalnością gry.351

Zdaniem autorów badań sposób przeprowadzania relacji znacznie zmieniał spostrzeżenia 

widzów co do brutalności gry.352 Towarzyszący brutalnej akcji spokojny komentarz sprawiał, że 

gra -  choć obiektywnie ostra, a nawet brutalna -  w opinii obserwujących stawała się zwyczajną. 

I odwrotnie, przy akcji względnie normalnej, gdy komentujący sugerował narastającą 

brutalność i ciągłe łamanie reguł, gra -  w opinii obserwujących -  przejawiała charakter 

wyraźnie bardziej agresywny, niż rzeczywiście taką była. Najważniejsze zaś, dla poniższych 

rozważań, okazało się to, że doznawana przyjemność oglądania transmisji pozostawała w ściślej 

relacji z poziomem subiektywnie odczuwanej brutalności gry. Wnioski płynące z badań 

prezentowały się tak okazale, że zachęciły trójkę naukowców do przeprowadzenia kolejnych 

analiz. Tym razem skoncentrowano się na amerykańskim futbolu.

Zespół J. Bryanta wybrał do badań fragmenty zawodów, które odznaczały 

się niskim, średnim i wysokim poziomem brutalności. Nowością, względem wcześniejszych 

badań, była zmienna płci obserwatora - tendencja, dotycząca wzrostu atrakcyjności oglądanej 

rozgrywki wraz ze wzrostem występującej w niej brutalności, została wykazana tylko

350 za: J. Bryant, op. cit., s. 158-160.
351 tamże, s. 158-160.
352 tamże, s. 159.
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w przypadku płci męskiej. (...) przynajmniej u telewidzów płci męskiej wysoki stopień 

agresywności ma decydujące znaczenie dla oglądania zawodów sportowych z przyjemnością.353 

Wnioski z powyższych badań zaowocowały szeregiem podobnych analiz.

Badania nad zależnością, jaka zachodzi pomiędzy poziomem odczuwanej przyjemności 

a brutalnością obrazów, nie należą do rzadkich. Z czasem zdecydowano się na wprowadzenie 

dodatkowej zmiennej, tj. osobistych skłonności do agresji. Próbę oceny zależności, jaka 

zachodzi pomiędzy skłonnościami obserwatora do agresji a przyjemnością, jaką czerpie on 

z oglądania przepełnionych przemocą wydarzeń sportowych, podjęli J. Bryant i D. Brown.354 

Skłonność do agresji mierzono za pomocą Inwentarza Wrogości - narzędzia opracowanego 

przez A. Bussa i A. Durkee.355 Za pomocą tego narzędzia wstępnie podzielono grupę badawczą 

(słuchacze kursu podyplomowego) na osoby o wysokiej i o niskiej skłonności do zachowań 

agresywnych. Zweryfikowano też, na poziomie deklaratywnym, doświadczenie badanych 

z czynnym uprawianiem sportu (zwłaszcza sportów zespołowych). Nie poinformowano osób 

biorących udział w badaniu (dorośli mężczyźni) o celu prowadzonych przez nich analiz -  

zaproszono ich jednak na kolejną sesję badawczą, gdzie jako zadanie wyznaczono im 

ustosunkowanie się względem trzech filmów. Były to krótkie, pięciominutowe, przypominające 

sportowy reportaż fikcje dziennikarskie. Uczestnicy oglądali materiał, aby (rzekomo) ocenić 

jego techniczną stronę.

Pierwszy materiał zawierał relację z wydarzenia sportowego, w której odnotować można 

było swoistą aprobatę wobec występującej w sporcie przemocy. Osoba wypowiadająca się 

w fikcyjnym materiale dziennikarskim podkreślała, że fizyczna brutalność -  jeżeli tylko chce 

się w sporcie osiągnąć pożądany wynik -  jest absolutnie konieczna. Nagranej rozmowie 

towarzyszyły dwa obrazy video. Na jednym z nich rosły obrońca tłumaczył dzieciom, że siła 

fizyczna jest szlachetnym składnikiem gry i czymś, co gracze muszą akceptować, aby drużyna 

zwyciężała.356 Drugi fragment video prezentował agresywną grę, w wyniku której jeden 

z zawodników ląduje poza liniami boiska w sposób sugerujący bardzo bolesny upadek -  

sprawca uderzenia pomaga później podnieść się rywalowi. W pierwszym krótkometrażowym

353 tamże, s. 159.
354 tamże, s. 163.
355 tamże, s. 162.
356 tamże, s. 163.
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filmie zostaje też podkreślona wartość brutalnej gry, rozumianej jako chęć, by dać z siebie 

wszystko i gotowość do realizowania takiej właśnie postawy nie tylko na boisku, ale również 

w późniejszym życiu.

Drugi film scharakteryzować należy jako zupełne przeciwieństwo pierwszego. Oparty 

został na tej samej fabule, miał nawet tego samego bohatera. Ale przemoc w sporcie zostaje 

w nim pokazana jako coś zupełnie niepotrzebnego i przynoszącego szereg krzywd (komunikat 

wyraźnie potępiający agresywną grę). W pierwszym fragmencie tego filmu rosły obrońca uczy 

dzieci reguł sportowego życia, tym razem... demonstrując im szereg brudnych chwytów. 

W dalszej części filmu agresywne zagranie futbolisty amerykańskiego kończy się poważną 

kontuzją rywala -  sprawca nieszczęścia komentuje obraz nie ukrywając osobistej satysfakcji 

z wykonanego zagrania i jego efektu. (...) ofiara została na ten sezon „ skasowana ” - dodaje.357

Trzecia wersja reportażu pełniła funkcję kontrolną -  tak więc w identycznym układzie 

i z tym samym bohaterem przedstawiono niewinne, osobiste spojrzenie na rosłego obrońcę. 

W żadnej części wywiadu nie wspominano o brutalności czy występującej 

w sporcie przemocy. Na ekranie pokazano pełne dżentelmeńskiej gry obrazy, wyraźnie 

podkreślające czysto sportowe umiejętności obrońcy.358

Zaobserwowano, że przyjemniejsze od oglądania spokojnych fragmentów futbolu 

amerykańskiego jest podziwianie tych momentów gry, które składają się z brutalnych zagrań. 

Badania wykazały zachodzące, pomiędzy samymi odbiorcami, istotne różnice. Osoby 

o silniejszych skłonnościach do agresji doceniały występującą w sporcie przemoc, zaś u 

jednostek z grupy kontrolnej agresja ta wywoływała zgoła odwrotny efekt. Za kolejny 

interesujący wniosek należy uznać fakt, że osoby o wyższej skłonności do zachowań 

agresywnych miały w swoim życiu więcej doświadczeń ze sportem, niż osoby takich skłonności 

nie przejawiające. Zauważono także brak występującej u grup badawczych odporności 

względem materiałów filmowych nastawionych na uwrażliwienie widza. Siła mediów 

w procesie odbierania rzeczywistości jest zatem ogromna. Takie kształtowanie ludzkiej 

świadomości za pomocą mediów specjaliści określają mianem mediatyzacji.359

357 tamże, s. 163.
358 tamże, s. 163-164.
359 tj. wpływanie przez media na postrzeganie przez człowieka rzeczywistości niedostępnej bezpośredniemu 

doświadczeniu wraz z  konsekwencjami takiego pośrednictwa: kształtowaniem obrazu całej rzeczywistości 
społecznej, a nawet kompleksowych doświadczeń społecznych pod  wpływem konstrukcji medialnych -  W.
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Media kształtują u człowieka sposób postrzegania rzeczywistości. Dowodzą tego wyżej 

przywołane badania. Dlatego też media i komercjalizacja, w poniższych badaniach, traktowane 

będą jako czynnik zachęcający zawodnika do realizowania postulatów płynących z narracji 

merkantylnej.

5.5. K om unikaty formułowane przez sędziego wobec zawodnika

Rozgrywki sportowe stanowią sprawdzian umiejętności. Jesteś tak dobry ja k  twój 

ostatni mecz -  brzmi piłkarskie porzekadło. Oczywiście, konieczne jest zadbanie o uczciwy 

przebieg zawodów. W realiach sportowego współzawodnictwa odpowiada za to sędzia. 

W pełni niezależny i nieomylny -  a przynajmniej taki powinien być. Zdarzają się jednak 

pomyłki, zwłaszcza w sytuacjach wymagających podjęcia szybkich i trudnych, ze względu na 

okoliczności zdarzeń, decyzji. Wiedzą o tym doskonale sami uczestnicy. Niektórzy czynią z tej 

wiedzy użytek -  traktując towarzyszące pracy sędziego ograniczenia 

jako ważny, zwiększający szansę sukcesu, element gry.

Pomimo pewnych niedoskonałości sędziowie zajmują istotną dla świata sportu 

pozycję.360 Wpływają na zachowanie znajdujących się na boisku zawodników, ale też trenerów, 

menedżerów a nawet kibiców.361 Dlatego też sędzią sportowym nie może zostać osoba 

przypadkowa. Samo uzyskanie sędziowskiej licencji wymaga udziału 

w odpowiednim kursie. Aby na taki kurs się zakwalifikować, należy w naszym kraju 

przedstawić:

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania,

-  oświadczenie o niekaralności,

-  minimum średnie wykształcenie (lub zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie 

nauki w szkole kończącej się maturą),

-  zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18. roku 

życia),

Pisarek.
360 L. Groot, Referees among most important players in soccer tournaments [w:] Sport and Social Issues, 2005, 

29, s. 437-442.
361 N. Souschon, G. Cabagno, A. Traclet, O. Rascle, Referees’ decision making in handball and transgressive 

behaviours: influence o f  stereotypes about gender o f  players? [w:] Sex Roles, 2004, 51, s. 445-53.
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-  ukończony 17. rok życia w dniu składania podania.362

Poza spełnieniem tych warunków należy pomyślnie przejść przez rozmowę 

kwalifikacyjną, podczas której zwraca się uwagę na zainteresowania kandydata, jego 

inteligencję oraz motywację do pracy w roli sędziego. W ankiecie kandydat znajdzie pytanie 

dotyczące problemów z prawem. W dodatku, sędzią nie zostaje się od razu 

po wydaniu legitymacji sędziowskiej. Początkowo otrzymuje się status tzw. sędziego próbnego. 

Wszystko to ma zapewnić optymalną selekcję i wczesne wychwycenie tych kandydatów na 

sędziów, którzy znaleźli się na tej ścieżce zawodowej z czystego przypadku.363

Zgodnie z zatwierdzonymi przez PZPN przepisami, wszelkie decyzje sędziego 

dotyczące oceny faktów związanych z grą, włącznie z uznaniem lub nieuznaniem bramki oraz 

rezultatem zawodów -  są ostateczne. W sytuacji, gdy sędzia podjął złą decyzję 

i właśnie zdał sobie z tego sprawę, może ją  zmienić. Ale tylko wtedy, gdy sam uzna ją  

za niewłaściwą (lub gdy zasugerują mu to współpracujący z nim sędzia asystent bądź sędzia 

techniczny) i przy założeniu, że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody nie zostały 

zakończone. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że sędzia ma na boisku pełną władzę 

względem uczestników rozgrywek i od jakości jego pracy zależeć może ostateczny wynik 

zawodów. Testowany obecnie system VAR obejmuje na razie tylko najwyższą klasę rozgrywek.

Polski Związek Piłki Nożnej, aby nie było żadnych niejasności co do profilu idealnego 

kandydata na sędziego, opracował Sędziowski Kodeks Etyczny. Podkreślono 

w nim, że sędzia je s t nie tylko arbitrem na murawie piłkarskiej, ale przede wszystkim osobą, 

której postawa moralna powinna być wzorem dla pozostałych uczestników piłkarskiego świata: 

piłkarzy, trenerów, przedstawicieli klubów sportowych i kibiców (...) Sędzia piłkarski musi być 

osobą o nieskazitelnej postawie etycznej. Osobą bezstronną, która wszelkie swoje działania 

i decyzje podejmuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz duchem sportowej 

rywalizacji.364 Dalsza część kodeksu zawiera bardziej praktyczne zalecenia dotyczące pracy 

sędziowskiej. W powyższych aktach prawnych sędzia piłkarski został scharakteryzowany jako 

swoisty wzór dla uczestników rywalizacji. Dba więc on (ona) nie tylko o porządek na boisku,

362 Zasady naboru kandydatów na sędziów piłki nożnej, Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZPN, 
Warszawa 2011.

363 tamże.
364 Sędziowski Kodeks Etyczny, Ekstraklasa SA, Warszawa 2009.
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ale również o edukacyjną wartość prowadzonych zawodów. Dla S. Kaya odgrywa on i zawsze 

odgrywał pedagogiczną rolę, zaś samą pracę sędziego nie sposób było sprowadzać wyłącznie 

do poziomu nakładanych za niewłaściwe zachowanie kar (...) stosując hermeneutykę, dostrzega 

i interpretuje te akcje, które najbardziej, z perspektywy słuszności i sprawiedliwości, domagają 

się upomnienia.365 Swoje stanowisko, autor artykułu The Referee As A Educator: Hermeneutical 

And Pedagogical Perspectives argumentuje z odwołaniem do przykładu antycznej Grecji.

Starożytni sędziowie sportowi mieli nadzorować i kontrolować akcje uczestników 

określonego turnieju. Miało to zminimalizować ryzyko wystąpienia zachowań naruszających 

społecznie aprobowany system aksjonormatywny. Jednym z rzadko odnotowywanych w 

piśmiennictwie obowiązków sędziego było także ciągłe monitorowanie ludzkich możliwości -  

używane w kulturze antycznej Grecji wyrażenie gnóti sautón tłumaczyć należy bądź świadom 

swoich ograniczeń, kiedy rywalizujesz. Ta wzmianka oznacza, że choć olimpizm postuluje 

ciągłe bicie rekordów (citius, altius, fortius), to jednak nieobce jest mu też odwołanie do 

zdrowego rozsądku. Trudno było wymagać tego od samych zawodników, bo ci zawsze, 

szczególnie w ferworze rywalizacji, chcieli dążyć do lepszych wyników. Osobą, która ten 

zdrowy rozsądek musiała zachowywać, był prowadzący zawody sędzia.

Sędziego nazywano wówczas diaitetés lub ellanódikos - pierwsze wyrażenie łączyć 

należy ze słowem dMta, a drugie z terminem dike. Pojęciem diaita określano moc arbitrażu 

podczas rozwiązywania sporów prawnych natury personalnej czy rodzinnej. 

Z kolei słowem dike wyrażano władzę sądowniczą obejmującą zakres prawa sakralnego 

i państwowego (a właściwie społeczności, bo rzecz się dzieje w antycznej Grecji, gdzie każde 

polis ma swoją odrębność). Władza sądownicza dike umożliwiała realizowanie swoistego 

nadzoru nad prawem obejmującym całą cywilizację ówczesnych miast-państw. Dzięki temu 

antyczne polis odnajdywały wspólną tożsamość i wspólne korzenie -  nie tylko w sportowym 

współzawodnictwie, ale też w towarzyszącej im na co dzień paidéii. Osoba pełniąca władzę 

sądowniczą w szczególności miała uwzględniać wychowawcze i społeczne walory każdej 

z podejmowanych przez siebie decyzji -  także tych, które zapadały podczas prowadzenia 

olimpijskich igrzysk. Czyni to więc z sędziego sportowego prawdziwego pedagoga.366

365 S. Kaya, The Referee A s A  Educator: Hermeneutical A nd  Pedagogical Perspectives, [w:] Physical culture and 
sport. Studies and research, 2012, 56, s. 8.

366 tamże, s. 5-12.
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Sportowcy realizujący narrację olimpijską dbać będą o dżentelmeński charakter gry. 

Jeżeli sędzia pomyli się, to zawodnicy sami zgłoszą mu swoje przewinienie. Może również 

dojść do sytuacji, w której uczestnik rywalizacji sam zwróci uwagę na to, że sędzia podjął 

decyzję, która w dalszej perspektywie wiąże się z pewnymi korzyściami, 

ale z prawnego punktu widzenia jest niesłuszna. Są to zdarzenia, które momentalnie przykuwają 

uwagę, ale mają wymiar zdecydowanie pozytywny. Nie wszyscy jednak mogą sobie na takie 

funkcjonowanie pozwolić.

Według narracji merkantylnej słabość sędziego oznacza pewne przyzwolenie 

na nieuczciwą praktykę rozgrywania zawodów. Rozumieć ją  należy nie tylko jako realizowanie 

agresywnych zagrań (w momencie, kiedy sędzia nie patrzy lub jest za mało konsekwentny przy 

karaniu nieczysto grających sportowców). Przebiegły atleta jest również w stanie wytworzyć 

pomiędzy sobą a prowadzącym zawody arbitrem pewną niepisaną więź, opartą na sympatii -  

skutkować to będzie zdecydowanie bardziej stronniczym prowadzeniem zawodów. Nie zawsze 

więc zawodnik uśmiechający się do sędziego postępuje w sposób szczery. Jest to również 

przejaw boiskowego cwaniactwa, które w tym przypadku prowadzi do manipulowania osobą 

dbającą o porządek.

Sam sędzia, jako osoba bezstronna i stojąca ponad wszelkimi podziałami, zmuszony jest 

do pełnej znajomości każdego ze stosowanych manewrów taktycznych. Zna (choć pewnie ich 

nie nazywa językiem teorii anomii) wyżej wspomniane style adaptacji. Udział sędziego 

w prowadzeniu zawodów generuje u zawodników konieczność realizowania konformistycznego 

stylu adaptacji.367

5.6. Zjawisko m erkantylizacji w kontekście współczesnych wymagań względem 

zawodnika

Zjawisko merkantylizacji, dotykając samego sportu, dotyka również jego uczestników. Także 

tych młodych. Bo wszystko, co rozgrywa się w sporcie na poziomie mistrzowskim, jest na 

bieżąco oglądane przez osoby do tego poziomu aspirujące. Nierzadko też zaczyna być

367 Obecność sędziego na lekcjach wychowania fizycznego wynika z podstawy programowej -  często, w ramach 
organizacji zajęć, sędzią sportowym jest osoba wyznaczona przez nauczyciela, patrz: Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 
977 ze zm.)
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naśladowane. Aby naśladownictwo nabrało charakteru szkolenia, a nie było bezrefleksyjnym 

odwzorowywaniem, należy zadbać o odpowiednie warunki. Doskonale rozumieją to najlepsze 

kluby na świecie, traktując kosztowne funkcjonowanie młodzieżowych szkółek piłkarskich jako 

pewną inwestycję. Wydaliśmy w Liverpoolu 12 milionów funtów na szkółkę, ale opłaca się. 

Z  pięciu jedenastolatków będzie dwóch, trzech zawodowych piłkarzy. Dwaj odpadną, może 

z powodu kontuzji, może z powodu słabej psychiki. Dzięki pozostałym trzem inwestycja zwróci 

się z nawiązką -  uzasadniał ekonomiczność takiego rozwiązania trener G. Houllier.368

Zbudowanie opłacalnego systemu szkolenia młodzieży nie należy do najtańszych. 

Wymaga też pewnych rozwiązań. Nie każdemu więc, kto marzy o sportowej karierze, będzie 

dane w nim uczestniczyć. Dostanie się z ulicy do Ajaxu je s t niemal niemożliwe. 

To klub zgłasza się po  zawodników, dzięki świetnie rozwiniętemu skautingowi w Holandii, kilku 

krajach europejskich oraz w RPA -  wyjaśnia realia selekcji w szkółce piłkarskiej Ajaxu 

Amsterdam T. Biliński.369 Podobną strategię stosują także inne kluby młodzieżowe.

Pomimo korzyści płynących z inwestowania w młodzież, trudno nie zauważyć, 

że włodarzy sportowych klubów interesuje przede wszystkim bieżące wygrywanie spotkań. 

Presja wyników na ogół skłania do zdecydowanie większej koncentracji 

na zawodnikach z wypracowanym już bagażem umiejętności. Aby ich odnaleźć, niezbędne 

okazuje się wypracowanie odpowiednich metod. Jedna z nich swoje udane początki miała 

w baseballu.

Organizacja Society fo r  American Baseball Research, w skład której wchodzili: 

astronauta Eric Walker, ekonomista Bill James, biolog David Smith oraz statystyk 

Nate Silver, postawiła sobie za cel znalezienie obiektywnej wiedzy o baseballu. Wiedzę 

tę, mającą zastosowanie w innych dyscyplinach sportu, nazwano później sabermetrią.370 

Koncepcja, sprowadzająca każdy element gry do analizy statystycznej, okazała się na tyle 

skuteczna,371 że z czasem zaczęły z niej korzystać czołowe ligi świata. Również piłkarskie. Co

368 D. Bolchover, Ch. Brady, 90-minutowy menedżer. Lekcje z pierwszej linii zarządzania, Wydawnictwo Zysk i S
ka, Poznań 2007, s. 159.

369 źródło internetowe: http://juniorfutbol.pl/jak-dzlala-kuznia-pllkarsklch-talentog-przedstaglamy-szkolke- 
ajaxu-amsterdam,artykul.html?material_id=5147185e142d5c5157000000 [dostęp 13.06.2017].

370 J. Abisaid, W. Cassidy, Traditional baseball statistics still dominate news stories [w:] Newspaper Research 
Journal, 2017, 38(2), s. 158-171.

371 C. Soto-Valero, Predicting Win-Loss outcomes in MLB regular season games -  A  comparative study using data 
mining methods [w:] International Journal o f  Computer Science in Sport, 2016, 15(2), s. 91-112.
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więcej, metoda ta stała się dostępna i zrozumiała także dla samej młodzieży, 

bo na rynku gier komputerowych pojawił się Championship manager -  symulacja, w której przy 

udziale danych statystycznych, buduje się własną drużynę marzeń. Strategia odkryta 

w baseballu wydaje się generować pewne następstwa względem postulatów edukacji sportowej.

Sabermetria nie interesuje się możliwością wytrenowania u zawodnika umiejętności, 

których na chwilę obecną on nie posiada. Finansowanie tzw. zawodnika 

z perspektywami okazuje się nazbyt ryzykowne -  rozwój talentu uwarunkowany jest 

zdecydowanie zbyt dużą ilością pozbawionych kontroli czynników. Pewne wymagania narracji 

olimpijskiej traktowane zaś są jako abstrakcja: dbanie o wszechstronny rozwój

(tj. duchowo-cielesny) sprawia wrażenie kwestii totalnie irrelewantnej dla procesu szkolenia. 

Oczywiście, trenerzy mają też swoje własne ambicje i żadna koncepcja 

nie narzuci im stylu pracy. Tyle, że oprócz wychowywania człowieka trenerowi zależeć 

na ogół będzie także na wykreowaniu sportowca -  z jasno określonymi umiejętnościami. Łowcy 

talentów szukają zawodnika na teraz. Docenią więc gracza, który momentalnie 

się odnajdzie i w trakcie rozgrywek stanowić będzie o sile zespołu.

Uczestniczący w rywalizacji sportowej młody zawodnik przede wszystkim musi się 

czymś wyróżnić. Stopniowo zaczyna sobie uświadamiać realia selekcji: o swój sportowy byt 

zawsze rywalizować będzie z równie zdeterminowanym rywalem. Sprawdzonym kryterium 

dobrej selekcji będzie boiskowa efektywność. Rozumieć ją  należy również -  czasami, kiedy jest 

to niezbędne -  jako umiejętność sfaulowania w odpowiednim czasie (faul taktyczny), bądź 

lawirowanie pomiędzy lukami w przepisach (boiskowe cwaniactwo). Generować to może 

pewne zagrożenia natury wychowawczej, ale z perspektywy szkoleniowej stanowi ważny 

element piłkarskiego rzemiosła. Zjawisko merkantylizacji skłania więc zawodnika do 

realizowania innowacyjnego stylu adaptacji i potraktowania go jako jednego z elementów 

wykonywanej pracy piłkarza.

5.7. Rola olimpijskiej narracji w procesie kształtowania kariery zawodnika

Dla części społeczeństwa przejawem olimpizmu będą igrzyska paraolimpijskie,

gdzie postulat uczestnictwa w sporcie adresowany jest do każdego. Dla innych zaś oznaką

olimpizmu będzie honorowe postępowanie fa ir  play - nawet w trakcie zaciętego
94



współzawodnictwa. Szeroki zakres płynących z olimpizmu wartości generować może szereg 

trudności natury teoretycznej. Jak bowiem oddzielić te wartości, które faktycznie od niego 

zależą, od tych, które nie mają z nim nic wspólnego? Czym w ogóle jest 

dla współczesnego sportu olimpizm?

Definicję olimpizmu reguluje Karta Olimpijska. Określa ona cele, strukturę 

i organizację dbającego o obecność myśli olimpijskiej we współczesnym sporcie Ruchu 

Olimpijskiego. W myśl tego dokumentu olimpizm to: filozofia życia, chwaląca i łącząca 

w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i edukacją, olimpizm 

dąży do stworzenia sposobu bycia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach 

dobrego przykładu, odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu uniwersalnych 

podstawowych zasad etycznych?12 Sformułowanie uniwersalne podstawowe zasady etyczne 

generuje możliwość wielu nadinterpretacji. Zakres wartości, jakie obecnie można łączyć 

z pojęciem olimpizmu, wydaje się niejasny. Próbę jego ustalenia podjęli E. Pena, H. Preuss 

i L. DaCosta.373 W poszukiwaniach towarzyszył im zespół składający się z powszechnie 

uznawanych badaczy myśli olimpijskiej. Warto przybliżyć zastosowaną tam metodologię 

badań.

Autorzy książki Olimpic idea nowadays. Perception and Insights dotarli 

do pewnych wniosków ciekawą, pod względem metodologicznym, ścieżką badawczą. 

Za właściwe uznano przeprowadzenie takich rozważań z udziałem większej ilości osób. Aby 

jednak grono składało się z osób merytorycznie do takiej dyskusji przygotowanych, 

zdecydowano się na przeprowadzenie pewnej selekcji. Do około 1500 badaczy i ekspertów 

formalnie związanych z Ruchem Olimpijskim (za kryterium uznawano zrzeszenie 

w organizacjach olimpijskich) wysłano kwestionariusz ankiety. W narzędziu znajdowało się 

miejsce na to, aby polecić eksperta (ale nie samego siebie), który w opinii ankietowanego 

najbardziej nadawałby się do wzięcia udziału w badaniach 

nad olimpizmem. Tą metodą wyłoniono 40 specjalistów z 12 krajów. Na zaproszenie do wzięcia 

udziału w badaniach odpowiedziało 23 badaczy 10 różnych narodowości. 

Tak wyselekcjonowani eksperci mieli napisać esej na jeden z dwóch tematów:

372 Karta Olimpijska, International Olympic Committee, Lausanne 2013, s. 11.
373 E. Pena, H. Preuss i L. DaCosta, Olimpic idea nowadays. Perception and Insights, Centre d'Estudis Olimpics 

& Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona 2016.
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a) opisz, jakim zmianom uległ Ruch Olimpijski od Igrzysk Olimpijskich w Sydney 

w 2000 roku i w jakim kierunku będzie on zmierzał w nadchodzących latach;

b) opisz, jak Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku i Igrzyska Olimpijskie w Soczi 

w 2014 roku wspierały bądź modyfikowały Ruch Olimpijski.

Część badaczy, zajmując stanowisko w obydwu kwestiach, zdecydowała się na 

napisanie dwóch publikacji. Powstały w sumie 42 eseje.374 Ich jakościowa analiza umożliwiła 

wyróżnienie wartości najczęściej łączonych z olimpizmem. Dodać należy, że wartości te nie 

zostały w jakikolwiek sposób zasugerowane -  wyróżnili je  sami badacze.

W publikacjach odnoszących się do problemu zmian, jakim uległ Ruch Olimpijski od 

czasu Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku (z uwzględnieniem kierunku, 

w jakim zmiany te będą podążać), zaobserwowano 14 różnych wartości związanych 

z narracją olimpijską. Część z nich pojawiała się znacznie częściej. Zadecydowało 

to o konieczności wykreowania swoistego rankingu wartości i zestawienia ich ze sobą według 

częstotliwości pojawiania się w tekstach. Wartością stosunkowo najczęściej łączoną z ideą 

olimpizmu okazała się „równość”, którą wspomniano w sześciu różnych publikacjach. Mniejszą 

popularnością cieszyły się wzmianki o postulowanym przez olimpizm „osobistym rozwoju”, 

„dbaniu o edukację i środowisko”, o tym, że „sport jest podstawowym prawem człowieka”, 

o „łączeniu sportu z kulturą, edukacją i środowiskiem” oraz o „zrównoważonym rozwoju”. 

Każda z wyżej wymienionych wartości pojawiła się w czterech esejach. O tym, że olimpizm 

uczy „szacunku dla innych”, pisano w trzech artykułach. Badacze zwrócili też uwagę na płynącą 

z olimpizmu wartość „internacjonalizmu”, „pokoju”, „fair play” czy „międzykulturowego 

zrozumienia” - wartości te pojawiły się w dwóch artykułach. „Radość z wysiłku”, „wspólne 

niesienie znicza olimpijskiego” i „balans pomiędzy ciałem, umysłem a wolą” to wartości 

pojawiające się stosunkowo najrzadziej, wymieniane tylko przez jednego autora i nie 

pokrywające się z poglądami innych.375

Analogiczną procedurę metodologiczną zastosowano względem publikacji 

podejmujących próbę zweryfikowania drugiego zagadnienia: na ile Igrzyska Olimpijskie 

w Londynie w 2012 roku i Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku wspierały Ruch

374 tamże, s. 11-13.
375 tamże, s. 14.
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Olimpijski. I tak, znów najczęściej łączoną z olimpizmem wartością okazała się „równość”, 

którą wymieniono w 11 esejach. W czterech artykułach wspomniano 

o „internacjonalizmie”, a w trzech o tym, że olimpizm przypomina o „sporcie jako 

podstawowym prawie człowieka”, o „łączeniu sportu z kulturą, edukacją i środowiskiem”,

0 „międzykulturowym zrozumieniu” i o „zrównoważonym rozwoju”. Spośród wszystkich 

publikacji tylko w dwóch dostrzeżono płynącą z olimpizmu wartość „dbania o edukację

1 środowisko” i „pokoju”. Poglądy o obecności we współczesnym olimpizmie takich wartości 

jak: „osobisty rozwój”, „fair play” i „radość z wysiłku” zostały odnotowane tylko raz i nie 

pokrywały się z wnioskami zamieszczonymi w artykułach innych autorów.376

Wartością najczęściej łączoną z terminem olimpizm jest „równość”. Pojawiła 

się ona łącznie w 17 z 43 publikacji. Stosunkowo rzadziej (bo w sumie w 7 esejach) zwrócono 

uwagę na takie wartości j ak: „sport będący podstawowym prawem człowieka”, „łączenie sportu 

z kulturą, edukacją i środowiskiem” i „zrównoważony rozwój” . Łącznie w 6 różnych artykułach 

wspomniano o wynikającej z olimpizmu „dbałości o edukację 

i środowisko” oraz o „internacjonalizmie”. Wartość „osobistego rozwoju”

1 „międzykulturowego zrozumienia” dostrzeżono w 5 tekstach. Pozornie tak często łączony 

z olimpizmem „pokój” znalazł się tylko w 4 esejach. Jeszcze w mniejszej ilości (bo w 3) 

wspomniano o „szacunku dla innych” oraz idei „fair play”(!). Spośród 23 badaczy zaledwie

2 wspomniało o „radości z wysiłku”, a tylko 1 o zalecanym przez olimpizm „balansie pomiędzy 

ciałem, umysłem a wolą” i „wspólnym niesieniu znicza olimpijskiego”. Wyniki, choć 

zaskakujące, należy też krytycznie ocenić.

W badaniach nie znaleźli się wszyscy spośród zasugerowanych ekspertów. Warto 

przypomnieć: początkowo wyłoniono 40 badaczy, spośród których tylko 23 zdecydowało się 

napisać esej. Tak więc prawie połowa ekspertów nie zajęła stanowiska. W dodatku autorzy 

otrzymali zgodę na napisanie dwóch różnych publikacji na dwa (pozornie) różne tematy. Celem 

badań (o którym autorzy tekstów nie wiedzieli) było przecież wyłonienie wartości, które można 

współcześnie łączyć z olimpizmem. W efekcie wyniki końcowe zaburza fakt skumulowania się 

wybranych poglądów, ponieważ zostały one sformułowane przez tę samą osobę. Książka 

Olimpic idea nowadays. Perception and Insights zawiera cenne rozważania, ale nie jest też

376 tamże, s. 15.
97



wolna od niedoskonałości natury metodologicznej.

W kontekście planowanych badań zawodnik preferujący olimpijskie nastawienie 

do sportu wyróżniać się będzie chęcią rozwijania swoich umiejętności (nawet kosztem słabych 

wyników) i traktowaniem zawodów jako wartości samej w sobie (bez chęci wygrania za 

wszelką cenę). Realizować więc będzie konformistyczny styl adaptacji.

5.8. Rola przepisów gry w procesie kształtowania aprobowanych społecznie 

zachowań

Piłka nożna, czasami traktowana wręcz w kategoriach społecznego dobra,377 podlega 

ciągłej ewolucji. Zmiany te są czymś naturalnym, dotyczą wielu aspektów. Kontekst poniższego 

rozdziału skłania zaś do przybliżenia tych zmian, które zachodzą w obrębie piłkarskich reguł. 

Samo aktualizowanie przepisów piłki nożnej wynika z wielu przyczyn. Niektóre podyktowane 

są niewłaściwym zachowaniem uczestników rywalizacji. Oczyszczanie piłki nożnej z takich 

właśnie zachowań dyktuje dbałość o to, aby sport kształtował umiejętność respektowania 

wcześniej ustalonych zasad.

Przepisy Gry w Piłkę Nożną określają normy dla uczestników piłkarskiej rywalizacji. 

Dokument, choć ani raz nie zostaje w nim użyty termin fa ir  play  czy olimpizm, zawiera bardzo 

precyzyjne instrukcje dotyczące nakładanej za każde przewinienie kary. Uzupełnienie 

Przepisów Gry w Piłkę Nożną stanowią Interpretacje FIFA. Ujednolicają one sposób 

interpretacji, co zwiększa przejrzystość zasad. Dopuszcza się drobne modyfikacje przepisów 

dokonywane przez poszczególne związki krajowe, ale dotyczyć mogą one wyłącznie 

zawodników poniżej 16 roku życia, weteranów (35. rok życia), a także kobiet 

i zawodników z niepełnosprawnością. Zmiany te dotyczą:

-  wymiaru pola gry,

-  wymiaru, wagi piłki oraz materiału, z którego jest wykonana,

-  odległości pomiędzy słupkami bramkowymi oraz wysokości poprzeczki

od podłoża,

-  czasu trwania okresów gry,

377 J. Czechowski, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, [w:] Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, 1, s. 7
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-  wymian zawodników.

Modyfikowanie przepisów nie może naruszać pryncypiów gry. Inne zmiany, nie 

odnoszące się do wyżej wspomnianych elementów gry, można wprowadzać dopiero, jeśli zgodę 

wyrazi International Football Assocation Board?1%

Względna stałość zasad determinuje postrzeganie piłki nożnej jako sportu wymiernie 

kształtującego nawyk podejmowania zachowań zgodnych z powszechnie respektowanym 

systemem aksjonormatywnym. Zdaniem K. Heinemann, obecne w sporcie regulacje i pełnione 

w zgodzie z nimi role społeczne, są szczególnie jasne i jednoznaczne, istnieją w przejrzystym, 

ściśle określonym polu działania; zachowania odbiegające od nich, naruszenia reguł 

napotykają natychmiastowe sankcje, dokonujące się wedle ustalonego schematu?19

Powyższe skłania do traktowania sportu jako swoistego narzędzia pracy z osobami 

niedostosowanymi społecznie. Nie brakuje publikacji dowodzących zbawiennej roli 

i miejsca sportu w procesie resocjalizacji -  pojawiło się nawet stwierdzenie, że jest 

on jedną z najważniejszych form  wpływających na proces resocjalizacji młodzieży społecznie 

niedostosowanej.380 Są też głosy sceptyczne. Chodzi o relacje zachodzące pomiędzy regułami 

sportu a regułami życia - sport stanowi odseparowaną od prawdziwego życia przestrzeń. 

Spotykane w nim sytuacje różnią się od sytuacji spotykanych w życiu.

Odnosząc ten problem do sfery przepisów warto zwrócić uwagę na opracowaną przez 

J. Coakley analizę porównującą sferę sportu ze sferą tzw. życia codziennego. I tak, 

o ile w sporcie reguły jasne i przyjęte są wzmacniane przez formalne czynniki kontroli (sędzia), 

o tyle w życiu codziennym reguły są często niejasne i mogą nie być oparte na konsensusie, 

a ich wzmacnianie zależy od samokontroli.381 Warto tu również odnotować krytyczne 

stanowisko psycholog (wcześniej tenisistki) D. Butt, według której zachowaniem sportowca 

stymuluje się poprzez stosowanie nagrody lub kary (ta druga nie zawsze zresztą jest słusznie 

wymierzana), nie uwzględniając jednak próby głębszego zrozumienia sensu zachowywania się 

według wcześniej określonych zasad. Żelazne reguły, ustanawiane przez trenerów, mające

378 Przepisy Gry w Piłkę Nożną 2017/18
379 K. Heinemann, Wprowadzenie do socjologii sportu, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk 

Politycznych, Warszawa 1990, s. 246.
380 za: K. Sas-Nowoslelkl, Wychowanie przez sport -  między nadzieją a zwątpieniem (II). Współczesne 

polądy na temat związków sportu z wychowaniem [w:] Sport wyczynowy, 2004, 7-8, s. 71.
381 tamże.
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sprzyjać kształtowaniu charakteru, w rzeczywistości pozbawiają sportowca doświadczeń, które 

są niezbędne dla wychowania dojrzałego i odpowiedzialnego człowieka -  przedstawia jej 

wnioski K. Sas-Nowosielski.382

Postrzeganie sportu jako przestrzeni oderwanej od rzeczywistości jest, zdaniem 

P.J. Arnold, następstwem nieuprawnionego rozpatrywania sportu wyłącznie przez pryzmat 

zabawy -  do której trudno zaliczyć sport w całości.383 W dodatku, doświadczenia nabyte 

poprzez uczestnictwo w sporcie, wielu ludzi przenosi na inne obszary swojego życia -  

przekonują C. Jones i M. McNamee384 Aktywność sportowa może być rozpatrywana jako 

swoisty trening życiowych umiejętności, wymaga bowiem od uczestników elementarnych 

zdolności społecznego funkcjonowania -  zauważają też S.J. Danish i VC. Nellen385. Jednak 

dyskusja nad kształtowaniem przez sport zachowania zgodnego z aprobowanym przez 

większość systemem aksjonormatywnym nie sprowadza się wyłącznie do problemu 

wyabstrahowanej (czy też nie) rzeczywistości sportowej.

Argumentem obnażającym nadmierną wiarę w socjalizacyjne właściwości sportu są 

wyniki badań H. Hartshorne i M. May.386 Wynika z nich, że bycie uczciwym lub nieuczciwym 

w sytuacji A wcale nie oznacza uczciwości lub je j  braku w sytuacji B. Zmienność normatywnego 

postępowania potwierdzili w badaniach empirycznych B. Bredemeier i D. Shields.387 388 

Terminem moralność ujęta w nawias wyrażają oni chwilowe, a podyktowane koniecznością 

podjęcia aktywności sportowej, zawieszenie obowiązujących norm społecznych. Zaznaczono 

jednak, że zachowanie sportowca w trakcie jego kariery zawodowej (tj. względem kolegów, 

rywali, sędziego i przepisów) podlega pewnemu transferowi na życie codzienne. Sportowe życie 

wciąż jest niczym innym jak częścią normalnego życia. B. Bredemeier'owi i D. Shields'owi 

zależało na uwzględnieniu pewnego mechanizmu wchodzenia w rolę sportowca. Determinuje

382 K. Sas-Nowoslelki, op. cit., s. 67.
383 P. Arnold, Sport and moral education, [w:] Journal o f  Moral Education, 1994, 23(1), s. 75-90.
384 C. Jones, M. McNamee, M oral reasoning, moral action, and the moral atmosphere o f  sport [w:] Sport, 

Education and Society, 2000, 5(2), s. 131-146.
385 S.J. Danish i VC.Nellen, New roles fo r  sport psychologists: Teaching life skills through sport to at-risk youth 

[w:] Quest, 1997, 49(1), s. 100-113.
386 za: K. Sas-Nowoslelkl, op. cit., s. 67.
387 B. Bredemeier, D. Shields, Game reasoning and interactional morality [w:] Journal o f  Genetic Psychology, 

1986, 147, s. 257-275.
388 B. Bredemeier, D. Shields, Character development and physical activity, Human Kinetics Publishers, 

Champaign 1995.
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ona konieczność realizowania zachowania opartego na odmiennym od powszechnie 

aprobowanego systemie aksjonormatywnym.

Powyższe dowodzi zasadności podjęcia rozważań nad różnymi stylami adaptacji 

w sporcie. Badania będą dotyczyć nienaruszającego przepisów piłki nożnej konformistycznego 

stylu adaptacji oraz skłaniającego jednostkę do ich łamania innowacyjnego stylu adaptacji.

5.9. Trener a formy edukacji sportowej

Życie trenerajest bardzo proste: wygrywasz, jesteś asem, przegrywasz, jesteś na wylocie. 

To normalne -  scharakteryzował swój fach włoski szkoleniowiec C. Ranieri.389 I choć 

w literaturze przedmiotu znaleźć można ogromną ilość artykułów o kwalifikacjach 

psychologiczno-pedagogicznych, jakie winien posiadać trener, to w praktyce jego umiejętności 

i tak zostają sprowadzone do jednego -  wyniku. Nie dziwi więc fakt, 

że większość szkoleniowców -  zamiast dokształcać się w wyżej wymienionych dziedzinach 

wiedzy -  chętniej obejrzy (być może po raz kolejny) mecz swojego lub innego zespołu. I w nim 

znajdzie odpowiedź na nurtujące go pytanie.

Aktualnie słowo trener nabrało wielu kontekstów. Określenia trener używa 

się między innymi w biznesie (trener sprzedaży) czy psychologii (trener rozwoju osobistego). 

Ale też w samym sporcie trenerem przyjęto nazywać -  jak to słusznie zauważa J. Lipiec -  

zarówno szkoleniowca prowadzącego kadrę narodową, jak i fachmana od wąsko zakreślonego 

obszaru odnowy mięśniowej.390 O zdefiniowanie tegoż pojęcia pokusił się J. Barankiewicz. 

Trener to specjalista kierujący całokształtem przygotowania zawodnika lub drużyny do 

zawodów, opracowujący plan i taktykę treningu, założenia taktyczne i kalendarium sportu -  

precyzuje Leksykon Wychowania Fizycznego i Sportu Szkolnego391 Podobnie rozumie pojęcie 

trenera przywołany już wyżej Lipiec: trening je s t pojmowany jako zestaw ćwiczeń, 

przygotowujących sportowca do zawodów właściwych, obejmujących zarazem relację pary 

trener-zawodnik. Trenuje, oczywiście, tylko sportowiec, prowadzi zaś trening trener właśnie -

389 D. Bolchover, Ch. Brady, 90-minutowy..., s. 141.
390 J. Lipiec, Traktat o trenerze. Wartości, funkcje, normy, [w:] Trener wczoraj, dziś, jutro., (red.)

H. Sozański, J. Sadowski; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
& Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013, s. 81.

391 J. Barankiewicz, Leksykon Wychowania Fizycznego i Sportu Szkolnego. WSiP (red.) K. Zuchory, Warszawa 
1998, s. 385.
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jako projektodawca określonych prób i kontroler ich wykonania?92 Wykształcenia trenerskiego 

nie należy zaniedbywać. Jak dowodzi tego historyczna analiza J. Talagi, przekonano się o tym 

stosunkowo wcześnie.393

Zawód trenera piłki nożnej zrodziła potrzeba czasu. Końcem XIX wieku w Anglii, kiedy 

masowo powstawały piłkarskie kluby sportowe, koniecznością stało się znalezienie osoby 

odpowiedzialnej za ich optymalny rozwój. Początkowo każdym klubem kierował jego najlepszy 

zawodnik, bo on miał najwięcej umiejętności do przekazania kolegom 

z zespołu. Systematyczne wypracowywanie określonych kwalifikacji piłkarskich wymiernie 

przekładało się na osiągane przez zespół wyniki. Stąd też za właściwe uznano wyszukiwanie 

w zespole bądź zatrudnianie do zespołu zawodników potrafiących pełnić rolę trenera. I choć 

zaczęto o stanowisku trenera mówić w kategoriach zawodu, to wciąż jeszcze w jego kształceniu 

więcej było intuicji niż naukowej metody -  pomimo uczelni odpowiedzialnych za wydawanie 

licencji trenerskich.

W 1924 roku powstało Trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego 

przy Uniwersytecie Poznańskim -  i tam można było uzyskać tytuł trenera piłki nożnej. 

W 1929 roku powstaje w Warszawie Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, który 

wspólnie z wyżej wspomnianym Uniwersytetem Poznańskim organizuje już nie trzyletnie, 

a kilkutygodniowe kursy dla instruktorów i trenerów piłki nożnej. Do września 1939 roku kursy 

te doczekały się nawet kilku edycji. Zainteresowanie nowym zawodem przeszło najśmielsze 

oczekiwania. Wcześniej kluby zatrudniały trenerów zagranicznych -  dzięki kursom na ławce 

trenerskiej coraz częściej zasiadali Polacy.

Po wojnie, w 1948 roku, powstaje Główny Urząd Kultury Fizycznej (rok później 

zmienił nazwę na Główny Komitet Kultury Fizycznej). Nadawano w nim tytuły: wychowawcy 

fizycznego (tuż po ukończeniu kursu), instruktora (ukończenie kursu i rok doświadczenia 

zawodowego) i trenera II klasy (po specjalnym kursie i trzyletniej pracy trenerskiej). 

W instytucji tej organizowano też liczne kursy szkoleniowe i doszkalające, 

z których korzystali trenerzy i instruktorzy różnych dyscyplin sportowych. W samych 

zaś związkach sportowych zaczynały funkcjonować Wydziały Szkolenia i Rady Trenerów.

392 J. Lipiec, op.cit., s. 81.
393 J. Talaga, Zawód trenera piłki nożnej -  struktura i pozycja społeczna [w:] op.cit., (red.) H. Sozański, 

J. Sadowski, s. 229-231.
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Powstanie specjalizacji piłka nożna na czterech krajowych uczelniach (Kraków, Poznań, 

Warszawa, Wrocław) dostarczyło polskiej piłce nożnej trenerów z dyplomami magistra 

wychowania fizycznego. Niezależnie od akademickiej drogi uzyskiwania licencji, 

organizowano też kursy dla osób niemogących już rozpocząć studiów wyższych. Z oferty tej 

korzystali na ogół zasłużeni zawodnicy, znani jeszcze z okresu przedwojennego. Sytuacja ta, 

choć na przestrzeni kilkudziesięciu lat przeprowadzono kilka reform dotyczących szkolenia 

trenerów, utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Obecnie tytuł trenera zapewnia ukończenie 

specjalizacji bądź studiów podyplomowych na wyższych uczelniach wychowania fizycznego, 

ale też w ramach kursów organizowanych przez instytucje zaakceptowane przez Urząd Kultury 

Fizycznej i Turystyki.394 W efekcie pracujący z młodzieżą trener nie zawsze jest nauczycielem 

wychowania fizycznego, nie zawsze też ma wykształcenie pedagogiczne.

Śledząc wydarzenia sportowe odnieść można wrażenie, że trenerzy to przede wszystkim 

ludzie myślący w sposób oryginalny i nieszablonowy (mają bowiem zaskoczyć przeciwnika). 

Analizujący kompetencje trenerskie R. Żukowski wspominał nie tylko 

o umiejętnościach prakseologicznego działania (bo w końcu trener odpowiada za wyniki), ale 

też i współdziałania (pracuje z zawodnikami). Autor tekstu Standardy kompetencji 

pedagogicznych nauczycieli sportu -  trenerów dodaje do listy wymogów zdolność 

komunikowania, korzystania z najnowszych technologii i odnajdywania (również za ich 

pomocą) kreatywnych rozwiązań dla problemów, z jakimi zmaga się zespół. Kompetencją 

nadrzędną dla Żukowskiego jest moralność, rozumiana jako umiejętności dokonywania (...) 

właściwych ocen postępowania własnego i zawodników.395 Nie brakuje w literaturze przedmiotu 

apelu do osób parających się trenerskim rzemiosłem, aby w swej pracy 

nie kierowali się wyłącznie chęcią osiągania wyników. (...) Trener nie tylko nie może 

pozostawać bierny wobec zagrożeń współczesnego sportu, ale winien być przygotowany do 

walki o jego humanistyczne funkcje instrumentalne.396 Tak więc trener -  choć nie zawsze ma 

stosowne wykształcenie -  wykonuje pracę służącą procesowi wychowawczemu.

394 R. Żukowski, Potrzeby i kierunki zmian w kształceniu i doskonaleniu kadr kultury fizycznej, [w:] op.cit., (red.) 
H. Sozański, J. Sadowski, s. 59-61.

395 R. Żukowski, Standardy kompetencji pedagogicznych nauczycieli sportu -  trenerów [w:] Studia dydaktyczne, 
2013, 24/25, s. 151.

396 R. Żukowski, Trener wobec zagrożeń współczesnego sportu, [w:] op.cit., (red.) H. Sozański,
J. Sadowski, s. 56.
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Jednak u niektórych trenerów wyraźnie daje się zaobserwować stopniowe odchodzenie 

od społecznie aprobowanych norm i wartości. Odwrócenie aksjonormatywnego systemu 

utrudnia realizację zalecanych przez pedagogikę oddziaływań wychowawczych. Dlatego też 

osoby wykonujące zawód trenera w klubach młodzieżowych winny wykazywać ogromną 

kreatywność. Taką, jak nauczyciele, którzy -  z racji wymagań programowych -  również nie 

mogą pominąć treści potencjalnie zaburzających proces wychowania.397

Słusznie zauważył J. Czechowski, pisząc sport bardzo często odbija nierozwiązane 

napięcia i sprzeczności współczesnego społeczeństwa.398 To właśnie poprzez swoją 

niedoskonałość sport stanowi doskonałe narzędzie socjalizacyjne. A pojawiające się w nim 

zagrożenia wychowawcze można zamienić na ogromny potencjał edukacyjny. Ale nie dojdzie 

do tego, jeżeli trener nie będzie uświadamiał młodzieży zasadności podejmowanych decyzji -  

również tych naruszających powszechnie akceptowany system norm i wartości. Uświadamianie 

młodzieży faktu, że podobne okoliczności nie ominą człowieka w dorosłym życiu, to potencjał 

edukacyjny, którego pedagogika nie może zlekceważyć. Przy odpowiednim potraktowaniu sport 

młodzieżowy -  nawet ze swoimi wadami -  stanowić może pewną „szczepionkę uodporniającą”. 

Doświadczanie pewnych niesprawiedliwości występujących w sporcie uodporni młodzież na 

znacznie cięższe trudności, z jakimi będzie się zmagać w swoim życiu.399 Znany z zamiłowania 

do idei olimpijskich J. Lipiec pisze o sporcie: nie je st on ani dobry, ani zły, je s t tylko miejscem 

dobra albo zła, zależnie od tego, czy ludzie zrobią w nim miejsce dla dobra czy zła.400 

O tym, czy trenerzy z zagrożeń wychowawczych uczynią edukacyjny potencjał, zadecydować 

może ich odpowiednie dokształcanie.

397 Te pojawiają się zarówno na lekcji historii (gdzie zasadność działań określa perspektywa polityczno- 
historyczna, a nie aksjonormatywna), jak i na lekcjach języka polskiego czy innych przedmiotach 
artystycznych (gdzie artyści często pytają o zasadność powszechnie aprobowanych norm i wartości).

398 J. Czechowski, Sport szansą społecznego rozwoju człowieka [w:] Społeczeństwo i ekonomia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 16.

399 B. Chrzanowski, Formy edukacji sportowej w kontekście rozważań nad pedagogiką klasycznego liberalizmu. 
[w:] Studies in Sport Humanities, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2014, 14.

400 J. Lipiec, Kalokagatia: szkice z  filozofii sportu, PWN, Warszawa 1988, s. 82.
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III. FENOM EN SPORTU W  PEDAGOGICE RESO CJA LIZACY JN EJ

1. Sport jako form a resocjalizacji młodzieży w perspektywie historycznej

Początki myśli resocjalizacyjnej określa się na koniec wieku XVI. Wcześniejsze 

oddziaływania wobec skazanych przypominały raczej społeczny odwet realizowany przez 

specjalnie do tego przeznaczone instytucje. Jak zauważa B. Urban, podstawowym środkiem 

karnym była śmierć, a wysiłki prawodawców szły najczęściej w kierunku takiego uśmiercania, 

które by najlepiej satysfakcjonowało społeczeństwo.401 Tak więc stracenie skazanych odbywało 

się najczęściej w formie publicznych egzekucji -  często poprzedzonych okrutnymi torturami. 

Nie brakowało kar (teoretycznie) łagodniejszych, tj. obcinania wybranych części ciała czy też 

oszpecania poprzez wypalanie znaku na skórze skazanego. Karano nie tylko dorosłych, ale 

również młodzież i dzieci.

Głównym czynnikiem skłaniającym do podjęcia oddziaływań resocjalizacyjnych 

okazała się ekonomia. W gwałtownie rozwijających się Anglii i Holandii zauważono, 

że aktualny sposób postępowania z przestępcami nie gwarantuje zabezpieczenia prowadzonych 

interesów - osłabia więc pozycję tych państw na rynku handlowym. Racjom czysto finansowym 

towarzyszył umysłowy postęp społeczeństwa -  nie tylko koncentrującego się na umiejętnym 

chronieniu własności prywatnej, co również dostrzegającego brak skuteczności stosowanych 

kar na osobach pozbawionych zatrudnienia. Zaczęto poszukiwać takiej formy kar, które nie 

tylko spełnią rolę prewencyjną, ale również umożliwią zachowanie ciągłości rozwojowej 

danego regionu. To też zadecydowało o konieczności przekształcenia owianych złą sławą 

więzień w domy poprawy i pracy przymusowej. Trafiali do nich głównie drobni przestępcy, 

żebracy, prostytutki i małoletni - częściowo więc domy te wciąż pełniły funkcję zakładów

karnych. 402

Kilkanaście lat później, bo na początku XVII wieku, rozwija się we Włoszech myśl 

oparta na dorobku najwybitniejszych znawców prawa karnego -  rozpowszechniony zostaje 

pogląd koniecznej walki o uratowanie losu przestępców. Zwłaszcza tych młodych. W 1667 roku 

wywodzący się z Florencji mnich Franci przeprowadza w Amsterdamie reformę zapewniającą

401 E. Dukaczewski, Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie [w:] Resocjalizacja, (red.)
B. Urban, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007, t. I, s. 32.

402 tamże.
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młodzieży warunki odosobnienia -  zastosowano je  w celu zminimalizowania deprawacji, jaka 

mogła nastąpić w przypadku umieszczenia w tej samej celi osób młodych ze zdeprawowanymi 

recydywistami. Podobnie postępuje papież Klemens XI, kiedy na początku XVIII w. postanawia 

założyć przytułek św. Michała -  warunki umożliwiają zapewnienie schronienia (w formie domu 

poprawczego) ponad 200 młodocianym przestępcom. Szczególną uwagę zaczyna przykuwać 

proces resocjalizacji więźniów -  uczono profesji zapewniających skazanym, po opuszczeniu 

zakładu, możliwość wykonywania uczciwej pracy. Starano się też poprawić ich sposób 

zachowania.403

Kolejne stulecia to przede wszystkim próby wprowadzenia skutecznych systemów 

resocjalizacyjnych. Stawiano na stopniowe odchodzenie od kar uniemożliwiających powrót do 

społeczeństwa, ale też wprowadzono elementy kształcenia umysłowego 

i religijnego. Z czasem zaczęto dostrzegać również indywidualne i dystynktywne, dla osób 

popełniających przestępstwa, skłonności -  poglądy te zaczęły stanowić ważne elementy teorii 

instynktu. Jej przedstawiciele byli zdania, że odpowiednie wykorzystanie tychże skłonności nie 

tylko uchroni społeczeństwo przed plagą przestępców, ale zapewni 

mu również dodatkowy kapitał.404

W kontekście instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych warto odnotować 

powstające już końcem XIX wieku republiki i wioski dziecięce -  ich zorganizowanie 

umożliwiało maksymalne wyeksponowanie samorządności osadzonej w nich młodzieży. 

W jednej z nich, wybudowanej w 1917 w Omaha (Stany Zjednoczone), pracująca 

na co dzień młodzież mogła liczyć nie tylko na konstruktywną samorządność, ale też otrzymała 

warunki umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu -  w tym również uprawianie 

sportu.405

W roku 1918 Polska odzyskuje niepodległość. Pomimo dość skromnej, wybudowanej 

jeszcze pod zaborami, liczby placówek resocjalizacyjnych, podjęto działania skoncentrowane 

na konieczności odseparowania nieletnich od dorosłych sprawców zbrodni. Zakłady

403 T. Sellin, The House o f  Correction fo r  Boys in the Hospice o f  Saint Michel in Rome [w:] Journal o f  Law and 
Criminology, 1930, 20(4), s. 532-553.

404 E. Dukaczewskl, op. cit., s. 32.
405 D. Coughlin i inni..., Implementing the Community-Based Teaching-Family M odel at Boys Town [w:] (red.) W. 

Christian i inni..., Programming Effective Human Services. Strategies fo r  Institutional Change and Client 
Transition, Plenum Press, New York 1984.
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opiekuńczo-wychowawcze stawiały na wykształcenie ogólne i zawodowe, ale nie brakowało 

też prób wychowywania młodzieży w duchu patriotycznym i religijnym. Ponadto, jak zauważa 

E. Dukaczewski, zwracano szczególną uwagę na wychowanie fizyczne, gry sportowe, 

gimnastykę ruchową, przysposobienie wojskowe.406 Można więc uznać, że sport -  już w okresie 

międzywojennym -  stał się ważnym narzędziem oddziaływań resocjalizacyjnych. Ambitne 

plany zrewolucjonizowania zakładów dla nieletnich i utworzenia z nich republik dziecięcych 

przerwała II wojna światowa.

Pomimo oczywistych trudności, z jakimi zmagać się musiała nie tylko późniejsza myśl 

resocjalizacyjna, ale również cały polski naród, ideę wykorzystywania sportu 

w oddziaływaniach zakładów wychowawczo-poprawczych funkcjonujących na terenie kraju 

udało się zachować.

1.1. Poglądy instynktywistów na proces resocjalizacji

Na początku XX wieku brytyjski psycholog i lekarz, W. McDougall, opublikował pracę 

skoncentrowaną na próbie wytłumaczenia ludzkich zachowań przez pryzmat drzemiących w 

człowieku instynktów. Praca, choć zapoczątkowała teorię instynktu, nie stanowiła naukowego 

przełomu. Jak zauważa E. Fromm, była ona raczej zwieńczeniem filozoficznych poglądów 

i naukowego dorobku Karola Darwina. Wszystkie post-Darwinowskie badania nad instynktem 

opierają się na Darwinowskiej teorii ewolucji -  zauważa Fromm. Jednak w opinii tegoż samego 

autora poglądy wczesnych instynktywistów, choć wydają się cokolwiek naiwne, to jednak jako 

dzieło wyróżniają się wyrafinowaniem, obfitują w konstrukty teoretyczne i wciąż wywierają 

wrażenie wysokim poziomem operowania myślą teoretyczną. W najmniejszej mierze nie można 

je  uznać za przestarzałe.407

Instynkt stanowi źródło hormistycznej energii wymuszającej u człowieka określone 

zachowanie (łac. horme znaczy popchnięcie). Nie jest to mechanizm determinujący 

bezpośrednio motorykę ciała, ale swoistego rodzaju łaknienie pojawiające się 

w określonych okolicznościach. Traktować je należy jako odziedziczoną lub wrodzoną 

dyspozycję psychofizyczną, determinującą podmiot, którego je s t udziałem,

406 E. Dukaczewski, op. cit., s. 66.
407 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebls, Poznań 2013, s. 22.
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do spostrzegania przedmiotów pewnej klasy lub zwracania na nie uwagi, do doświadczenia (po 

spostrzeganiu takiego przedmiotu) podniecenia emocjonalnego szczególnego rodzaju i do 

działania w pewien określony sposób albo przynajmniej doświadczenia impulsu 

do takiego działania.408 Jak zauważa E. Fromm, w poglądach McDougalla nie je st obce 

wzajemne oddziaływanie kulturowego tła na rozmaite rodzaje doświadczeń.49 Instynkty 

te są więc uwarunkowane kontekstami kulturowymi.

Lista wyróżnionych instynktów (na początku było ich 7, tj.: strachu, odrazy, zdumienia, 

gniewu, dominacji, uległości, tkliwości) z czasem rozrosła się do kilkudziesięciu. Myśl 

hormistyczna okazać się miała pomocna przy wyjaśnianiu etiologii zachowań przestępczych 

młodzieży. Szczególnie o to zadbał angielski psycholog sir C. Burt. Jego praca The young  

delinquent skoncentrowała się na rozszerzeniu listy instynktów oraz na próbie wyjaśnienia 

czynów przestępczych popełnianych przez młodzież.410

W ujęciu Burta niektóre instynkty mają bezpośredni wpływ na zachowanie przestępcze, 

inne zaś warunkują je w sposób pośredni. Pomimo doskonałej znajomości instynktów oraz 

wynikających z nich konsekwencji, psycholog nie nakłania do ich tłumienia!411 Kontrowersyjne 

stanowisko uzasadnia Burt w sposób następujący: większość przestępstw popełnionych przez 

nieletnich w ostatecznym rozrachunku nie wypływa z rozplenionej w sercu człowieka 

grzeszności, lecz z niewłaściwego skierowania energii. Dlatego też leczenie przestępczości nie 

może opierać się na zahamowaniu tej energii (które je s t i tak niemożliwe), lecz na skierowaniu 

je j  na właściwe tory.412

Zarówno w poglądach W. McDougalla, jak i C. Burta odnaleźć można model 

funkcjonowania instynktu przypominający metaforę mechanizmu hydraulicznego. Jest to 

zresztą dystynktywna cecha instynktywistów.413 Dla McDougalla instynkt stanowił pewnego 

rodzaju łaknienie, czyli skłonność (...) zdolną do funkcjonowania względnie niezależnie od  

kognitywnej oraz motorycznej części całkowitej dyspozycji instynktownej. W dużym 

uproszczeniu przypominać on może np. słabość do słodyczy -  nie prowadzi ona bezpośrednio

408 za: K. Pospiszyl, Współczesne prądy w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna [w:] 
Resocjalizacja, (red.) B. Urban, s. 78.

409 E. Fromm, op. cit., s. 22.
410 C. Burt, The young delinquent, University o f London Press, London 1925.
411 K. Pospiszyl, op. cit., s. 80.
412 za: K. Pospiszyl, op. cit., s. 80.
413 E. Fromm, op. cit., s. 23.
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do ich zakupu i, już później, konsumpcji, ale towarzyszy jednostce w sposób nasilający się w 

określonych okolicznościach. Pomimo takiego spojrzenia na zjawisko instynktu, McDougall nie 

stroni od opisywania go jako powstrzymywanej przez śluzy energii, która czasem wrze, bądź 

też jako komory, w której nieprzerwanie ulatnia się gaz.414

W podobny sposób opisuje zjawisko sublimacji instynktów C. Burt. Zjawisko to 

zachodzi w dwóch etapach: w etapie pierwszym następuje analiza instynktu, rozumiana jako 

pozbycie się pewnej, generującej określone zachowanie, energii w sposób akceptowany 

społecznie. W drugim etapie energia ta zostaje przekierowana na inny tor. 

W ujęciu hormistycznym oddziaływania resocjalizacyjne winny być skoncentrowane na 

„wyładowywaniu” tej energii, czyli na pierwszym etapie sublimacji. C. Burt nazywał go... 

kanalizacją instynktu.415

Skanalizowanie impulsu złości oparte jest na poglądach Platona i Arystotelesa -  

zachowanie przepełnione agresją dostrzegali nie tylko u przestępców, ale również 

w bohaterskich postawach. Odwołując się właśnie do wniosków filozoficznych Burt 

za konieczne uznaje wykreowanie warunków wymuszających zachowania rodzące czyny godne 

bohaterów.416 Właśnie w takich okolicznościach przepełniona agresją młodzież uczy się 

konstruktywnego wykorzystywania drzemiącego w niej instynktu złości. Dobrym pretekstem 

do tego są zajęcia sportowe.417

W publikacji poświęcono również uwagę młodzieżowym gangom - można je zastąpić 

różnego rodzaju klubami (artystycznymi lub sportowymi). Oczywiście najlepszym (i jedynym  

pozytywnym) kierunkiem rozwiązania tego problemu jest zastąpienie grup nieprzestrzegających 

praw i porządku społeczeństwa zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi, które, działając 

w sposób nienaruszający norm prawnych, cieszyłyby się atrakcyjnością równą grupom 

„dzikim”, ja k  np. kluby sportowe -  streszcza poglądy Burta K. Pospiszyl.418 Właśnie tą drogą 

okiełznać można kolejny instynkt, tj. instynkt stadny.

W poglądach C. Burta nie brakuje próby wykazania pewnych analogii pomiędzy naturą 

ludzką a zwierzęcą. Jego zdaniem nieskuteczność tłumienia instynktów wynika z tego, że

414 tamże.
415 K. Pospiszyl, op. cit., s. 80-81.
416 C. Burt, op. cit., s. 501.
417 tamże, s. 454.
418 K. Pospiszyl, op. cit., s. 82.
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przypominają one proszenie ryby, aby zechciała latać niczym ptak lub też drapieżnika 

pustynnego, aby spokojnie leżał obok jagnięcia i jak ono jadł zieleninę.419 Stanowi to nie tylko 

o sile poglądów (stanowisko instynktywistów staje się zrozumiałe dla większej grupy 

czytelników), ale również o ich naukowej słabości (doszukiwanie się analogii pomiędzy 

zachowaniami ludzkimi a zwierzęcymi może rodzić poczucie uproszczonego rozpatrywania 

przyczyny ludzkich zachowań420). W kontekście poniższej pracy doktorskiej warto dodać, że 

sam C. Burt opisuje sportowca, który z powodu uzależnienia od silnych wrażeń szuka spełnienia 

w zachowaniach naruszających społeczne normy.421

2. Sport w kulturotechnicznych oddziaływaniach resocjalizacyjnych Cz. Czapówa 

i S. Jedlewskiego

Czesław Czapów i Stanisław Jedlewski zaznaczają, że obowiązkiem kadry 

wychowawczej jest zapewnienie -  oprócz optymalnych warunków umożliwiających 

kontynuowanie nauki oraz podjęcie realizowanej na terenie ośrodka pracy -  odpowiednio 

zorganizowanych zajęć rekreacyjno-sportowych.422 W książce Pedagogika resocjalizacyjna 

zwrócona zostaje uwaga na poglądy zagranicznych autorów traktujących sport jako środek 

szczególnie ważny w procesie resocjalizacji. Zauważają, że u młodzieży przebywającej 

w zakładach poprawczych i karnych stwierdza się zainteresowanie sportem, rozbudzone jeszcze 

przed je j pobytem w zakładzie.423 Powrót do takiej formy aktywności umożliwić ma 

wypracowanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Sport, wymagając od uczestników cech charakteru cenionych w środowiskach 

przestępczych (tj. sprytu, tężyzny i sprawności fizycznej, wytrzymałości, odwagi, współpracy), 

kreuje bliskie dokonywaniu przestępstwa emocje. Rozgrywki sportowe przypominają młodzieży 

resocjalizowanej to, co było dla niej atrakcyjne w dokonywaniu przestępstw, a mianowicie

419 tamże, s. 81.
420 Szerzej, krytykując poglądy innego instynktywlsty -  K. Lorenza -  rozpisał się o tym E. Fromm w książce

Anatomia ludzkiej destruktywności.
421 C. Burt, op. cit., s. 90.
422 Cz. Czapow, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna., P.W.N, Warszawa 1971, s. 386.
423 tamże, s. 389.
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element napięcia, ryzyko wymagające wykazania cenionej przez nią sprawności fizycznej, 

szybkiej orientacji, a odniesione w nich zwycięstwo daje poczucie przewagi nad innymi 

ludźmi.424 To samo można osiągnąć wchodząc w konstruktywną rolę sportowca, który -  aby 

uczestniczyć w rywalizacji -  musi przy okazji opanować takie umiejętności, jak: poszanowanie 

zasad gry, kultura obcowania z przeciwnikiem, wytrwałość.425

Pomimo tego ogromnego potencjału, Czapów i Jedlewski ostrzegają wychowawców 

planujących wykorzystanie zajęć sportowych w procesie resocjalizacji. Należy uwzględniać 

liczne trudności, których przyczyną je s t nie tylko osłabienie kontroli wewnętrznej (...), lecz także 

znacznie niższa sprawność fizyczna w porównaniu z rówieśnikami przebywającymi na 

wolności.426 Organizowanie meczów pomiędzy młodzieżą umieszczoną w resocjalizacyjnej 

placówce zamkniętej a rówieśnikami trenującymi na wolności generować może niepotrzebne 

napięcia. Trudno jednak zaprzeczyć, że przy ich prawidłowym zorganizowaniu, stanowić będą 

istotny punkt wyjścia dla procesu resocjalizacji. Nadzieja na osiągnięcie sukcesu w sporcie (...) 

staje się ważkim czynnikiem zwiększonej samokontroli uwzględniającej także bardziej odległe 

gratyfikacje. 427

Mimo tych zastrzeżeń zajęcia sportowe traktowane są jako ważny element resocjalizacji, 

a sam sport jako narzędzie wzmacniające mechanizm wewnętrznej kontroli. Sprawdza się on 

również przy próbach rozładowywania emocjonalnego napięcia -  warto go stosować jako jedną 

z form terapii. I, już na koniec, nie można zapomnieć o tym,

że wspólne przeżywanie sportowych emocji (a zwłaszcza sukcesy) przyczyniać się będzie do 

uspołeczniania wybranej grupy wychowawczej.

Powyższe rozważania dotyczą przede wszystkim zajęć rekreacyjno-sportowych

uprawianych w zamkniętych zakładach poprawczych. W niektórych miejscach sport zostaje 

scharakteryzowany jako skanalizowana forma działalności przestępczej -  resocjalizacja jest tu 

pojmowana jako wejście w społecznie akceptowaną rolę. Poglądy 

Cz. Czapowa i S. Jedlewskiego umożliwiają spojrzenie na zagrożenia wychowawcze

w sporcie, jak na swoisty potencjał edukacyjny -  dający się zastosować nie tylko

424 tamże.
425 tamże.
426 tamże.
427 tamże, s. 389.
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w resocjalizacji. Skuteczne metody na odreagowywanie stanu napięcia powinny być też 

rozpatrywane przez pracujących z niezagrożoną niedostosowaniem społecznym młodzieżą.

3. M etoda Resocjalizacji przez Sport (MRS) M. Konopczyńskiego

Koncepcja twórczej resocjalizacji traktuje proces resocjalizacji jako działanie 

skoncentrowane na próbie zmodyfikowania tożsamości jednostki społecznie niedostosowanej 

w oparciu o rozwój drzemiących w niej potencjałów. Sam Marek Konopczyński twórczym 

postępowaniem resocjalizacyjnym określa te sposoby i zakresy oddziaływań resocjalizacyjnych, 

które nastawione są nie tyle na korektywną zmianę społecznych sposobów funkcjonowania 

wychowanków, ile na rozwój strukturalnych czynników procesów poznawczych i twórczych 

nieprzystosowanych społecznie osób.428 Efektem takich oddziaływań jest rozwój potencjałów 

tych osób, uzyskiwane przez nich nowe kompetencje i umiejętności, a w konsekwencji nowe 

parametry ich tożsamości społecznej i indywidualnej.429

W ujęciu tradycyjnym oddziaływania resocjalizacyjne koncentrują się na korekcji, 

eliminacji bądź doskonaleniu osobowości u jednostek przejawiających zaburzenia 

w zachowaniu. Niepowodzenia tych oddziaływań wynikać mają z braku optymalnego 

wykorzystywania potencjałów tkwiących w osobach niedostosowanych społecznie. 

Ich wychwycenie oraz konstruktywne wykorzystanie zapewnić ma jednostce niedostosowanej 

społecznie szansę na wykreowanie nowej tożsamości. Celem resocjalizacji -  objaśnia 

Konopczyński -  je s t w istocie wykreowanie nowych parametrów tożsamości wychowanków, 

a nie korektywna zmiana przekonań, nastawień i preferencji aksjologicznych czy form  reakcji, 

zachowań, postaw i ról społecznych.430 Metoda twórczej resocjalizacji potencjały te uaktywnia, 

a efekty pracy nabierają wymiaru realnego. Wykorzystywane są wszelkie formy sztuki, ale 

uwzględnia się też realizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych metodą zajęć sportowych.

Zdaniem Marka Konopczyńskiego Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS) jest

428 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, s. 157.
429 tamże, s. 157.
430 tamże, s. 128-129.
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szczególnie atrakcyjna dla chłopców.431 Jej niepodważalnym atutem jest względnie duża 

dostępność do bazy sportowej -  co czyni z niej alternatywę resocjalizacyjną, możliwą do 

zastosowania zarówno w warunkach instytucji wychowawczych, ja k  i w warunkach środowiska 

otwartego.

Według Konopczyńskiego podejmowanie aktywności sportowej na przestrzeni kilku 

miesięcy wymiernie przyczynia się do psychicznego wzmocnienia jednostki433. Ulega poprawie 

poczucie własnej wartości, styl atrybucji, poziom pobudliwości oraz umiejętność przyjmowania 

optymalnej perspektywy. Ponadto, obniżony zostaje poziom podatności emocjonalnej oraz 

skłonności do przejawiania uporczywych myśli.434

Jednostka uprawiająca aktywność sportową, z racji konieczności skutecznego 

i dynamicznego rozwiązywania sytuacji problemowych w sposób akceptowany społecznie, 

wzmacnia się też na poziomie intelektualnym. Związane jest to z rozwijaniem procesów 

poznawczych i twórczych. Wychowankowie dostrzegają także -  a może przede wszystkim -  

efekty związane z uczestnictwem w sporcie na poziomie biologiczno-zdrowotnym. Osoba 

uprawiająca sport wyróżnia się na tle grupy lepszą kondycją fizyczną, a także sprawnością 

cielesną. Poprawie ulega stan zdrowia, co wynikać może nie tylko 

z uczestnictwa w zajęciach, ale zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny -  co oznacza 

rezygnację (bądź ograniczanie) ze środków psychoaktywnych.

Przemyślenia dotyczące Metody Resocjalizacji przez Sport dotyczą także (by nie dodać 

- przede wszystkim) płaszczyzny związanej z tożsamością wychowanka. Osoba uprawiająca 

sport otrzymuje szansę publicznego prezentowania swoich umiejętności. 

Nie tylko umożliwia to weryfikowanie wyników swojej pracy (motywując do jej 

kontynuowania), ale również daje szanse na wykreowanie tożsamości powszechnie 

akceptowanej. Sport zapewnia warunki do stworzenia scenariusza wydarzeń opartego 

na okolicznościach wymagających wejścia w konstruktywną rolę społeczną.

Metody Resocjalizacji przez Sport nie należy traktować jako metody skoncentrowanej 

na wychowywaniu zawodowych sportowców. Skierowana jest do młodzieży niedostosowanej

431 tamże, s. 239.
432 tamże.
433 tamże, s. 244.
434 tamże, s. 244-245.
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społecznie i jej zastosowanie raczej nie wykreuje osób uprawiających sport zawodowo. Wynika 

to z oczywistych rozbieżności natury psychofizycznej, ale też relatywnie skromniejszych 

warunków -  zapewniających możliwość uprawiania, przede wszystkim, sportowej rekreacji, 

a nie wyczynu. Jednak Konopczyński zaznacza konieczność dalszego rozwijania potencjałów 

ujawnionych dzięki powyższej metodzie w warunkach środowiska otwartego. Nie dla wyników, 

ale podtrzymania nabytych zdolności. Tu niezbędne okazuje się skorzystanie z pomocy 

psychologa oraz zespołu realizacyjnego -  sport staje się wówczas swoistym stylem życia, 

umożliwiającym utrzymywanie optymalnej formy psychofizycznej.435

4. Sport w oddziaływaniach penitencjarnych

Nacisk na kształtowanie sprawności fizycznej w więzieniu może płynąć z dwóch stron. 

Z jednej strony wynikać to będzie z polityki karnej, według której zakłady penitencjarne 

stanowić mają miejsce poprawy społecznego funkcjonowania skazanych -  

i tu, jedną z form oddziaływania resocjalizacyjnego, są zajęcia sportowe. Z drugiej zaś strony 

sprawność fizyczna pełni niebagatelną rolę w realiach podkultury więziennej -  

o tym, jak o nią zadbać stricte w warunkach więziennej celi, napisano nawet książkę.436 Wydaje 

się więc, że zarówno działalność korekcyjna pracowników więzienia, jak i stojąca do niej w 

opozycji podkultura więzienna, w tym jednym elemencie powinny być ze sobą spójne. Tak 

jednak nie jest.

W procesie oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach penitencjarnych sport stanowi 

jeden z trzech elementów tzw. triady naprawczej. Określenie to wyraża powszechnie 

realizowaną formę zabiegów korekcyjnych, stosowaną wobec skazanych, 

na którą składa się -  obok szkolnej edukacji i wykonywanej pracy -  aktywność sportowa.437 

Osadzeni otrzymują ofertę z nauczaniem, zajęciami kulturalno-oświatowymi i sportowymi, 

a nawet możliwość tworzenia zespołów nawiązujących relacje ze stowarzyszeniami,

435 tamże, s. 245-246.
436 P. Wade, Skazany na trening, Wydawnictwo Aha!, Łódź 2013.
437 S. Przybyliński, Podkultura więzienna,, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 116.
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organizacjami i instytucjami potencjalnie zainteresowanymi niesieniem pomocy skazanym.438

Uczestnictwo w zajęciach sportowych jest traktowane jako element motywujący 

do aktywnego udziału osadzonych w procesie resocjalizacji. Zajęcia te mogą więc zostać 

skazanemu odebrane w ramach kary za niewłaściwe zachowanie się439 440 albo też dodatkowo 

przyznane w formie nagrody za prawidłowe sprawowanie się.441 442 W praktyce penitencjarnej 

zakładów półotwartych i otwartych nagrody te oznaczać mogą również otrzymanie przepustki 

lub zezwolenia na udział w zajęciach realizowanych poza murami więzienia. Do skorzystania 

z takich nagród chętnych nie brakuje -  dowodzą tego aktualne raporty Służby Więziennictwa.443

Rozwiązanie w postaci przepustek lub zezwoleń nie dotyczy zakładów zamkniętych. 

Podstawa prawna dopuszcza wprawdzie zajęcia kulturalno-oświatowe 

i sportowe oraz nauczanie, możliwe jest też organizowanie więziennych zespołów 

z przedstawionymi wyżej następstwami, jednak ustawodawca wyraźnie zastrzega konieczność 

organizowania całości oddziaływań naprawczych w obrębie zakładu karnego.444 Istniejące 

regulacje prawne mają zapewniać minimum warunków niezbędnych do podejmowania 

resocjalizacji - w praktyce penitencjarnej ich zrealizowanie okazuje się trudne. Problem nie 

dotyczy wyłącznie polskiego systemu penitencjarnego.

Aktualnie więzienia zmagają się z nadmiarem skazanych. Przeludnienie zakładów 

karnych je s t światową bolączką. Do niewielu krajów, jeśli w ogóle takie istnieją, 

nie zawitało ono nigdy -  komentuje J. Jasiński.445 W efekcie, zamiast opisywać (i tak skromną) 

infrastrukturę sportową polskich jednostek penitencjarnych, należy raczej zauważyć ich 

postępujący zanik! Jest taki tłok, że dyrektorzy zakładów (...) wydają decyzje o przeznaczeniu 

na cele mieszkalne pomieszczeń dotąd spełniających inne funkcje: sale gimnastyczne, świetlice, 

pomieszczenia gospodarcze, siłownie, kaplice -  przybliża sytuację S. Przybyliński 446 W takich

438 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy (tekst jednolity: Dz. U. nr 90, poz. 557 ze 
zm.), art. 136. § 1.
439 tamże, art. 143 § 1 pkt. 3).
440 tamże, art. 143 § 3 pkt. 4).
441 tamże, art. 136 § 3.
442 tamże, art. 138 § 1 pkt. 10).
443 Roczna informacja statystyczna za rok 2017, Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby 

Więziennej, Warszawa 2017, s. 22.
444 Art. 90 pkt. 3) Kodeksu Karnego Wykonawczego.
445 J. Jasiński, Problem przeludnienia zakładów karnych [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego, Warszawa 1997, 

15, s. 3.
446 S. Przybyliński, op. cit, s. 92.
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warunkach ograniczona zostaje nie tylko siła oddziaływań naprawczych, ale jeszcze większego 

znaczenia nabiera podkultura więzienna. Jednym z następstw jej funkcjonowania staje się 

wprowadzony przez nią podział skazanych na „ludzi”, „nie-ludzi” i „cwelów ” 447 Zagadnienie 

to wymaga zwięzłego przybliżenia.

Grupa osadzonych, nie współpracująca ze służbą więzienna oraz niezainteresowana 

procesem resocjalizacji, nazywa samych siebie „grypsującymi” („git-ludzie”). 

W środowisku skazanych znajdują się oni na szczycie hierarchii społecznej. Dopiero pod nimi 

odnaleźć można osoby niegrypsujące („frajerzy”), czyli osadzonych skoncentrowanych na 

pokojowym odbywaniu kary więziennej i niezainteresowanych przebywaniem w obozie 

„grypsujących” . Zaś na najniższym szczeblu społecznej drabiny znajduje się grupa tzw. 

„poszkodowanych ” („ cwele ”). Zalicza się do nich najczęściej skazanych za przestępstwa natury 

seksualnej, a także osoby współpracujące z organami wymiaru sprawiedliwości bądź 

personelem penitencjarnym.448 Do kategorii „poszkodowanych” zaliczone mogą też zostać 

jednostki życiowa nieporadne, o niskim poziomie inteligencji i naiwnej postawie życiowej.449

Przy tłoku panującym w placówkach penitencjarnych ilość interakcji społecznych 

zachodzących pomiędzy jednostkami reprezentującymi zróżnicowane poziomy drabiny 

społecznej systematycznie wzrasta. I nie są to interakcje oparte na partnerstwie - większa 

populacja uwięzionych to również większa ilość „frajerów” i „cweli”, którymi można się 

wyręczać i za pomocą których można zaspokajać własne potrzeby i zachcianki.450 Dlatego też 

tak niskie poczucie bezpieczeństwa można odnotować u skazanych nie przynależących do 

„ ludzi” 451 W podkulturze więziennej szczególnie cenione okazuje się demonstrowanie swojej 

siły jako „grypsujący” -  i tu niebagatelną rolę pełnić może posiadana przez jednostkę 

sprawność fizyczna.

Wygląd zewnętrzny i siła fizyczna przyczyniają się w niemałym stopniu 

do zajmowania przez więźnia określonego miejsca w hierarchii grupowej -  komentuje

447 tamże, s. 27-28.
448 A. Krukowski, Socjologia zakładu karnego [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) 

Hołyst B., Instytut Problematyki Przestępczości i Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984,
s. 43-55.

449 P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2002, s. 135.
450 S. Przybyliński, op. cit., s. 98.
451 J. Górski, Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych [w:] Problemy współczesnej... s. 69.
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M. Szaszkiewicz 452 Skazani chętnie uczestniczą w zajęciach na siłowni, ale nie stronią też od 

dodatkowych ćwiczeń w więziennej celi. Tu warto zwrócić uwagę na pewne zróżnicowanie 

celów przyświecających podejmowanym treningom. O ile większość społeczeństwa trening 

siłowy poświęca -  przede wszystkim -  kształtowaniu estetycznie pożądanej sylwetki, o tyle 

„grypsującym” zajęcia z ciężarami mają pomóc w wypracowaniu fizyczności zapewniającej 

przetrwanie. W realiach więziennych wytrenowane ciało służy nie tylko do wygrania bójki, ale 

również do budzenia postrachu wśród osadzonych i, już dalej, zadbania o to, aby do 

wspomnianej bójki nie doszło.453

W realiach podkultury więziennej posiadanie pewnej sprawności cielesnej wiąże się 

z pełnieniem określonych funkcji. Członkowie grupy wyróżniający się, przede wszystkim, 

wysokim poziomem brutalności zaliczani są do tzw. „fermenciarzów ”. Na ogół są to jednostki 

obdarzone stosunkowo większą siłą i sprawnością fizyczną. Swój wizerunek osoby groźnej 

i skłonnej do fizycznego ataku podkreślają licznymi tatuażami. Jako specjaliści od stosowania 

przemocy fizycznej angażowani są do porachunków, wykonywania aktów zemsty 

i egzekwowania kar wynikających z kodeksu grypserskiego -  przybliża M. Szaszkiewicz.454

Nieco odmienną rolę, jakkolwiek ściśle powiązaną z koniecznością posiadania ponad 

przeciętnej sprawności fizycznej, pełnią tzw. fakirowie. Charakteryzuje 

ich znakomita gibkość ciała, dzięki której potrafią np. wspiąć się po rynnie, zmieścić 

w niewielkich otworach lub wyzwolić się z kajdanek. Dążą do wykonania czegoś 

nietuzinkowego, wręcz niebezpiecznego. Chęć zaimponowania innym w taki sposób pcha 

fakirów  do ciągłego doskonalenia swojej sprawności fizycznej.455 Aby przynależeć do 

grypserów nie zawsze trzeba wyróżniać się ponad przeciętnym poziomem wytrenowania -  

pozostałe, pełnione przez skazanych role, niezwiązane z tematyką niniejszego rozdziału, opisuje 

literatura przedmiotu.456 457

W latach osiemdziesiątych XX wieku rola sprawności fizycznej stanowiła istotny 

element umożliwiający osadzonemu walkę o miano przywódcy grupy. Nie był to wprawdzie

452 M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997, 
s. 126.

453 P. Wade, op. cit., s. 145-165.
454 M. Szaszkiewicz, op. cit., s. 90.
455 S. Przybyliński, op. cit., s. 21.
456 P. Moczydłowski, op. cit.
457 M. Szaszkiewicz, op. cit.
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jedyny z wymaganych elementów: wymagano również bogatego doświadczenia przestępczego, 

wysokiego wymiaru kary oraz wielokrotnego karania karą pozbawienia wolności za 

przestępstwa przy użyciu siły.458 Atrybut ponad przeciętnej sprawności fizycznej nie zniknął 

również w późniejszych opracowaniach: od przywódcy podkultury wymaga się, aby autorytet 

swój mógł w razie potrzeby poprzeć siłą -  pisał M. Szaszkiewicz, dodając podkultura więzienna 

wyraźnie odróżnia się od wielu innych podkultur, np. grup zorganizowanej przestępczości na 

wolności.459 Ludzie z tzw. wyższych sfer, odpowiedzialni za kierowanie gangami, ale 

bezpośrednio nie uczestniczący w działalności przestępczej, w grupie uczestników podkultury 

więziennej przypuszczalnie nie mieliby szansy na funkcję przywódcy.469

W aktualnych rozważaniach zwracaj ą uwagę dwa, wyraźnie odstające od siebie, modele 

przywódcy podkultury więziennej. Pierwszy, dość tradycyjny, koncentruje się 

na sile fizycznej: w więzieniu istnieje prawo siły i ten ma władzę, kto właśnie siłą mięśni pokona 

i zdetronizuje przeciwnika.461 Drugi, obecnie spotykany coraz częściej, zakłada zdecydowanie 

większe skupienie się na atrybutach intelektualnych (wiedza, zaradność więzienna, erudycja czy 

zdolność radzenia sobie ze stresem).462 Przywódcy zaliczani

do drugiego modelu -  mimo, że nie wysportowani -  posłuch wśród silniejszych mają 

zapewniony dzięki lepszemu dostępowi do pieniędzy, które najczęściej otrzymują od 

zorganizowanych grup przestępczych (zainteresowanych nie tylko działalnością na wolności, 

ale również kontrolowaniem życia więziennego).463 Zdaniem S. Przybylińskiego wszystko to 

świadczy o pewnej ewolucji podkultury więziennej w kierunku bliżej niesprecyzowanych, 

z wyraźnymi elementami konsumpcjonizmu.464 465

Pomimo odnotowywanych zmian w podkulturze więziennej sport wciąż zajmuje 

w niej ważne miejsce. Atrybuty cenione przez środowisko grypserów znacząco nie odbiegają 

od tych, jakimi należy wyróżniać się w trakcie sportowej rywalizacji. Obie okoliczności 

wymuszają na jednostce szukania przewagi -  czy to w wymiarze czysto fizycznym, czy też

458 za: S. Przybyliński, op. cit., s. 48.
459 M. Szaszkiewicz, op. cit., s. 80.
460 tamże.
461 S. Przybyliński, op. cit., s. 48.
462 tamże, s. 48.
463 tamże, s. 49-50.
464 S. Przybyliński, Na krawędzi więziennej egzystencji -  skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego 

spojrzenia [w:] Resocjalizacja Polska, 2016, 11, s. 48.
465 Sz. Jadczak, Wisła w ogniu. Jak bandyci ukradli Wisłę Kraków, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2019
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z pomocą sprytu, inteligencji i zaradności. Ceniony jest również charakter jednostki. Dzięki 

temu stosowanie zajęć sportowych nie musi wiązać się z wywoływaniem pewnych oporów 

wśród osadzonych. Aby jednak zmotywować więźniów do aktywnego uczestnictwa 

w oferowanych przez jednostki penitencjarne programy oddziaływań resocjalizacji przez sport 

konieczne może okazać się uderzenie w atrakcyjność podkultury więziennej.466 Dlatego, obok 

kwestii związanych z poprawą infrastruktury i stworzeniem realnych warunków do uprawia 

sportu, warto zastanowić się nad pewnymi modyfikacjami w obszarze karnym. W tym 

kontekście badawczą czujność budzić może wprowadzony w Tajlandii program resocjalizacji 

przez sporty walki -  za wygranie, zorganizowanego w ramach tegoż programu, turnieju, 

skazany może nawet wyjść na wolność.467

Zagrożona niedostosowaniem społecznym młodzież posiada na ogół szczątkową wiedzę 

o funkcjonowaniu podkultury więziennej.468 Podstawowe zasady kodeksu grypserskiego 

docierają do niej nie tylko z lokalnych społeczności, ale również ze świata szeroko rozumianej 

popkultury -  tutaj, wizerunek hołdującego wartościom konsumpcyjnym gangstera, jest 

niegroźny i wręcz atrakcyjny.469 W efekcie, oprócz zinternalizowania pewnych elementarnych 

zasad płynących z podkultury więziennej (najczęściej jest to niechęć do policji i osób z nią 

współpracujących), u młodzieży tej zaobserwować można bardzo zbliżone do przestępców 

oczekiwania względem podejmowanej aktywności sportowej. Częściej, niż cenne sportowe 

trofea bądź walory estetyczne, będzie ona sobie cenić wypracowanie sprawności fizycznej, 

dzięki której można przeprowadzić lub odeprzeć atak.

Zdarza się, że ci najbardziej zdemoralizowani, porzucają systematyczne uczestnictwo 

w treningach sportowych i -  oddając się zajęciom na siłowni bądź w klubach sportów walki -  

doskonalą się ściśle do pełnienia roli żołnierza w zorganizowanych grupach przestępczych. 

Czynnikiem szczególnie do tego motywującym jest możliwość uzyskania szybkiego i łatwego 

zarobku za lata poświęcone treningom -  czego nie może zaoferować zdecydowana większość 

klubów sportowych. Przestępcze życie oznacza też wzbudzenie większego wrażenia i respektu

466 S. Przybyliński, Podkultura więzienna, s. 247.
467 więcej o programie Prison Fight Thailand można przeczytać na stronie: http://prlsonflght.com/
468 M. Wołowlcz, Charakterystyka młodocianych i młodych więźniów [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI 

wieku, (red.) B. Hołyst, S. Redo, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 1996.
469 w ostatnich latach zaobserwować też można coraz popularniejszy wizerunek sportowca-gangstera; szerzej 

zob. B. Chrzanowski, M edia a sport, czyli od związku doskonałego do toksycznego [w:] Kognitywistyka i 
Media w Edukacji, 2014, 2.
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w miejscu zamieszkania -  to tu jednostka po raz pierwszy mogła usłyszeć o podstawowych 

zasadach kodeksugrypserskiego. I to względem niego pragnie pozostać do końca lojalna.

Podsumowując, podkultura więzienna oferuje zagrożonej niedostosowaniem 

społecznym młodzieży znacznie atrakcyjniejszą -  od powszechnie aprobowanego systemu 

norm i wartości -  perspektywę społecznego funkcjonowania. Dla osób zmuszonych do 

porzucenia kariery sportowej stanowi ona też doskonałe miejsce do kontynuowania, opartego 

na sprawności fizycznej, rozwoju zawodowego.

5. Aktywność sportowa młodzieży a przestępczość

O korzyściach płynących z zastosowania sportu w pracy z młodzieżą skłonną do 

popełniania przestępstw pisali przedstawiciele psychologii hormistycznej. Swoje uwagi w tym 

zakresie przedstawili również klasycy polskiej myśli resocjalizacyjnej - Cz. Czapów 

i S. Jedlewski. Zaś za jedną z metod twórczej resocjalizacji uznaje sport M. Konopczyński.

Aktywność sportowa traktowana jest jako pomoc do walki z przestępczością 

w kontekście wielu teorii: kontroli społecznej T. Hirshiego (jednostka uprawiająca sport jest 

bardziej zżyta ze społeczeństwem i przejawia mniejszą skłonność do popełniania 

przestępstw)470 471, teorii nudy W. Schafera (gdzie sport stanowi nie tylko sposób na przerwanie 

nudy, ale również na tyle pochłania czas osobie go uprawiającej, że ta już przestaje przejawiać 

chęć podejmowania innych zachowań)472 czy też teorii podkultur dewiacyjnych L. Cohena 

(gdzie przestępstwo traktować należy jako następstwo sprzyjających okoliczności, zaś sport -  

wypełniając wolne, w życiu człowieka, chwile -  okoliczności te usuwa).473

Obok kwestii bezpośrednio związanych z problematyką zależności zachodzącej 

pomiędzy podejmowaniem aktywności sportowej a realizowaniem zachowań przestępczych nie 

sposób nie wspomnieć o licznych, korzystnych dla stanu psychologicznego, społecznego

470 R. Agnew, D. Petersen, Leisure and delinquency. Social Problems, 1989, 36, s. 332-350, źródło internetowe: 
https://dol.org/10.2307/800819 [dostęp 13.04.2017].

471 R. Hass, Involvement in sports and engagement in delinquency: An examination o f  Hirschi ’s social bond 
theory (dissertation), 2001, źródło internetowe: http://dc.etsu.edu/etd/67 [dostęp 13.04.2017].

472 W. Schafer, Participation in interscholastic athletics and delinquency: A  preliminary study. Social Problems, 
1969, 17, s. 40-47.

473 L. Cohen, M. Felson, Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American 
Sociological Review, 1979, 44, s. 588-608.
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i zdrowotnego, następstwach wynikających z systematycznego podejmowania tejże 

aktywności. Do przekonujących wniosków dotarli badacze z zespołu odpowiedzialnego za 

raport podsumowujący aż 3668 publikacji dotyczących następstw wynikających z uprawiania 

sportu. Istnieją konkretne dowody sugerujące korzyści dla zdrowia psychicznego, ja k  

i społecznego, wynikające z uprawiania sportu -  podsumowują zagadnienie autorzy raportu.474

Pomimo tego od początku lat 70. pojawiły się publikacje o szkodliwych następstwach 

uprawiania sportu. Zaliczyć do nich należy, przede wszystkim, klasyczną już pozycję Sport: I f  

you want to build character try something else autorstwa B. C. Ogilvie 

i T. A. Tutko475 oraz kontrowersyjny pogląd G. B. Leonarda: jeśli sport kształtuje charakter, to 

je st to charakter dobry dla kryminalisty. W obu przypadkach autorzy podkreślają trudność 

w próbie wypracowania -  za pomocą zajęć sportowych -  właściwego dla reszty społeczeństwa 

charakteru człowieka. Z racji użycia mało precyzyjnego terminu „charakter” publikacje te 

sprawiają wrażenie zbyt ogólnych.

Blisko dwie dekady temu pojawiły się pierwsze, szerzej cytowane, publikacje badań 

o charakterze empirycznym. W oparciu o obszerny materiał grupa z Uniwersytetu w Kalifornii 

(D. Shields i B. Bredemeier) oraz zespół badawczy z Uniwersytetu w Idaho (J. Beller, S. Stoll, 

C. Hahm i A. Lumpkin) dowiodła szeregu zagrożeń wychowawczych wynikających 

z podejmowania aktywności sportowej. Jak donosi K. Sas-Nowosielski badania ujawniają dość 

konsekwentnie, iż młodych ludzi uprawiających sport charakteryzuje niższy poziom rozwoju 

moralnego (zwłaszcza w zakresie procesów rozumowania moralnego) w porównaniu do nie 

uprawiających sport rówieśników, a tendencja ta je s t tym silniej zaznaczona, im dłuższy jest 

czas uprawiania sportu.416 Wnioski płynące z publikacji budzą pedagogiczną czujność, ale też 

nie zabrakło głosów krytyki. Badaczom z Uniwersytetu w Kalifornii zarzucono, między innymi, 

nieadekwatne do realiów sportu rozumienie moralności.477 Z kolei zespołowi z Idaho wytknięto 

nie tylko metodologiczną niespójność, ale również niedopuszczalną w nauce zależność -  

wykazać miały zasadność funkcjonowania odpowiedzialnej za finansowanie badań instytucji

474 M. Eime, J. Young, A systematic review o f  the psychological and social benefits ofparticipation in sport fo r  
children and adolescents: informing development o f  a conceptual model o f  health through sport [w:] 
International Journal O f Behavioral Nutrition A nd  Physical Activity 2013, 10(98), źródło internetowe: 
http://ggg.ijbnpa.org/content/10/1/98 [dostęp 13.04.2017].

475 Sport: I f  you want to build character try something else [w:] Psychology Today, 1971, 9
476 K. Sas-Nowoslelskl, op. cit., s. 74-75.
477 R. Fulllnwlder, Sports, Youth and Character: A Critical Survey, Maryland 2006, s. 25.
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Center fo r  Ethics (oferującej program filozoficznej interwencji).478 Pomimo pewnych 

niedociągnięć hipotezy zamieszczone w powyższych badaniach coraz częściej zaczęto 

poddawać próbie weryfikacji.

W roku 2007 opublikowano badania zespołu Faulknera. Uzyskane tam wyniki sugerują, 

że aktywność fizyczna nie je st rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenia młodzieżowej 

przestępczości.419 Badania przeprowadzono na grupie 3796 nastolatków 

z prowincji Ontario w wieku 11-20 lat. Pomocne przy zgromadzeniu tak dużej liczby badanych 

okazało się wykorzystanie krótkich ankiet umożliwiających zmierzenie: nasilenia zachowań 

przestępczych, poczucia własnej wartości oraz częstotliwości podejmowania aktywności 

fizycznej. Pomimo ogromu wykonanej pracy autorzy zaznaczają, że nie jest ona wolna od 

pewnych ograniczeń natury metodologicznej.

W kwestionariuszu ankiety określającym nasilenie zachowań przestępczych badany 

musiał zaznaczyć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmował jedną 

z następujących aktywności (tj. 1) kradzież auta, 2) celowe zniszczenie mienia (wandalizm), 

3) sprzedaż marihuany albo haszyszu, 4) kradzież rzeczy o wartości większej niż 50 dolarów, 

5) włamanie się do budynku, 6) sprzedaż innych niż marihuana i haszysz narkotyków, 7) pobicie 

bądź skrzywdzenie kogoś (z wyjątkiem ekscesów względem rodzeństwa), 8) posiadanie broni, 

9) wzięcie udziału w bójce gangów). Zgromadzenie informacji w oparciu o subiektywne 

interpretowanie wyżej wymienionych form zachowania przestępczego nie jest rozwiązaniem 

idealnym, ale -  co zauważa Faulkner i reszta jego zespołu -  nie odnotowano metody 

umożliwiającej precyzyjne zdefiniowanie i zmierzenie poziomu przestępczości, dlatego raport 

ankietowanego okazał się lepszy niż obiektywne wskaźniki w postaci statystyki policyjnej.48 Te 

bowiem odnotowują wyłącznie przestępstwa zgłoszone (nie zawsze w tych statystykach udaje 

się określić sprawcę ekscesu). Mimo wszystko za niejasną -  i trudną do obrony -  uznaje się 

przyczynę wykluczenia konfliktów z rodzeństwem.

Narzędzie mierzące poczucie własnej wartości składa się z 6 stwierdzeń: 1) czasami 

mam wrażenie, że nie potrafię już niczego zrobić dobrze, 2) czuję się dobrze z samym sobą, 3)

478 tamże, s. 27.
479 G. Faulkner, The Relationship Between Vigorous Physical Activity and Juvenile Deliquency: A Mediating 

Role fo r  S e lf Esteem? [w:] Journal o f  Behavior Medicine, 30(2), s. 161.
480 tamże, s. 161.
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czuję, że nie mam powodów do bycia dumnym, 4) czuję, że jestem wartościowym człowiekiem, 

5) czasami mam wrażenie, że w ogóle nie jestem dobry, 6) mam możliwość robić wiele rzeczy, 

podobnie jak inni ludzie. Ankietowany miał powyższe stanowiska określić jako: 1) prawie 

zawsze zgodne z prawdą, 2) często zgodne z prawdą, 3) czasami prawdziwe, 4) rzadko 

prawdziwe, 5) nieprawdziwe. Poczucie własnej wartości jest z założenia stanem bardzo 

subiektywnym. Trudno więc rozważać zasadność narzędzia dopuszczającego aż taki 

subiektywizm w samoocenie -  chodzi w końcu o zmierzenie stanowiska ankietowanego wobec 

samego siebie.

Ostatnim z zastosowanych narzędzi był kwestionariusz mierzący poziom aktywności 

sportowej. Ankieta zawierała jedno pytanie: Czy w ciągu ostatnich 7 dni ćwiczyłeś bądź 

uczestniczyłeś w zajęciach sportowych przez minimum 20 minut 

na poziomie intensywności wywołującej spocenie się i ciężkie oddychanie? Proszę uwzględnij 

tu takie aktywności, ja k  granie w koszykówkę, jogging, szybki taniec, pływanie, granie w tenisa, 

szybkie jeżdżenie na rowerze albo podobne tego typu aktywności.481 Badany miał za zadanie 

udzielić odpowiedzi wstawiając cyfrę od 0 do 7 (gdzie zero oznaczało kompletny brak 

aktywności fizycznej, a 7 codzienną w skali tygodnia). Pomimo powszechności stosowania 

takiej formy mierzenia aktywności sportowej (co podkreśla Faulkner) sprawia ona wrażenie 

niedoskonałej -  co zauważają sami autorzy badań.482 Być może lepszym rozwiązaniem byłoby 

wprowadzenie metryczki umożliwiającej odnotowywanie przynależności do klubu 

sportowego?

Zastosowane narzędzia umożliwiły zbadanie ogromnej ilości osób. Dzięki temu 

wykazano zależność, jaka istnieje pomiędzy realizowaniem przez nastolatków płci męskiej 

zachowań przestępczych a częstotliwością podejmowania aktywności sportowej.

W roku 2010 odnotowano raport autorstwa L. Sage i M. Kavussanu. W artykule 

skoncentrowano się na próbie określenia rozwoju moralnego młodych (tj. w wieku 11-18 lat) 

piłkarzy. W badaniach zmierzono poczucie eudajmonii (rozumianej jako pozytywny afekt (...) 

doświadczany przez jednostkę, gdy podejmuje ona działania zmierzające do samorealizacji, 

rozwoju potencjałów, umiejętności i talentów służących realizacji ważnych celów życiowych) .483

481 tamże, s. 157.
482 tamże, s. 161.
483 A. Łuczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, Wydawnictwo Naukowe
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Sage i Kavussanu założyli, że tożsamość moralna przejawiać się będzie poprzez okazywanie 

troski, współczucia, zachowania fa ir  play, bycie przyjaznym, hojnym, pomocnym, uczciwym, 

uprzejmym i ciężko pracującym, i że będzie ona też stanowić silny wskaźnik poczucia 

przyjemnego stanu eudajmonii u sportowców.484 Wyniki okazały się zaskakujące. Moralna 

tożsamość, choć była związana z poczuciem eudajmonii, to jednak nie tak silnie, jak dążenie 

do: afiliacji (wszystko idzie dobrze, jeżeli udało się nawiązać relacje z innymi osobami 

zaangażowanymi w sport)485 oraz do społecznego docenienia (płynące ze strony innych 

uznanie).486 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najwyższy poziom poczucia eudajmonii 

pojawiał się u osób, które wysoko ceniły cele dotyczące afiliacji społecznej, nawet jeśli miały 

niską tożsamość moralną.481 Podsumowując, poczucie realizowania zachowań zgodnych 

z wyżej przyjętym rozumieniem moralności (określanej terminem tożsamość moralna) nie 

przekładało się znacząco na odczuwanie przyjemnego stanu emocjonalnego (zwanego 

eudajmonią).

W polskim piśmiennictwie ciekawe wyniki, określające relację pomiędzy 

podejmowaniem aktywności sportowej a realizowaniem zachowań przestępczych, przedstawił 

P. Piotrowski. Przeprowadzone w badaniach nad sprawcami rozboju wywiady wykazały, że 

w okresie poprzedzającym skazanie aż 2/3 nieletnich (z przebadanych 54) oraz połowa 

recydywistów (z przebadanych 52) uprawiało sport (w tym sporty walki). Autor Rozboju 

komentuje swoje wyniki przypominając odnotowane wyżej badania zespołu Faulknera.488

Zależność zachodzącą pomiędzy przestępczością młodzieży a podejmowaniem 

aktywności sportowej zbadano więc na wiele sposobów. Udało się wykazać, że sport generuje 

korzyści pedagogiczne oraz sprzyja profilaktyce zachowań przestępczych.489 

Ale też nie zabrakło wniosków ukazujących sport w zupełnie innym świetle -  jako przestrzeni 

kształtującej postawy aspołeczne, a nawet przestępczość.490 To wszystko skłoniło badaczy 

z Uniwersytetu w Amsterdamie do podjęcia metaanalizy badań rozpatrujących powyższą

PWN, Warszawa 2012, s. 109-110.
484 tamże, s. 110.
485 tamże, s. 110.
486 tamże.
487 tamże.
488 P. Piotrowski, Rozbój, s. 249-250.
489 A. Spruit i inni..., Sports Participation and Juvenile Delinquency: A  Meta-Analytic Review [w:] Journal o f  

youth and adolescence, 2016, 45(4), s. 656.
490 tamże.
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kwestię i ostatecznego zweryfikowania, na ile uprawiany przez młodzież sport chroni bądź 

stymuluje ją  w kierunku podejmowania zachowań przestępczych. Pod uwagę wzięto publikacje, 

wydane przed listopadem 2015 roku, spełniające niżej określone kryteria.491

W pierwszej kolejności zawężono zjawiska młodzieżowej przestępczości 

do zachowań bezpośrednio naruszających normy prawne (wykluczono więc utożsamianie 

młodzieżowej przestępczości z problematyką szeroko rozumianego zdemoralizowania 

przejawiającego się w: zaburzeniach w zachowaniu, zażywaniu narkotyków, aspołecznych 

postawach czy też realizowaniem zachowań agresywnych). W dalszej kolejności zdecydowano 

się zadbać o to, aby badania dotyczące analizowanego tu zagadnienia, opracowane zostały za 

pomocą metodologii umożliwiającej wykonanie miarodajnych przeliczeń statystycznych -  

skoncentrowano się więc na zestawieniu ze sobą badań ilościowych. Analizowane rozważania 

miały dotyczyć wyłącznie grupy osób w wieku od 12 do 18 roku życia. W badaniach tych winny 

być odnotowane dwie grupy osób badanych, tj. uprawiających sport i nieuprawiających sportu. 

Zdecydowano się też zawęzić badania wyłącznie do tych, które stanowią próbę określenia 

zależności zachodzącej pomiędzy dwoma zmiennymi, tj. przestępczością młodzieży 

a uprawianym przez nią sportem. Wykluczono więc badania, w których zmienną uczestnictwa 

w sporcie potraktowano jako jedną z form podejmowanych aktywności.492

Na podstawie 51 artykułów (związanych z problematyką, ale nie spełniających 

powyższych kryteriów, było na początku aż 4 1 4)493 nie udało się odnotować statystycznie 

istotnej zależności zachodzącej pomiędzy aktywnością sportową a przestępczością młodzieży. 

Nie wykazano też jakiejkolwiek znaczącej relacji między odnotowywanymi przestępstwami a 

podejmowaniem aktywności sportowej. Dostrzeżono jednak, że publikacje i artykuły 

wykazujące analizowaną tu zależność, znajdowały się w czasopismach chętniej cytowanych. 

Większy poziom realizowania zachowań przestępczych u osób uprawiających sport 

odnotowywano także w badaniach podłużnych. Zachowania przestępcze stosunkowo 

najczęściej podejmowały osoby płci żeńskiej uprawiające sport -  płeć zróżnicowała 

otrzymywane rezultaty w sposób istotny statystycznie. Nie odnotowano istotnie większej 

częstotliwości realizowania zachowań przestępczych u osób uprawiających sporty

491 A. Spruit i inni..., op.cit.
492 tamże, s. 657.
493 tamże, s. 658.
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indywidualne. Same zaś daty opublikowania każdego z artykułów nie dowodzą tego, aby 

rozpatrywany tu problem narastał bądź słabł na przestrzeni czasu.494

494 tamże, s. 662-665.
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IV. M ETODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

Pogłębiona analiza literatury przedmiotu umożliwia scharakteryzowanie uwarunkowań 

napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży. Oprócz czynników strukturalnych 

generujących napięcie, bliższych analizie socjologicznej, warto również pokusić się

0 uwzględnienie czynników indywidualnych, dostarczających objaśnienia psychologicznego. 

Zrealizować to można poprzez oparcie rozważań o wybrane teorie anomii: teorię anomii 

R. Mertona, instytucjonalną teorię anomii S. Messnera i R. Rosenfelda oraz teorii napięcia 

R. Agnew. Ich zastosowanie umożliwia wykreowanie modelu teoretycznego uwarunkowań 

napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży.

Gwałtownie dorastająca w wymiarze biologicznym, psychologicznym

1 społecznym młodzież otrzymuje liczne komunikaty o sposobie funkcjonowania w sferze 

aktywności fizycznej -  wydaje się, że komunikaty te nie zawsze są ze sobą spójne. 

A czasami są względem siebie sprzeczne. Płyną przede wszystkim z domu (rodzice) 

i szkoły (nauczyciele). Także od prowadzącego zawody sędziego, który stoi na straży 

przestrzegania przepisów i apeluje o zachowania zgodne z duchem olimpizmu. To jedna strona 

komunikatów - postulować będą grę zgodną z wcześniej ustalonymi zasadami, 

co odzwierciedla powszechnie aprobowany system norm i wartości. Osoba pełniąca rolę 

sportowca, realizuje konformistyczny styl adaptacji.

Jest też druga strona komunikatów. Wynikać one będą z obecności przeciwnika 

w sportowej rywalizacji oraz obserwujących toczące się zmagania kibiców. Aktywna sportowo 

młodzież odbierać będzie również treści wynikające z szerszego kontekstu -  

są nim współczesne realia sportu. Będą to komunikaty formułowane przez media (ich uwagę 

przyciąga wynik), a także przez często odnotowywane przejawy merkantylizacji (wszystko jest 

na sprzedaż) i komercjalizacji (trzeba wiedzieć, jak sprzedać). Te czynniki będą tworzyć

przesłanie, według którego w sporcie należy ściśle koncentrować się

na dążeniu do jasno nakreślonego celu, a jego realizacja może nawet przesłonić aprobowane

powszechnie normy. Rola sportowca często utożsamiana jest tu z prezentowaniem

innowacyjnego stylu adaptacji.

Powyższe style adaptacji wynikają nie tylko ze zjawisk towarzyszących współczesnemu

sportowi (vide: teoria anomii R. Mertona), ale także z faktu pełnienia określonej roli -  tj. roli
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zawodnika w młodzieżowym klubie sportowym (teoria anomii instytucjonalnej). Właśnie takie 

uwarunkowania towarzyszące aktywnej sportowo młodzieży prowadzić mogą (w świetle 

powyższych teorii) do stanu napięcia anomijnego. Jedną z form jego neutralizacji jest 

realizowanie innowacyjnego -  zamiast konformistycznego -  stylu adaptacji. A czynnikiem 

zwiększającym szanse sięgnięcia po zachowanie nonkonformistyczne okazać się może, 

odczuwana przez jednostkę, subiektywnie duża ilość negatywnych zdarzeń i ograniczeń (teoria 

napięcia R. Agnew).

Z perspektywy pedagogicznej istotne wydają się następstwa wynikające bezpośrednio 

z realizowania jednego z powyższych stylów adaptacji -  determinują one potencjał i zagrożenia 

edukacyjne sportu uprawianego przez młodzież. Realizowanie strategii konformistycznej 

w wymiarach towarzyszących rywalizacji sportowej oznaczać będzie potencjał edukacyjny 

sportu. Z kolei zaadaptowanie się przy pomocy strategii innowacyjnej do uwarunkowań 

obecnych w życiu młodego sportowca będzie można traktować jako przejaw zagrożeń 

wychowawczych. Rozważania przedstawia poniższy Rysunek 2.

Rysunek 2. Uwarunkowania napięcia anomijnego towarzyszącego aktywnej sportowo młodzieży oraz wynikające 

z tego style adaptacji

OLIMPIZM -------------

RODZICE / SZKOŁA

SĘDZIA -------------

PRZEPISY -------------

TRENER

- KOMERCJALIZACJA / MEDIA

-------------MERKANTYLIZACJA

----------------------------  KIBICE

PRZECIWNIK

KONFORMIZM

NAPIĘCIE ANOMIJNE

INNOWACJA

ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE I POTENCJAŁ EDUKACYJNY SPORTU

Źródło: opracowanie własne

1. Cel, przedm iot i zakres badań

Możliwość zaistnienia zróżnicowanych komunikatów adresowanych do młodzieży
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uprawiającej sport, których to sprzeczność generować może napięcie anomijne, wymagała 

empirycznego zweryfikowania. Pojęcie napięcia anomijnego rozumiane jest tutaj zarówno 

strukturalnie (klasyczna koncepcja socjologiczna R. Mertona oraz względnie nowsza koncepcja 

teorii anomii instytucjonalnej S. Messnera i R. Rosenfelda), jak i indywidualnie 

(psychologiczne ujęcie R. Agnew). Formę podejmowania aktywności sportowej uznano 

za zmienną warunkującą zróżnicowanie realizowanych przez młodzież stylów adaptacji. Na 

podstawie dokonanych ustaleń zdecydowano się również na uwzględnienie znaczenia, jakie 

w określonych stylach adaptacji, pełnić może poczucie anomii, napięcia oraz czynników 

ograniczających (tj. zróżnicowanych powiązań, kontroli społecznej, czynników sytuacyjno- 

społecznych i osobowościowych). Dlatego też celem teoretycznym poniższych badań 

uczyniono próbę rozwinięcia wiedzy na temat uwarunkowań napięcia anomijnego u aktywnej 

sportowo młodzieży.

W ramach tak szeroko sformułowanego celu teoretycznego zdecydowano się 

na wyszczególnienie poniższych celów poznawczych:

1. Charakterystyka aktywności sportowej młodzieży w kontekście społecznych 

i systemowych uwarunkowań, tworzących stan napięcia anomijnego;

2. Przedstawienie stylów adaptacji do napięcia anomijnego u młodzieży oraz zagrożeń 

wychowawczych i potencjału edukacyjnego sportu.

Poznanie uwarunkowań społeczno-systemowych generujących u aktywnej sportowo 

młodzieży stan napięcia anomijnego, a także dostrzeżenie realizowanych względem tegoż 

napięcia stylów adaptacji oraz wynikających z tego zagrożeń wychowawczych i potencjału 

edukacyjnego sportu, umożliwić ma wychwycenie czynników wymagających interwencji 

pedagogicznej. Chodzi tu o indywidualną pracę z zawodnikiem, jak i rozwiązania wymiernie 

modyfikujące strukturę rozgrywek. Dlatego też, podkreślając wartość praktyczną poniższej 

pracy, zdecydowano się na sformułowanie dla badań celu praktycznego:

1. Opracowanie strategii profilaktycznych, zwiększających poziom kompetencji radzenia sobie 

z napięciem anomijnym, jako jednym z aspektów uprawiania sportu przez młodzież, 

adresowanych do młodzieży podejmującej aktywność sportową oraz ich rodziców.

Sformułowanie przedmiotu badań pozwala określać (...) wszelkie obiekty, rzeczy oraz 

zjawiska i procesy, którym on podlegają i w odniesieniu do których formułujemy pytania
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badawcze.495 Uwzględniając powyższe, przedmiotem badań stała się charakterystyka 

aktywności sportowej podejmowanej przez młodzież, napięcia anomijnego oraz zagrożeń 

wychowawczych i potencjału edukacyjnego sportu.

2. Zmienne i wskaźniki

W dalszym etapie badań określono zmienną niezależną, zmienną pośredniczącą 

i zmienną zależną. Pojęcie zmiennych precyzyjnie zdefiniował M. Łobocki: przez zmienne 

niezależne rozumie się pewne czynniki powodujące określone zmiany w innych czynnikach 

(zmiennych), a przez zmienne zależne czynniki, podlegające wyraźnym wpływom ze strony 

zmiennych niezależnych.496 Uwzględnione w badaniach zmienne pośredniczące 

scharakteryzować należy (jak wskazuje nazwa) jako element znajdujący się w środku swoistej 

relacji przyczynowo (tj. zmienna niezależna) -  skutkowej (tj. zmienna zależna). Wytypowanie 

zmiennych umożliwia zoperacjonalizowanie badań, czyli przekształcenie konstrukcji 

teoretycznej na cechy namacalne i możliwe do zmierzenia -  wskaźniki.497

W ujęciu T. Pilcha wskaźnik oznacza istnienie innej cechy wielkości lub zjawiska (...) 

mają charakter statyczny, czyli wielkość proporcji występowania wskaźników w danej 

zbiorowości określa istnienie cech przez nie określonych.498 Podobnie uważa J. Szumski, dla 

którego wskaźnik w metodologicznym znaczeniu służy do określenia pewnej cechy przedmiotu 

lub zjawiska pozostającej w takich związkach z inną cechą, że wystąpienie je j sygnalizuje 

obecność tej drugiej.499 Zmienne i wskaźniki empiryczne500 zamieszczono w znajdującej się 

niżej tabeli.

495 A.W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2004, s.: 44

496 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 1999, s. 72
497 T. Pilch, Strategia badań ilościowych [w:] (red.) S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, s. 69
498 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1977, s. 149
499 J. Szumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1995, 

s. 51
500 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 35
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Tabela 1. Zmienne wykorzystane w badaniu i ich operacjonalizacja

Zmienna Nazwa Wartości Wskaźniki

Niezależna
Forma

aktywności
sportowej

1. Wyczynowa
Trenowanie piłki nożnej w 

najwyższej klasie rozgrywkowej.

2. Rekreacyjna
Gra w piłkę nożną jedynie 

podczas lekcji w szkole.

Pośrednicząca
Napięcie
anomijne

1. Poczucie anomii
Wynik kwestionariusza Skala 

Poczucia Alienacji, którego całość 
zawarta jest w załączniku.

2. Poziom 
czynników 

ograniczających

Wyniki Kwestionariusza 
Poczucia Napięcia i Czynników 
Ograniczających dla 
poszczególnych podskal, którego 
całość zamieszczona jest w 
załączniku.

Zależna

Zagrożenia
wychowaw

cze

1. Innowacyjny styl 
adaptacji 

kryzysowej

Wynik ankiety własnej będącej 
sumą odpowiedzi na reakcje 
dotyczące komunikatów płynących 
ze strony: mediów, merkantylizacji, 
kibiców, przeciwnika, olimpizmu, 
rodziców, szkoły, sędziego oraz 
przepisów. Całość ankiety własnej 
prezentowana jest w załączniku.

Potencjał

edukacyjny

1. Konformistyczny 

styl adaptacji 

kryzysowej

Źródło: Opracowanie własne

W badaniu własnym zdecydowano się na wybór zmiennej niezależnej jako formy 

aktywności sportowej. Przyjmować może ona dwie wartości: wyczynowa i rekreacyjna. Podział 

taki dokonuje się poprzez deklarację udziału lub jego braku w treningach i meczach drużyn 

juniorów z Małopolski w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zmienną pośredniczącą w badaniu 

jest napięcie anomijne, na które składa się poczucie anomii oraz poziom czynników 

ograniczających. Obie składowe napięcia anomijnego mierzone są poprzez wystandaryzowane 

narzędzia, których dokładny opis znajduje się niżej w tej pracy. W badaniu własnym zmienną 

zależną jest potencjał edukacyjny oraz zagrożenia wychowawcze. Zmienne te wyrażają się 

poprzez style adaptacji do sytuacji kryzysowej. Ich nasilenie mierzone jest narzędziem własnej 

budowy, które podobnie opisane jest w pracy. Nasilenie stylów znajduje się niejako na jednym
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kontinuum, gdzie skrajnymi wartościami tej samej linii będzie styl innowacyjny oraz 

konformistyczny.

Mimo prób ze strony badacza w badanu własnym nie dało się uniknąć działania 

zmiennych ubocznych. Jednak podjęto wszelkie starania, aby kontrolować ich wartości. 

Podsumowanie zmiennych ubocznych i sposobu ich kontroli prezentuje tabela niżej.

Tabela 2. Zmienne uboczne w badaniu i sposób ich kontroli

Zmienna Nazwa Sposób kontroli

Uboczna

Płeć Do badania wybrano jedynie chłopców.

Wiek
Osoby objęte badaniem charakteryzowały się 

wiekiem w przedziale 13-15 lat.

Miejsce
zamieszkania

Osoby wybrane do udziału w badaniu 
uczęszczają do szkoły i grają w klubach piłkarskich na 
terenie małopolskich.

Źródło: Opracowanie własne

Oprócz tak zaprezentowanych zmiennych ubocznych i ich kontroli, warto mieć na 

uwadze, że szereg zmiennych nie może podlegać kontroli. Mnogość zmiennych 

psychologicznych, uwarunkowania czy style wychowania zawsze będą ważne przy ocenie 

zachowania. Dodatkowo należy pamiętać, że badanie miało charakter kwestionariuszowy, 

a nasilone przez badanie grupowe mogło znacznie zwiększyć wpływ zmiennej aprobaty 

społecznej na uzyskane wyniki.501 Wspomniane wyżej ograniczenia trzeba mieć na uwadze 

dokonując próby generalizacji wniosków.

3. Problem y badawcze

Sformułowanie problemu badawczego wyznacza kierunek prowadzonych badań, 

określa zakres penetracyjny prowadzonych analiz i interpretacji. Jest to wyrażony 

w gramatycznej formie zdania pytajnego intelektualny niepokój poznawczy badacza odnośnie

501 Z drugiej strony zachowanie na boisku jest bardziej namacalne dla otoczenia społecznego, stąd też 
indywidualnie wypełniana ankieta generować mogłaby większe zastrzeżenia natury metodologicznej.
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do określonej dziedziny lub związków przyczynowych między cechami oraz określanie pola  

i jednostek penetracji badawczej, o których badacz pragnie zdobyć wiedzę.502 Główny problem 

badawczy tejże pracy zawiera się w następującym pytaniu: jakie są uwarunkowania napięcia 

anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży, jaki je s t jego poziom oraz jakim i stylami adaptacji 

je st ono redukowane?

Uwzględniając zamieszczone wyżej cele poznawcze i praktyczne zdecydowano się na 

sformułowanie problemów szczegółowych (tj. wynikających z problemów głównych)503 

zapisanych w postaci następujących pytań:

1. Jakie są uwarunkowania napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży?

2. Jaki poziom napięcia anomijnego towarzyszy aktywnej sportowo młodzieży?

3. Jakie są i w czym wyrażają się u młodzieży uprawiającej sport sposoby radzenia sobie 

z napięciem anomijnym?

4. Jakie zagrożenia wychowawcze niesie edukacja sportowa?

5. W jakim  stopniu potencjał edukacyjny sportu może przyczynić się do obniżenia poziomu 

zagrożeń wychowawczych edukacji sportowej?

Praca ma charakter eksploracyjny i to też zadecydowało o zrezygnowaniu z postawienia 

hipotez badawczych.

4. M etoda, technika i narzędzia badań

Za metodę uznaje się zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych 

i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do 

rozwiązania określonego problemu naukowego.504 Dobór metody prowadzonych badań, 

techniki i narzędzi badawczych stanowił kolejny etap konstruowania poniższych badań.

Zastosowano rozwiązania metodologiczne służące realizacji celu badań, ale też 

nieodbiegające od specyfiki grup objętych badaniem oraz kontekstu sytuacyjnego i okoliczności

502 Encyklopedia pedagogiczna X X I wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, t. IV, s. 900
503 S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2006, s. 17
504 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 46
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towarzyszących badaniom. Tak więc o doborze zadecydowała nie tylko wartość merytoryczna 

narzędzia, ale również -  warunkujące czas jego wypełniania -  objętość i prostota. Podczas 

opracowania wyników odrzucono dane, które okazały się niekompletne bądź sugerowały brak 

rzetelności podczas wypełniania.

Na gruncie poniższej pracy zdecydowano się na przeprowadzenie badań 

w paradygmacie ilościowym, metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety.

Zastosowana w badaniach metoda sondażu diagnostycznego objaśniana jest jako metoda 

badań, której podstawową funkcją je s t gromadzenie informacji o interesujących badacza 

problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami.505 Za 

technikę metody sondażu diagnostycznego obrano badania ankietowe506 -  rozumieć ją  należy 

jako technikę gromadzenia informacji polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie 

przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji 

w obecności lub częściej bez obecności ankietera.507

Skomplikowany zakres problemu badawczego zdeterminował konieczność skorzystania 

z trzech narzędzi -  w pierwszej części badań zmierzony został poziom napięcia anomijnego. 

Wykorzystano dwa narzędzia badawcze: Skalę Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii -  Ładu 

Społecznego autorstwa K. Kmiecik-Baran oraz Kwestionariusz (Skalę) Poczucia Napięcia 

i Czynników Ograniczających autorstwa E. Czerwińskiej-Jakimiuk.

I. Skala Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii -  Ładu Społecznego

Kwestionariusz autorstwa K. Kmiecik-Baran508 opiera się na teorii M. Seemana509. 

Całość kwestionariusza składa się z 50 itemów, które podzielono na 5 wymiarów poczucia 

alienacji (tj. poczucie anomii, poczucie bezsensu, poczucie bezradności, poczucie 

samowyobcowania i poczucie izolacji). Za zmierzenie każdego z wyżej wymienionych 

wymiarów odpowiada, składająca się z 10 twierdzeń, skala. Ankietowany ma za zadanie 

ustosunkowanie się wobec zamieszczonych w skali twierdzeń (udzielając jednej z czterech

505 tamże, s. 42
506 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, 

s. 258
507 T.Pllch, T. Bauman, op. cit., s. 96
508 K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc -  narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, 

Wydawnictwo Przegląd Oświatowy, Gdańsk 2000.
509 M. Seeman, Alienation studies [w:] Annual Review o f  Sociology, 1975, 1(1), s. 91-123.
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odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie, nie). Uzyskanie wyniku ogólnego umożliwia określenie 

poziomu poczucia alienacji u osoby objętej badaniem. Wyniki cząstkowe dotyczą każdego 

z wyżej przedstawionych wymiarów alienacji.

W badaniach zdecydowano się na wykorzystanie skali diagnozującej 

u ankietowanych Poczucie Anomii -  Ładu Społecznego. Jest to pierwszych 10 twierdzeń 

znajdujących się w narzędziu Skala Poczucia Alienacji. Współczynnik rzetelności całej skali 

jest równy rtt = 80. Dla zastosowanej w badaniach podskali współczynnik ten jest niższy 

(rtt = 0,54), co daje błąd standardowy wynoszący sb = 2,63.510 Autorka narzędzia zauważa, że 

pomimo pewnych niedoskonałości, Skala Poczucia Alienacji charakteryzuje się dość dużą 

trafnością i rzetelnością oraz może służyć zarówno do badań indywidualnych, ja k  

i grupowych.511

Poczucie anomii w ujęciu Seemana traktować należy jako przekonanie jednostki, że 

zachowania nieaprobowane społecznie stanowią ważną część zabiegów umożliwiających 

osiągnięcie wybranych celów. Dla Kmiecik-Baran anomia oznacza postrzeganie przez 

jednostkę określonych norm społecznych (tj. prawnych, moralnych, obyczajowych bądź 

zwyczajowych) jako niejasnych i utrudniających osiąganie pożądanych celów. Przeciwnym 

biegunem anomii jest ład społeczny, rozumiany jako przekonanie, iż normy społeczne są spójne 

i jasne, a przestrzeganie ich umożliwia jednostce osiąganie celów.512

II. Kwestionariusz Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających

Na podstawie poglądów R. Agnew oraz ustaleń obejmujących polskie realia 

E. Czerwińska-Jakimiuk skonstruowała narzędzie umożliwiające przeprowadzenie diagnozy 

poczucia napięcia i czynników ograniczających.513 Zastosowana skala dostarcza informacji 

o ankietowanych w wymiarach określających:

-  poczucie napięcia, którego wskaźnikami są odpowiedzi na itemy znajdujące się 

na skali, dotyczące ilości występowania u ankietowanych następujących sytuacji:

^  przeszkody życiowe,

510 K. Kmiecik-Baran, op. cit., s. 23-24.
511 tamże, s. 34.
512 K. Kmiecik-Baran, op. cit., s. 8.
513 E. Czerwińska-Jakimiuk, Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia 

Roberta Agnew, Wydawnictwo Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.
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^  negatywne stosunki z dorosłymi,

^  konflikty między rodzicami,

^  atrakcyjność fizyczna,

^  napięcia związane z modą (ubiorem),

^  niepewność roli zawodowej,

-  zróżnicowane powiązania, których wskaźnikami są odpowiedzi na itemy ujęte 

na skali, określające ilość kontaktów z osobami:

^  niedostosowanymi społecznie,

^  problemy w najbliższym środowisku,

-  kontrolę społeczną, której wskaźnikami uznano odpowiedzi na itemy zamieszczone na 

skali, mierzące natężenie tejże kontroli przejawiające się w:

^  przywiązaniu rodziców do dzieci,

^  percepcja miłości rodziców,

^  przywiązanie do rówieśników,

^  satysfakcja z powodu uczęszczania do szkoły,

^  wsparcie ze strony szkoły,

-  czynniki sytuacyjno-społeczne, których wskaźnikami będą odpowiedzi na itemy będące 

częścią skali, odnoszące się do:

^  czynników ekonomicznych,

^  optymizmu społecznego,

^  pesymizmu społecznego,

-  czynniki osobowościowe, których wskaźnikami uznano odpowiedzi na itemy zawarte 

w skali, określające u ankietowanego:

^  samoocenę,

^  atrybucję przyczyn niepowodzeń.

W Kwestionariuszu Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających umieszczono 

również odrębną skalę Negatywne zdarzenia życiowe. Dostarcza ona informacji o tym, 

czy ankietowany doświadczył następującej okoliczności:

^  własna ciężka choroba,

^  ciężka choroba,
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^  śmierć ojca,

^  śmierć matki,

^  śmierć rodzeństwa,

^  śmierć przyjaciela,

^  rozwój rodziców,

^  utrata pracy,

^  karalność sądowa jednego z rodziców,

^  naruszenie prawa,

^  nieoczekiwana zmiana miejsca zamieszkania,

^  nieoczekiwana zmiana szkoły,

^  zawieszenie w prawach ucznia lub wyrzucenie ze szkoły,

^  powtarzanie klasy,

^  zawód miłosny,

^  bycie ofiarą przestępstwa,

^  bycie ofiarą przemocy w rodzinie,

^  inne.

Zastosowanie powyższego narzędzia umożliwiło zdiagnozowanie u ankietowanych 

czynników generujących napięcie anomijne.

Współczynnik a  Cronbacha dla Kwestionariusza Poczucia Napięcia i Czynników 

Ograniczających wynosi 0,886 -  ankieta jest rzetelnym narzędziem pomiarowym. Niższy 

współczynnik a  Cronbacha ma podskala Negatywne zdarzenia życiowe (a =0,6798).514

III. Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca

Wyzwaniem badawczym okazało się opracowanie narzędzia umożliwiającego 

zmierzenie sposobów radzenia sobie z napięciem anomijnym podczas podejmowania 

aktywności sportowej. Dodatkową trudnością była specyfika jednej z badanych grup, którą 

stanowili młodzi piłkarze. Narzędzie musiało więc zawierać itemy z jednej strony doskonale 

rozumiane przez osoby wyczynowo uprawiające piłkę nożną, jak i czytelne 

dla ankietowanych nieuprawiających tej dyscypliny w klubach sportowych. W oparciu

514 tamże, s. 200-205.
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o poglądy R. Mertona oraz autorskie przemyślenia dotyczące okoliczności towarzyszących 

aktywnej sportowo młodzieży zdecydowano się na próbę opracowania własnego narzędzia, 

którego efektywność wykazały przeprowadzone badania pilotażowe.

Narzędzie składa się z 50 itemów, względem których ankietowany zajmuje stanowisko 

(skala z wymuszonym wyborem: tak, raczej tak, raczej nie, nie). Odpowiedzi badanych uznaje 

się za wskaźniki określające skłonność ankietowanego do preferowania konformistycznego bądź 

innowacyjnego stylu adaptacji względem uwarunkowań towarzyszących podejmowaniu 

aktywności sportowej. Za uwarunkowania te uznano relację ankietowanego względem:

-  przeciwnika,

-  sędziego,

-  przepisów,

-  kibiców,

-  szkoły,

-  rodziców,

-  komercjalizacji/mediów,

-  olimpizmu,

-  merkantylizacji.

Rozumienie każdego z wymiarów składających się na powyższą skalę przedstawiono 

w części teoretycznej. Kwestionariusz ankiety mierzy również stosunek badanej młodzieży do 

trenera/nauczyciela wychowania fizycznego. Wskaźnikami tejże relacji są odpowiedzi na itemy 

zamieszczone na podskali. Kwestionariusz znajduje się w Aneksie.

5. C harakterystyka osób badanych

W badaniu własnym udział wzięło udział 231 osób z województwa małopolskiego. 

Badani byli w tym samym wieku, który mieścił się w przedziale 13-15 lat. Wszyscy badani byli 

płci męskiej. Wybrany schemat metodologii badań podzielił grupę badaną ze względu na 

poziom i formę aktywności sportowej.
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Grupa określona jako wyczynowa objęła swym zasięgiem 111 osób. Do grupy, której 

forma aktywności sportowej określona została jak rekreacyjna trafiło 120 badanych chłopców.

Decyzja o włączeniu osoby do badania, a dalej i wyborze grupy, do jakiej trafią badani, 

określona była konkretnymi kryteriami. Trzeba zaznaczyć, że kryterium podstawowym do 

udziału w badaniu była płeć męska, wiek w przedziale 13 - 15 lat oraz miejsce zamieszkania 

ograniczone do województwa małopolskiego. Dodatkowo zgoda rodziców na badanie stanowiła 

ograniczenie dla osób chcących brać udział w badaniu. Po spełnieniu powyższych warunków 

dalsze kryteria powodowały podział badanych na grupy tworzone ze względu na formę 

aktywności sportowej. Decyzja o włączeniu osoby do badania, a dalej i wyborze grupy do jakiej 

trafią badani określony był konkretnymi kryteriami. Poniżej w tabeli zebrano kryteria włączenia 

badanych do stworzonych grup.

Tabela 3. Kryteria włączenia badanych do grup form  aktywności sportowej

Grupa Kryterium włączenia do grupy

Wyczynowa

1. Trenowanie w jednej z małopolskich grup trampkarzy 

starszych klubów grających w najwyższej klasie rozgrywkowej 

na terenie małopolski;

Rekreacyjna

1. Brak udziału w treningach piłki nożnej poza udziałem w 

zajęciach szkolnych;

2. Nieuprawianie innej dyscypliny sportu;

3. Brak zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w szkole;

Źródło: Opracowanie własne

Grupa o charakterze formy aktywności sportowej, wyczynowej została stworzona 

z młodych osób trenujących w klubach piłkarskich. Poniżej na wykresie zaprezentowano 

liczbową reprezentację przynależności klubowej badanych osób.
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Rysunek 3. Podział grupy wyczynowej ze względu na przynależność klubową.

Adnotacja. Na wykresie prezentowana jest grupa badanych określona formą aktywności sportowej, wyczynowa, 

N  = 111.

Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej badanych z tej grupy trenuje w Akademii Piłkarskiej 21 (42 osoby). 

Najmniejsza liczba młodych badanych trenuje w Cracovii (13 osób).

W grupie badanych, której poziom aktywności sportowej w badaniu własnym określono 

jako rekreacyjny znaleźli się uczniowie gimnazjów z Krakowa i z Zielonek (pod Krakowem). 

Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół prezentuje wykres niżej.

Rysunek 4. Podział grupy rekreacyjnej ze względu na szkołę.

Adnotacja. Na wykresie prezentowana jest grupa badanych określona formą aktywności sportowej, rekreacyjna, N  

= 120.

Źródło: Opracowanie własne
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6. Miejsce i czas realizacji badań

Badania prowadzono przestrzegając kolejności wypełniania narzędzi przez 

ankietowanego. W pierwszej kolejności należało nanieść odpowiedzi na Kwestionariusz Stylów 

Adaptacji, później na Skalę Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii -  Ładu Społecznego i, już na 

końcu, na Kwestionariusz Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających.

Prowadzone w klubach sportowych badania odbywały się bezpośrednio po treningu od 

czerwca do września 2016 roku. Pierwszym zespołem biorącym udział w badaniach była 

drużyna Cracovii Kraków, którą przebadano po treningu w dniu 15.06.2016. Zespół znajdował 

się aktualnie w trakcie końcówki sezonu piłkarskiego. Kolejną drużynę, Akademię Piłkarską 

21, przebadano po jednym z treningów odbywającego się obozu przygotowawczego. Miało to 

miejsce 29.07.2019 roku. Badania w Wiśle Kraków przeprowadzono 16.08.2019 roku po 

treningu -  zawodnicy byli już po rozpoczęciu sezonu piłkarskiego. Zespół Garbarni Kraków, 

również w trakcie sezonu piłkarskiego, przebadano 06.09.2019 roku.

Badania obejmujące grupę kontrolną prowadzono w każdej ze szkół w trakcie lekcji 

z wychowawcą klasowym od września do listopada 2016 roku. W pierwszej kolejności objęto 

badaniem uczniów z Gimnazjum nr 83 w Krakowie -  miało to miejsce 21.09.2019 roku. 

Później, bo 29.09.2019 roku, objęto badaniem osoby z Gimnazjum nr 13 w Krakowie. Trzecią 

grupą osób biorących udział w badaniu byli gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Zielonkach -  swoich odpowiedzi udzielali 12.10.2019 roku. Na samym końcu, w dniu 

08.11.2019 roku, przeprowadzono badania w Gimnazjum nr 39 w Krakowie.
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V. W YNIKI

Analizę wyników wykonano w programie IMB SPSS Statistics 25. Dla całości 

podsumowania przyjęto graniczny poziom istotności p< 0,05. W analizie wykorzystano testy 

T Studenta, chi-kwadrat oraz model regresji wielozmiennowej. Poniższe analizy zostały 

podzielone ze względu na pytania badawcze.

1. Uwarunkowania napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży

W odpowiedzi na pierwszą część pierwszego pytania badawczego wykorzystano test 

T Studenta dla danych niezależnych. Poszukiwanie różnic między osobami trenującymi 

rekreacyjnie a wyczynowo w poszczególnych składowych czynników ograniczających napięcia 

anomijnego pozwoliło na wskazanie następujących wniosków. Badani trenujący w sposób 

wyczynowy (M = 12,81; SD = 2,57) w porównaniu z osobami trenującymi w sposób rekreacyjny 

(M = 11,82; SD = 2,69) charakteryzują się wyższymi wynikami dla atrakcyjności fizycznej, 

t(229) = 2,857; p  = 0,005, d  = 0,38. Podobnie trenujący w sposób wyczynowy (M = 9,57; 

SD = 1,95) w porównaniu z osobami trenującymi w sposób rekreacyjny (M  = 8,77; SD = 1,9) 

osiągają wyższe wyniki dla niepewności roli zawodowej, t(229) = 3,140; p  = 0,002, d  = 0,42. 

Wielkość efektu wskazanych różnic jest przeciętna. Różnice te dobrze prezentuje wykres niżej.
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Rysunek 5. Średnie wyniki atrakcyjności fizycznej i niepewności roli zawodowej w podziale na form y aktywności 

sportowej.

Źródło: Opracowanie własne

Inaczej kształt różnic prezentuje się dla kontaktów przestępczych. Badani trenujący 

wyczynowo (M = 21,77; SD = 4,99) osiągają niższe wyniki niż osoby trenujące w sposób 

rekreacyjny (M = 23,28; SD = 4,88) w poziomie kontaktów przestępczych, t(229) = -2,315; 

p  = 0,021, d  = 0,31. Siła tego efektu jest przeciętna. Kierunek tej różnicy dobrze oddaje wykres 

niżej.

Rysunek 6. Średnie wyniki kontaktów przestępczych w podziale na badane grupy.
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Pozostałe różnice między osobami trenującymi wyczynowo i w sposób rekreacyjny 

okazały się nieistotne statystycznie, a podsumowanie tejże analizy znajduje się w tabeli niżej.

Tabela 4. Podsumowanie analizy testem T Studenta czynników ograniczających między grupami o różnej 

aktywności sportowej

Zmienna Grupa N M SD T D f P

Zmienne z zakresu teorii napięcia

Przeszkody życiowe
Wyczynowa 111 19,3 2,3

-0,132 229 0,895
Rekreacyjna 120 19,35 3,05

Negatywne stosunki z 
rodzicami

Wyczynowa 111 27,25 4,16
-0,499 229 0,618

Rekreacyjna 120 27,53 4,39

Konflikty między 
rodzicami

Wyczynowa 111 10,59 1,88
-0,528 229 0,598

Rekreacyjna 120 10,72 1,88

Atrakcyjność fizyczna
Wyczynowa 111 12,81 2,57

2,857 229 0,005
Rekreacyjna 120 11,82 2,69

Napięcie związane z 
modą

Wyczynowa 111 6,94 1,25
1,236 229 0,218

Rekreacyjna 120 6,7 1,67

Niepewność roli 
życiowej

Wyczynowa 111 9,57 1,95
3,140 229 0,002

Rekreacyjna 120 8,77 1,9

Zmienne z zakresu teorii zróżnicowanych powiązań

Przestępcze kontakty
Wyczynowa 111 21,77 4,99

-2,315 229 0,021
Rekreacyjna 120 23,28 4,88

Problemy w 
najbliższym 
środowisku

Wyczynowa 111 6,78 1,71
-1,926 229 0,055

Rekreacyjna 120 7,17 1,41

Zmienne z zakresu teorii kontroli społecznej

Przywiązanie dzieci 
do rodziców

Wyczynowa 111 13,23 2,38
0,715 229 0,475

Rekreacyjna 120 13,04 2,18
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Percepcja miłości 
rodziców

Wyczynowa 111 31,29 4,82
-0,756 229 0,450

Rekreacyjna 120 31,77 2,87

Przywiązanie do 
rówieśników

Wyczynowa 111 21,12 3,62
1,648 229 0,101

Rekreacyjna 120 20,27 4,1

Satysfakcja z powodu 
uczęszczania do 

szkoły

Wyczynowa 111 9,13 1,89
0,409 229 0,683

Rekreacyjna 120 9,02 2,01

Wsparcie ze strony 
szkoły

Wyczynowa 111 21,24 3,58
0,951 229 0,343

Rekreacyjna 120 20,27 4

Zmienne sytuacyjno-społeczne

Czynniki
ekonomiczne

Wyczynowa 111 16,2 2,94
0,18 229 0,985

Rekreacyjna 120 16,2 2,74

Optymizm społeczny
Wyczynowa 111 20,28 3,58

0,884 229 0,378
Rekreacyjna 120 19,84 3,92

Pesymizm społeczny
Wyczynowa 111 39,55 6,05

0,967 229 0,335
Rekreacyjna 120 38,7 7,2

Zmienne osobowościowe

Samoocena
Wyczynowa 111 6,47 1,4

1,615 229 0,108
Rekreacyjna 120 6,16 1,51

Atrybucja przyczyn 
niepowodzeń

Wyczynowa 111 12,87 2,17
0,976 229 0,330

Rekreacyjna 120 12,54 2,92

SUMA
Wyczynowa 111 231 34,88

0,603 229 0,547
Rekreacyjna 120 212 37,39

N  - liczba obserwacji, M  - średnia, SD  - odchylenie standardowe, T  - wynik testu t Studenta, D f  - stopnie swobody, 

p  - poziom istotności testu

Źródło: Opracowanie własne

Drugim etapem badań okazała się analiza wyników określających ilość negatywnych

zdarzeń życiowych w obu grupach. Wyniki zamieszczono niżej.
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Tabela 5. Podsumowanie analizy testem chi-kwadrat częstości odpowiedzi w badanych grupach

Kategoria
Wyczynowo Rekreacyjnie Ogółem

N % N % N %

Własna ciężka choroba 8 7,1 6 5,0 14 6,0
Ciężka choroba kogoś z 

rodziny 34 30,4 54 44,6 88 37,8

Śmierć ojca 0 0,0 3 2,5 3 1,3
Śmierć matki 1 0,9 1 0,8 2 0,9

Śmierć rodzeństwa 1 0,9 1 0,8 2 0,9

Śmierć przyjaciela 2 1,8 7 5,8 9 3,9

Rozwód rodziców 8 7,1 19 15,7 27 11,6
Utrata pracy 4 3,6 17 14,0 21 9,0

Karalność sądowa jednego z 
rodziców 1 0,9 6 5,0 7 3,0

Naruszenie prawa 12 10,7 14 11,6 26 11,2

Nieoczekiwana zmiana 
miejsca zamieszkania 7 6,3 15 12,4 22 9,4

Nieoczekiwana zmiana 
szkoły 13 11,6 11 9,1 24 10,3

Zawieszenie w prawach 
ucznia lub wyrzucenie ze 

szkoły
0 0,0 3 2,5 3 1,3

Powtarzanie klasy 0 0,0 2 1,7 2 0,9

Zawód miłosny 10 8,9 22 18,2 32 13,7

Bycie ofiarą przestępstwa 2 1,8 7 5,8 9 3,9
Bycie ofiarą przemocy w 

rodzinie 0 0,0 3 2,5 3 1,3

Inne 10 8,9 15 12,4 25 10,7
N  - liczba obserwacji* - istotność na poziomie p< 0,05

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawiona wyżej analiza wskazuje, że chłopcy z grupy rekreacyjnej znacznie częściej
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doświadczali ciężkiej choroby kogoś z rodziny, x2(1) = 4,545, p  = 0,033, rozwodu rodziców, 

X2(1) = 4,481, p  = 0,034 oraz utraty pracy przez jednego z rodziców, x2(1) = 8,048, p  = 0,005.

2. Poziom napięcia anomijnego towarzyszący aktywnej sportowo młodzieży

W odpowiedzi na drugie pytanie badawcze scharakteryzowano objęte badaniem grupy 

pod kątem wyników określających poziom napięcia anomijnego. Za wskaźnik tego napięcia 

uznano poczucie anomii. Do testowania różnic między grupami wykorzystano test T Studenta 

dla grup niezależnych. Analizę poprzedziło testowanie założeń. Rozkład zmiennych w grupach 

okazał się odbiegać od normalnego, jednak równoliczność grup oraz jednorodność wariancji dla 

testowanych zmiennych pozwalają na wykorzystanie w tym miejscu testu T Studenta. Rezultaty 

przedstawia zamieszczona niżej tabela.

Tabela 6. Podsumowanie analizy testem T Studenta zmiennej poczucia autonomii

Zmienna Grupa N M SD T D f P

Poczucie anomii
Wyczynowa 111 24,95 4,37

-2,906 229 0,004
Rekreacyjna 120 26,81 5,28

N  - liczba obserwacji, M  - średnia, SD  - odchylenie standardowe, T  - wynik testu t Studenta, D f  - stopnie swobody, 

p  - poziom istotności testu

Źródło: Opracowanie własne

Analiza testem T Studenta wykazała, że badani trenujący w sposób wyczynowy 

(M = 24,95; SD = 4,37) w porównaniu z osobami trenującymi rekreacyjnie (M  = 26,81; 

SD = 5,28) rysują się jako osoby o niższym wyniku poczucia anomii, t(229) = -2,906, 

p  = 0,004, d  = 0,38. Trzeba zaznaczyć, że siła tego efektu jest przeciętna. Różnicę warto wskazać 

także na wykresie.
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Źródło: Opracowanie własne

Z zamieszczonych w Tabeli 6. danych wynika, że średnia wyników młodych piłkarzy 

odnotowanych na skali poczucia anomii plasuje się na poziomie 7 stenu (wynik wysoki). 

U gimnazjalistów rekreacyjnie uprawiających piłkę nożną rezultat zaobserwowano również na 

poziomie stenu 7.515

W oparciu o narzędzie stworzone przez K. Kmiecik-Baran ustalono, że młodych 

piłkarzy, jak i uczniów rekreacyjnie uprawiających piłkę nożną, charakteryzuje wysokie 

poczucie anomii, czyli oderwanie od norm społecznych.516 Wyniki sugerują większą trudność 

w respektowaniu powszechnie aprobowanego systemu norm i wartości przez młodzież obydwu 

zbadanych grup. Przejawiać się to może w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

Uzyskany rezultat nie koresponduje z modelem teoretycznym badań, według którego 

osoby uprawiające sport wyczynowo przejawiać miały wyższe poczucie anomii niż osoby 

z grupy rekreacyjnej.

Rysunek 7. Średnie wyniki poczucie anomii przedstawione w podziale na badane grupy.

515K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc -  narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole, s. 30.
5l6tamże.
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3. Sposoby radzenia sobie z napięciem anomijnym u młodzieży uprawiającej sport.

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze oceniono różnice w stylu adaptacji między 

badanymi grupami wykorzystując test T Studenta dla danych niezależnych. Styl adaptacji jest 

zmienną tworzoną na kontinuum. Niższy wynik na skali sugeruje bardziej innowacyjny styl 

adaptacji, a wyższy - styl konformistyczny. To właśnie różnica w wyniku na tej skali stała się 

kluczowym elementem odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze.

Przeprowadzone analizy informują, że grupa rekreacyjna (M = 142,55; SD = 15,66) 

w porównaniu z grupą wyczynową (M = 127,32; SD = 15,86) przejawia wyższy wynik stylów 

adaptacyjnych, t(229) = -7,336; p<  0,001, d  = 0,97. Ważnym w tym miejscu wnioskiem jest 

stwierdzenie silnego efektu wskazanych różnic. Dokładniej analiza ta przedstawiona jest 

w tabeli niżej.

Tabela 7. Podsumowanie analizy testem T Studenta zmiennej stylu adaptacji

Zmienna Grupa N M SD T D f

Style adaptacji

Wyczynowa 111
127,3

2
15,86

-7,336* 229

Rekreacyjna 120
142,5

5
15,66

N  - liczba obserwacji, M  - średnia, SD  - odchylenie standardowe, T  - wynik testu t Studenta, D f  - stopnie swobody, 

* - istotność testu p< 0,001

Źródło: Opracowanie własne

Na tym etapie wyraźnie widać, że grupa badanych uprawiająca sport rekreacyjnie osiąga 

wyższe wyniki dla stylu adaptacji, więc przejawia styl adaptacji bardziej konformistyczny. 

Natomiast styl adaptacji osób trenujących wyczynowo jest istotnie bardziej skierowany w stronę 

innowacyjnego sposobu funkcjonowania.
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Stworzone narzędzie pozwala na ocenę stylów adaptacji względem elementów 

towarzyszących rywalizacji sportowej - umożliwia to wskazanie dokładnych różnic między 

grupami. Wykorzystano do tego celu serię testów T Studenta.

Analizy wykazały, że grupa osób trenujących rekreacyjnie osiąga wyższe wyniki niż 

trenujący wyczynowo w wymiarze określającym styl adaptacji wobec przeciwnika: 

t(229) = -6,731; p<  0,01, d  = 0,89. Oznacza to więc, że strategię innowacyjną częściej 

przejawiają młodzi piłkarze.

Nastawienie osób objętych badaniem względem prowadzącego zawody arbitra 

stanowiło kolejną okoliczność towarzyszącą sportowej rywalizacji. Również tutaj grupą istotnie 

częściej sięgającą po innowacyjny styl adaptacji okazują się młodzi piłkarze t(229) = -7,011; 

p<  0,01, d  = 0,93.

Trzecia podskala zmierzyła nastawienie badanych osób względem przepisów. 

Zaobserwowano zróżnicowanie istotne statystycznie, a grupą częściej sięgającą po strategię 

innowacyjną okazała się młodzież wyczynowo trenująca piłkę nożną t(229) = -9,864; 

p<  0,01, d  = 1,3.

Stosunek wobec kibiców towarzyszących rywalizacji sportowej to kolejny czynnik 

silnie różnicujący sposób funkcjonowania u badanych. Obecność kibiców wywołuje u młodych 

piłkarzy istotnie częstsze realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji t(229) = -3,944; p<  0,01, 

d  = 0,52.

Zaobserwowano też istotnie większą częstotliwość sięgania po strategię innowacyjną 

z powodu presji wywołanej rodzicielskimi oczekiwaniami t(229) = -6,681; p<  0,01, d  = 0,88. 

Grupą przejawiającą większą skłonność do nonkonformistycznego stylu funkcjonowania 

okazali się ponownie młodzi piłkarze.

Stosunek wobec szkoły, jako instytucji przekazującej potrzebną życiowo wiedzę, 

również zróżnicował ankietowanych -  istotnie większą niechęć, względem promowanego przez 

placówki edukacyjne konformistycznego stylu adaptacji, wykazali młodzi piłkarze 

t(229) = -6,484; p<  0,01, d  = 0,86.

Zjawisko merkantylizacji, tu rozumianej jako skłonność do rozpatrywania
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podejmowanej aktywności sportowej w kategoriach potencjalnej profesji, istotnie podzieliło 

grupy objęte badaniem t(229) = -3,155; p<  0,01, d  = 0,42. Przedkładanie wynagrodzenia 

finansowego nad chęć poszukiwania sportowych wyzwań występuje częściej u młodych 

piłkarzy, niż w grupie kontrolnej.

Zjawisko obecnej w dzisiejszym sporcie komercjalizacji oraz władzy mediów podzieliło 

badanych w sposób istotny statystycznie t(229) = 2,948; p < 0,01, d = 0,39. Tym razem, grupą 

bardziej akceptującą innowacyjną strategię osiągania sukcesów (analizowano umiejętność 

wykorzystania przychylności mediów do osiągania celów) okazali się nie młodzi piłkarze, 

a młodzież reprezentująca grupę rekreacyjną.

Również ankietowani z grupy rekreacyjnej przejawiali zdecydowanie mniejsze nasilenie 

postawy konformistycznej względem towarzyszącej rozgrywkom sportowym idei olimpijskiej 

(potraktowanej jako chęć ciągłego doskonalenia się). Młodzi piłkarze, w stopniu istotnym 

statystycznie t(229) = 5,202; p<  0,01, d  = 0,89, różnią się gotowością do dalszego rozwijania 

swoich zdolności.

W narzędziu umieszczono również skalę określającą relację z osobą prowadzącą zajęcia 

sportowe (nauczyciel wychowania fizycznego/trener). Istotnie większą sympatią obdarzają 

swojego opiekuna osoby wyczynowo trenujące piłkę nożną, niż ankietowani z grupy 

rekreacyjnej t(229) = 4,632; p<  0,01, d  = 0,61.

Podsumowując powyższe, największe różnice wśród osób objętych badaniem 

zaobserwowano w stylach adaptacji względem przepisów i sędziego. Dokładne analizy, których 

wynik właśnie zaprezentowano, zamieszczone są w tabeli niżej.

Tabela 8. Podsumowanie analizy testem T Studenta w ocenie stylów adaptacji między badanymi grupami

Zmienna Grupa N M SD T D f

Przeciwnik
Wyczynowa 111 23,86 4,76

-6,731* 229
Rekreacyjna 120 28,01 4,6

Sędzia Wyczynowa 111 21,15 3,65 -7,011* 229
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Rekreacyjna 120 24,53 3,66

Przepisy
Wyczynowa 111 19,9 4,19

-9,864* 229
Rekreacyjna 120 25 3,67

Kibice
Wyczynowa 111 14,91 2,63

-3,944* 229
Rekreacyjna 120 16,3 2,7

Rodzice
Wyczynowa 111 5,01 1,53

-6,681* 229
Rekreacyjna 120 6,38 1,54

Szkoła
Wyczynowa 111 5,48 1,46 -6,484*

229
Rekreacyjna 120 6,64 1,26

Komercjalizacja / 
media

Wyczynowa 111 17,31 2,28
2,984* 229

Rekreacyjna 120 16,37 2,49

Olimpizm
Wyczynowa 111 11,15 1,39

5,202* 229
Rekreacyjna 120 9,98 1,97

Merkantylizm
Wyczynowa 111 8,56 1,98

-3,155* 229
Rekreacyjna 120 9,37 1,89

Trener
Wyczynowa 111 17,58 2,07

4,632* 229
Rekreacyjna 120 16,19 2,44

N  - liczba obserwacji, M  - średnia, SD  - odchylenie standardowe, T  - wynik testu T Studenta, D f  - stopnie swobody, 

* - istotność testu p< 0,01

Źródło: Opracowanie własne

Prezentowane szczegółowe różnice mają swoje odzwierciedlenie w wyniku ogólnym dla 

stylów adaptacji. W większości wymiarów towarzyszących podejmowaniu aktywności 

sportowej to osoby z grupy rekreacyjnej przejawiają styl bardziej konformistyczny.
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4. Zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej

Poszukując odpowiedzi na czwarte pytanie badawcze stworzono dwa modele regresji 

wielozmiennowej. Jako predyktory stylu adaptacji ujmują one poczucie anomii, zmienne 

z zakresu teorii napięcia, z zakresu teorii zróżnicowanych powiązań, teorii kontroli społecznej, 

zmienne sytuacyjno - społeczne oraz zmienne osobowościowe. Modele testowano w dwóch 

grupach tj. grupie trenującej wyczynowo oraz rekreacyjnej. Podsumowanie modeli 

zaprezentowano w tabeli niżej.

Tabela 9. Podsumowanie modelów regresji korelacji zmiennej zależnej stylu adaptacji.

Forma
aktywności
sportowej

Zmienna
zależna F D f R2

Predyktory

Zmienna Beta

Wyczynowa Style
adaptacji 4,527* 6, 110 0,16

Poczucie anomii 0,41*

Zmienne z zakresu teorii 
napięcia -0,05

Zmienne z zakresu teorii 
zróżnicowanych 

powiązań
0,06

Zmienne z zakresu teorii 
kontroli społecznej 0,15

Zmienne sytuacyjno- 
społeczne -0,32*

Zmienne
osobowościowe 0,15

Rekreacyjna Style
adaptacji 10,019* 6, 119 0,31

Poczucie anomii 0,55*

Zmienne z zakresu teorii 
napięcia -0,09

Zmienne z zakresu teorii 
zróżnicowanych 

powiązań
0,1
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Zmienne z zakresu teorii 
kontroli społecznej -0,02

Zmienne sytuacyjno- 
społeczne 0,12

Zmienne
osobowościowe 0,01

F  - wynik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA, D f  - stopnie swobody, R2- skorygowane r kwadrat, * - 

poziom istotności p< 0,01

Źródło: Opracowanie własne

Co zaprezentowano w tabeli, w grupie wyczynowej model ten okazał się dobrze 

dopasowany do danych, F(6, 110) = 4,529; p  < 0,01. Jest on znacznie lepszy do przewidywania 

zmienności stylów adaptacji niż średnia arytmetyczna. Model pozwala na przewidywanie 16% 

zmienności stylów adaptacji w badanej grupie. Największą siłę predykcji w modelu miał 

predyktor poczucia anomii (ß = 0,41; p<  0,01) oraz zmienne sytuacyjno - społeczne (ß = -0,32; 

p<  0,01). Związek poczucia anomii ze stylami adaptacji jest dodatni i umiarkowany, natomiast 

związek zmiennych sytuacyjno - społecznych jest ujemny i umiarkowany. Pozostałe predyktory 

okazały się w modelu nieistotne do przewidywania zmiennej zależnej. Dane pozwalają na 

wniosek, że im wyższy wynik poczucia anomii tym wyższy wynik stylu adaptacji, bardziej 

konformistyczny. Dodatkowo, im niższy wynik zmiennych sytuacyjno -  społecznych, tym 

wyższy wynik stylu adaptacji, bardziej konformistyczny.

W grupie rekreacyjnej proponowany model także okazał się dobrze dopasowany do 

danych, F(6, 119) = 10,019; p  < 0,01. Model ten także jest istotnie lepszy do przewidywania 

zmienności stylów adaptacji niż średnia arytmetyczna. Pozwala on na przewidywanie 31% 

zmienności stylu adaptacji w badanej grupie. Jedynym istotnym predyktorem w modelu okazało 

się poczucie anomii (ß = 0,55; p<  0,01). Związek poczucia anomii ze stylami adaptacji był 

dodatni i silny. Pozostałe predyktory okazały się w modelu nieistotne. Pozwala to na wniosek, 

że im wyższy wynik poczucia anomii, tym wyższy wynik stylu adaptacji, który skierowany 

będzie w stronę stylu bardziej konformistycznego.

Z przedstawionych danych wynika, że preferowanego przez młodych piłkarzy
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innowacyjnego stylu adaptacji nie sposób wyjaśnić wyłącznie większym poziomem napięcia 

anomijnego. Zaledwie dwa z elementów tegoż napięcia tworzą ze stylami adaptacji zależność 

na poziomie umiarkowanym -  w dodatku dostrzeżony tu związek nie koresponduje z modelem 

teoretycznym badań. Oznaczać to może, że młodzi piłkarze wybierają pewną strategię 

adaptacyjną, ponieważ pełnią określoną rolę -  w tym przypadku rolę piłkarza.

W sporcie młodzieżowym występuje forma edukacji sportowej, która skłania 

zawodników do realizowania innowacyjnego stylu adaptacji. Jest to edukacja sportowo- 

merkantylna. To ona generować może zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej.

5. Potencjał edukacyjny sportu a zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej

Poszukując odpowiedzi na piąte pytanie badawcze wskazano najważniejsze 

i najsilniejsze związki stylów adaptacji wobec poszczególnych elementów towarzyszących 

rywalizacji sportowej z wynikiem ogólnym stylu adaptacji. Uwzględniono także korelacje 

stylów adaptacji wobec elementów towarzyszących rywalizacji sportowej. Przy użyciu analizy 

związku R Pearsona pokazano pierwszą z opisanych wyżej korelacji. Poniżej zamieszczono 

tabelę z podsumowaniem analizy.

Tabela 10. Podsumowanie analizy korelacji R  Pearsona stylów adaptacji wobec elementów towarzyszących 
rywalizacji sportowej.

Grupa Element rywalizacji Style adaptacji

Przeciwnik r = 0,77*

Wyczynowa; 

n = 111

Sędzia r = 0,74*

Przepisy r = 0,82*
Kibice r = 0,78*

Rodzice r = 0,39*
Szkoła r = 0,69*

Komercjalizm / media r = 0,49*
Olimpizm r = 0,31*
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Merkantylizm r = 0,43*
Trener r = 0,11

Przeciwnik r = 0,83*
Sędzia r = 0,76*

Przepisy r = 0,76*
Kibice r = 0,65*

Rekreacyjna; 

n = 120

Rodzice r = 0,61*
Szkoła r = 0,59*

Komercjalizm / media r = 0,5*
Olimpizm r = 0,35*

Merkantylizm r = 0,48*
Trener r = 0,32*

N  = liczba obserwacji, * - poziom istotności p< 0,001

Źródło: Opracowanie własne

Na początku należy wspomnieć, że wszystkie istotne korelacje są na poziomie p<  0,001. 

W grupie wyczynowej (n = 111) najsilniejsze związki ze stylem adaptacji widać dla relacji z 

przepisami (r = 0,82), kibicami (r = 0,78), przeciwnikiem (r = 0,77) i sędzią (r = 0,74). Związki 

te są dodatnie i bardzo silne. W grupie wyczynowej maleje także związek relacji rodziców z 

ogólnym wynikiem adaptacji (r = 0,39) w porównaniu z grupą rekreacyjną. Związek ten jest 

umiarkowany i dodatni. Oznaczać to może względnie wyższy poziom asertywności młodych 

piłkarzy wobec rodzicielskich oczekiwań (chodzi i o presję sukcesu okupionego oszustwem, 

i o apel o konformistyczny styl funkcjonowania). W tej grupie komunikat ze strony trenera 

pozostaje nieistotny -  rodzi to uzasadnione wątpliwości co do wykonywanej przez trenerów 

pracy wychowawczej (rozumianej jako kształtowanie konformistycznego stylu adaptacji).

W drugiej części odpowiedzi na analizowane pytanie badawcze określono korelacje 

między stylami adaptacji wobec elementów towarzyszących rywalizacji sportowej. Poniżej 

w obszernej tabeli zamieszczono wyniki analizy korelacji R Pearsona grupach wyczynowej 

i rekreacyjnej.
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Tabela 11. Podsumowanie analizy korelacji stylów adaptacji wobec elementów towarzyszących rywalizacji 
sportowej.

Elementy rywalizacji

Grupa Sę Pw Pr Ki Ro Sz Km Ol Me

Wyczyn
owa;

n= 111

Sę -- r = 
0,48*

r  = 
0,58*

r  = 
0,46*

r = 
0,28*

r = 
0,48*

r = 
0,23*

r  = 
0,02

r  = 
0,2*

Pw r = 
0,48* -- r = 

0,56*
r = 

0,57*
r = 
0,11

r  = 
0,43*

r  = 
0,25*

r = 
0,17

r = 
0,15

Pr r = 
0,58*

r = 
0,56* -- r  = 

0,58*
r  = 

0,33*
r = 

0,65*
r = 
0,2*

r = 
0,2*

r  = 
0,19*

Ki r = 
0,46*

r = 
0,57*

r = 
0,58* -- r = 

0,36*
r = 

0,52*
r  = 

0,31*
r  = 

0,18
r = 

0,28*

Ro r = 
0,28*

r = 
0,11

r  = 
0,33*

r = 
0,36* -- r  = 

0,25*
r =

0,03
r = 

-0,01
r = 

0,17

Sz r = 
0,48*

r = 
0,43*

r = 
0,65*

r = 
0,52*

r = 
0,25* -- r = 

0,23*
r  = 

-0,01
r  = 

0,26*
Km r = 

0,23*
r = 

0,25*
r = 
0,2*

r  = 
0,31*

r  = 
0,03

r = 
0,23* -- r = 

0,36*
r = 

0,45*

Ol r = 
0,02

r = 
0,17

r  = 
0,2*

r = 
0,17

r = 
-0,01

r = 
-0,01

r = 
0,36* -- r  = 

0,16

Me r = 
0,2*

r = 
0,15

r = 
0,19*

r = 
0,28*

r  = 
0,28*

r  = 
0,17*

r = 
0,45*

r = 
0,16 --

Tr r = 
-0,03

r = 
0,14

r  = 
0,07

r  = 
-0,07

r = 
-0,07

r = 
-0,12

r = 
0,27*

r  = 
0,44*

r = 
-0,01

Grupa Sę Pw Pr Ki Ro Sz Km Ol Me

Rekreac
yjna;

n = 120

Sę -- r  = 
0,59*

r  = 
0,53*

r  = 
0,42*

r  = 
0,45*

r = 
0,43*

r  = 
0,21*

r = 
0,13

r = 
0,2*

Pw r = 
0,59* -- r = 

0,53*
r = 

0,51*
r  = 

0,4*
r  = 

0,54*
r = 

0,32* r = 0,1 r = 
0,32*

Pr r = 
0,53*

r = 
0,53* -- r  = 

0,31*
r = 

0,49*
r = 

0,52*
r = 

0,23*
r  = 

0,15
r  = 

0,37*
Ki r = 

0,42*
r = 

0,51*
r = 

0,31* -- r = 
0,29*

r  = 
0,34*

r  = 
0,28*

r = 
0,3*

r  = 
0,13

Ro r = 
0,45*

r  = 
0,4*

r  = 
0,49*

r = 
0,29* -- r = 

0,44*
r = 
0,15

r = 
0,23*

r  = 
0,24*

Sz r = 
0,43*

r = 
0,54*

r = 
0,52*

r = 
0,34*

r  = 
0,44* -- r  = 

0,06
r  = 

0,03
r = 

0,09

Km r = 
0,21*

r = 
0,32*

r  = 
0,23*

r  = 
0,28*

r = 
0,15

r = 
0,06 -- r = 

0,23*
r = 

0,41*

Ol r = 
0,13 r  = 0,1 r = 

0,15
r = 

0,3*
r = 

0,23*
r  = 

0,03
r = 

0,23* -- r  = 
0,14

Me r = r = r = r  = r  = r = r = r = --
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0,2* 0,32* 0,37* 0,13 0,24* 0,09 0,41* 0,14

Tr r = 
0,3*

r = 
0,29*

r = 
0,17

r = 
0,24*

r = 
0,12

r = 
0,15

r = 
0,2*

r = 
0,29*

r = 
-0,02

Adnotacja. Sę - Sędzia, Pw - Przeciwnik, Pr - przepisy, Ki - kibice, Ro - rodzice, Sz - Szkoła, Km - 

komercjonalizacja/media, Ol - olimpizm, Me - merkantylizm, Tr - Trener; r - wynik korelacji R Pearsona, 

* - poziom istotności p< 0,05

Źródło: Opracowanie własne

Zgromadzone dane należy rozjaśnić interpretacją najciekawszych zależności. 

Porównując grupy wyczynową i rekreacyjną widać różnice w sile niektórych korelacji. Związek 

sędziego z przeciwnikiem w grupie wyczynowej (r = 0,48) jest słabszy niż w grupie 

rekreacyjnej (r = 0,59). W grupie wyczynowej jest on umiarkowany, a w rekreacyjnej -  silny. 

Wynikać to może z kontekstu sytuacyjnego -  w sporcie wyczynowym relacja z przeciwnikiem 

charakteryzować się będzie większym antagonizmem niż w sporcie rekreacyjnym (gdzie często 

rywalem jest kolega ze szkolnej ławki). Znacznie bardziej zbliżone emocje wydaje się 

generować u osób z obydwu grup prowadzący zawody sędzia.

Związek sędziego z rodzicami jest słabszy w grupie wyczynowej (r = 0,28) niż w grupie 

rekreacyjnej (r = 0,45). W pierwszej jest to korelacja na poziomie słabym, a w drugiej -  

umiarkowanym. Tłumaczyć to należy faktem odmiennych potrzeb: sędzia ma sprawiedliwe 

prowadzić zawody, tymczasem rodzice młodych piłkarzy mogą się czuć zobowiązani do 

udzielania im wsparcia każdego rodzaju. W tym wywierania presji na arbitra. Wynik warto 

odnieść do odnotowanego w badaniach własnych większego przyzwolenia rodziców osób 

trenujących wyczynowo do realizowania przez nich innowacyjnego stylu adaptacji.

W grupie wyczynowej zmniejsza się też korelacja stylów adaptacji względem rodzica 

i przeciwnika (r = 0,11), rodzica i przepisów (r = 0,33) oraz rodzica i szkoły (r = 0,25). Korelacje 

te są widocznie większe w grupie rekreacyjnej. Oznacza to, że rodzice z tej drugiej grupy 

zwracają większą uwagę na konformistyczny styl funkcjonowanie w tychże wymiarach, niż 

rodzice z grupy wyczynowej.

Słabsza korelacja w grupie wyczynowej występuje także w związkach między stylem

adaptacji realizowanej względem szkoły a przeciwnikiem -  jest to związek umiarkowany

(r = 0,43), gdy w grupie rekreacyjnej odnotowano związek silny (r = 0,52).

Przyczyną niższej korelacji u osób z grupy wyczynowej może być częstsza konieczność
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rywalizowania z nieznanym przeciwnikiem na boisku. W dodatku, porównując to do zajęć 

wychowania fizycznego, tu napięcie pomiędzy graczami może być znacznie większe. 

Innowacyjny styl adaptacji względem przeciwnika może wydawać się wówczas jedyną 

dostępną formą zaradzenia trudnościom, jakie nastąpiły w trakcie rywalizacji -  co nie oznacza, 

że styl ten zawodnik również często uzna za właściwy względem komunikatów formułowanych 

przez szkołę.

Odwrotnie prezentuje się korelacja między stylami adaptacji realizowanymi 

w wymiarze odnoszącym się do funkcjonowania wobec szkoły i wobec przepisów. Tu, w grupie 

wyczynowej, korelacja jest silniejsza (r = 0,65) niż w grupie rekreacyjnej (r = 0,52). Oba te 

związki są silne, lecz przewaga w sile jest j ednoznaczna. Wynik ten oznacza, że uczniowie lepiej 

odnoszący się do autorytetu szkoły jako instytucji, będą rzadziej naruszać sportowe regulacje -  

zależność ta będzie silniejsza w grupie wyczynowej niż w grupie rekreacyjnej. 

W młodzieżowych klubach sportowych nie brakuje zawodników mających kłopoty w nauce, 

jak i częściej naruszających przepisy. Tą drugą umiejętność trenerzy często określają mianem 

boiskowego cwaniactwa -  manewrowanie między przepisami traktowane jest jako piłkarski 

kunszt. Przedstawiony wyżej wynik oznacza, że osoby przejawiające tak funkcjonującego na 

boisku mogą też słabiej doceniać autorytet szkoły.

Także korelacja stylów adaptacji względem przepisów a kibiców w grupie wyczynowej 

(r = 0,58) jest silniejsza niż w grupie rekreacyjnej (r = 0,31), gdzie znajduje się na poziomie 

umiarkowanym. Wynik oznacza, że większą więź z kibicami przejawiają osoby częściej 

naruszające boiskowe przepisy. Być może wynika to z konieczności sprostania oczekiwaniom 

kibiców grupy wyczynowej -  wygranie meczu, nawet w sposób nieuczciwy, ma dla nich 

największe znaczenie.

U młodych piłkarzy odnotowano też silną korelację (r = 0,52) w relacji dotyczącej

stylów adaptacji realizowanych wobec szkoły a kibiców. W grupie rekreacyjnej zależność ta

była na poziomie umiarkowanym (r = 0,34). Różnica ta wynika z uwarunkowań, jakie

towarzyszą środowiskom kibicowskim obecnym w młodzieżowych klubach sportowych.

W wyniku określającym korelacje odnaleźć można pewną wskazówkę do przeciwdziałania

środowiskom kibicowskim -  jest nią poprawienie stosunku wobec szkoły u osób uprawiających

sport wyczynowo. Wtedy też młody piłkarz nie będzie traktował agresywnych kibiców jako
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swoich partnerów i realizować będzie względem nich bardziej konformistyczny styl adaptacji.

W grupie rekreacyjnej komunikaty nauczyciela wychowania fizycznego wykazują 

większą korelację niż trenera w grupie wyczynowej. Jedyna korelacja, która wyróżnia 

pozytywnie trenerów piłki nożnej jest umiarkowany związek komunikatów trenera 

z olimpizmem (r = 0,44). Odnotować też można nieznaczną pracę wychowawczą trenera 

względem innowacyjnego zaadaptowania się do presji płynącej z obecnych w sporcie 

komercjalizacji/mediów (r = 0,27) -  nieznaczną, bo jest to związek słaby (ale wyższy, niż 

u nauczycieli wychowania fizycznego (r = 0,2)). Pomimo tych dwóch korelacji wynik sugeruje 

brak pracy wychowawczej realizowanej przez trenerów młodzieżowych klubów sportowych 

(rozumianej jako stymulowanie do konformistycznego stylu adaptacji).

Podsumowując, w grupie wyczynowej najwięcej korelacji widać dla stylów adaptacji 

względem sędziego (z: przeciwnikiem, przepisami, kibicami, rodzicami, szkołą,

komercjalizacją/mediami, merkantylizacją), przepisów (z: sędzią, przeciwnikiem, kibicami, 

rodzicami, szkołą, komercjalizacją/mediami, olimpizmem i merkantylizacją), szkoły (z: sędzią, 

przeciwnikiem, przepisami, kibicami, rodzicami, komercjalizacją/mediami i merkantylizacją) 

i kibiców (z: sędzią, przeciwnikiem, przepisami, rodzicami, szkołą, komercjalizacją/mediami 

i merkantylizacją). Natomiast w grupie rekreacyjnej najwięcej korelacji odnotowano dla stylów 

adaptacji wobec kibiców (z: sędzią, przeciwnikiem, przepisami, rodzicami, szkołą, 

komercjalizacją/mediami, olimpizmem), przepisów (z: sędzią, przeciwnikiem, kibicami, 

rodzicami, szkołą, komercjalizacją/mediami i merkantylizacją), przeciwnika (sędzią, 

przepisami, kibicami, rodzicami, szkołą, komercjalizacją/mediami, merkantylizacją) i sędziego 

(z: przeciwnikiem, przepisami, kibicami, rodzicami, szkołą, komercjalizacją/mediami 

i merkantylizacją).

Powyższe akapity, wskazujące na różnice w korelacji stylów adaptacji oraz ich wkład 

w budowanie wyniku ogólnego stylu adaptacji, będą miały swoje rozwinięcie w dalszej części 

tej pracy. Znajomość przedstawionych wyników będzie miała swoje praktyczne zastosowanie 

w procesie wychowawczym młodzieży aktywnej sportowo. Korelacje potraktować należy jako 

potencjał edukacyjny sportu, który -  poprzez opracowanie odpowiedniej strategii 

profilaktycznej -  może przeciwdziałać zagrożeniom wychowawczym edukacji sportowej.
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VI. W NIOSKI I PODSUMOWANIE

Głównym celem poniższej pracy było rozwinięcie wiedzy na temat uwarunkowań 

napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży. W związku z tym za główny problem 

badawczy uznano próbę scharakteryzowania uwarunkowań napięcia anomijnego u aktywnej 

sportowo młodzieży, poziomu tego napięcia oraz redukujących go stylów adaptacji.

W związku ze szczegółowymi problem am i badawczymi podjęto starania 

skoncentrowane na próbie przybliżenia uwarunkowań napięcia anomijnego u aktywnej 

sportowo młodzieży, poziomu napięcia anomijnego towarzyszącego aktywnej sportowo 

młodzieży, sposobów radzenia sobie z napięciem anomijnym u młodzieży uprawiającej sport, 

zagrożeń wychowawczych niesionych przez edukację sportową oraz potencjału edukacyjnego 

sportu, który może przyczynić się do obniżenia poziomu zagrożeń wychowawczych edukacji 

sportowej.

W związku z pierwszym problemem badawczym ustalono, że u młodzieży aktywnie 

uczestniczącej w sporcie nie odnotowano istotnego statystycznie zróżnicowania uwarunkowań 

napięcia anomijnego. Wynik ten dotyczy skali ogólnej. Analiza przeprowadzona pod kątem 

określenia dysfunkcji generujących napięcie anomijne w poszczególnych wymiarach dowiodła, 

że czynnikami istotnie różnicującymi przebadane grupy okazało się spostrzeganie atrakcyjności 

fizycznej (młodzi piłkarze oceniali siebie lepiej niż osoby z grupy rekreacyjnej niepewność roli 

zawodowej (mniejsze napięcie odczuwali młodzi piłkarze), problemy w najbliższym środowisku 

(większe napięcie odnotowano u młodych piłkarzy) oraz przestępcze kontakty (zaobserwowano 

wyższy poziom napięcia u młodych piłkarzy). U osób z grupy rekreacyjnie uprawiających sport 

dostrzeżono też wyższy poziom napięcia anomijnego w poszczególnych czynnikach 

składających się na wymiar negatywnych doświadczeń życiowych: ciężka choroba kogoś 

z rodziny, rozwód rodziców, utrata pracy przez jednego z rodziców. W tym miejscu warto 

przedstawić interpretacje tych wyników.

Wyższy poziom atrakcyjności fizycznej najprawdopodobniej wynika z przyczyn 

obiektywnych -  sylwetka osoby wyczynowo trenującej piłkę nożną wygląda (na ogół) 

atrakcyjniej niż osoby uprawiającej sport rekreacyjnie.

Niepewność roli zawodowej generuje, u młodzieży rekreacyjnie uprawiającej piłkę

nożną, istotnie większe napięcie. Rezultat ten można wyjaśnić, z jednej strony, faktem braku
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pracy jednego z rodziców (zjawisko to, w badaniach własnych, odnotowano u nich istotnie 

częściej). Z drugiej zaś strony wynik sugerować może brak pomysłu na realizowanie wybranej 

kariery zawodowej -  co wydaje się nie dotyczyć młodych piłkarzy. Ci mają już jakąś wizję 

samych siebie w życiu dorosłym i podejmują w tym kierunku metodyczne działania - nawet, 

jeżeli wiedzą, że tylko nielicznym uda się spełnić marzenie o zawodowym graniu w piłkę.517

Względnie większe napięcie w grupie młodych piłkarzy wywołują zmienne z zakresu 

zróżnicowanych powiązań (tj. problemy w najbliższym środowisku, przestępcze kontakty). 

Rezultaty warto odnieść do scharakteryzowanego w rozdziale teoretycznym problemu 

wynikającego z kibicowskiej tożsamości. W realiach krakowskiego sportu młodzieżowego 

zawodnicy reprezentujący wybrany klub sportowy odczuwać mogą pewne przywiązanie do 

respektowanych na terenie określonego osiedla barw klubowych. Wzmożone napięcie 

tłumaczyć należy utrzymywaniem (nawet przelotnej) znajomości z osiedlową bojówką 

kibicowską. Przestępcze kontakty mogą być więc podejmowane mimowolnie, ale czasami też 

celowo -  w ramach neutralizowania stanów lękowych wywołanych koniecznością wizyty na 

wrogim osiedlu lub po prostu wypracowania „mocniejszej” pozycji wśród rówieśników 

(tzw. „plecy”).518

Podsumowując, uwarunkowania napięcia anomijnego zaobserwowano zarówno 

u aktywnej sportowo młodzieży, jak i w grupie rekreacyjnej. Dlatego, pomimo pewnych różnic, 

w grupie wyczynowej nie odnotowano -  ogólnie -  wyższego poziomu napięcia i czynników 

ograniczających.

W odniesieniu do kolejnego problem u badawczego nie zaobserwowano, u młodzieży 

aktywnie uczestniczącej w sporcie, wyższego poziomu napięcia anomijnego. Wręcz przeciwnie,

517E. Czerwińska-Jakimiuk odnotowała w badaniach istotnie wyższe napięcie związane z podejmowaniem 
aktywności zawodowej u młodocianych przestępców -  trafnej interpretacji autorki odnośnie następstw tegoż 
napięcia nie można jednak przenieść na płaszczyznę poniższych rozważań, gdyż objęto nimi uczniów klasy I i 
II klasy gimnazjum, dla których problem poszukiwania własnego zawodu na ogół jeszcze nie wywołuje stanu 
napięcia i dlatego też nie powinien być jeszcze rozpatrywano jako czynnik kryminogenny (a w kontekście 
planowanych badań: jako zmienna generująca napięcie neutralizowane za pomocą innowacyjnego stylu 
adaptacji).

518E. Czerwińska-Jakimiuk, interpretując nasilenie przestępczych kontaktów u młodocianych przestępców, odnosi 
się do obszernej literatury przedmiotu uzasadniającej powyższy przejaw niedostosowania społecznego 
licznymi pobytami w placówkach resocjalizacyjnych (gdzie mimowolnie jednostka obcuje z innymi 
sprawcami przestępstw) oraz chęcią rozładowania odczuwanego napięcia i wadliwie sprawowanej kontroli 
społecznej. Patrz: tamże, s. 149.
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osoby trenujące wyczynowo, przejawiają niższy poziom poczucia anomii niż osoby z grupy 

rekreacyjnej. Oderwanie od norm społecznych, co może nieść następstwa w wymiarze 

poznawczym, emocjonalnym, a także behawioralnym charakteryzuje osoby znajdujące się 

w obydwu grupach objętych badaniem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na podobne 

rezultaty badań prowadzonych z udziałem nieletnich umieszczonych w zakładach 

resocjalizacyjnych -  nie odnotowano statystycznie istotnego zróżnicowania pomiędzy nimi 

a grupą kontrolną w wymiarze poczucia anomii.519

Trzeci problem badawczy związany był z próbą scharakteryzowania sposobów 

radzenia sobie z napięciem anomijnym występującym u młodzieży uprawiającej sport. Kontekst 

teorii anomii R. Mertona zdeterminował skoncentrowanie się na analizie preferowanych stylów 

adaptacji. U młodych piłkarzy odnotowano większą skłonność do realizowania innowacyjnego 

stylu adaptacji w relacji do: przeciwnika, sędziego, przepisów, rodziców, szkoły 

i merkantylizacji. Konformistyczny styl adaptacji wyróżniał ich w wymiarach określających 

strategię badanego względem umiejętności wykorzystania przychylności mediów i zjawiska 

komercjalizacji do osiągania swoich celów oraz względem olimpizmu. W wymiarze ogólnym 

młodzież uprawiającą sport charakteryzuje częstsze realizowanie innowacyjnego stylu 

adaptacji.

Następny problem badawczy odnosił się do zagrożeń wychowawczych generowanych 

przez edukację sportową. Za zagrożenia wychowawcze edukacji sportowej uznano realizowanie 

innowacyjnego stylu adaptacji u aktywnej sportowo młodzieży. Stanowić miał on sposób 

redukcji napięcia anomijnego, uwarunkowanego komunikatami płynącymi ze strony czynników 

towarzyszących rywalizacji sportowej. Nonkonformistyczną strategię funkcjonowania młodych 

piłkarzy odnotowano w wymiarach określających stosunek do:

- przeciwnika,

- sędziego,

- przepisów,

- kibiców,

- rodziców,

519S. Lipiński, Poziom poczucia alienacji u nieletnich w zakładach resocjalizacyjnych [w:] Folia Psychologica 5, 
2001
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- szkoły,

- merkantylizacji.

Odnotowanie innowacyjnego stylu adaptacji u młodych piłkarzy w relacji 

z przeciwnikiem oznacza większe nasilenie, względem rywala, niepożądanych społecznie 

postaw oraz częstsze lekceważenie idei wzajemnego szacunku w trakcie uczestnictwa 

w sportowych rozgrywkach. Wyniki potwierdzają założenia teoretyczne zawarte w rozdziale

5.1. Oczekiwania społeczne rówieśników względem zawodnika. Podobne następstwa rywalizacji 

przedstawił R. Cave.520 Czynnikiem wymiernie zwiększającym skłonność do realizowania 

innowacyjnej strategii funkcjonowania będzie fakt uczestnictwa w sporcie zespołowym. 

Jednostce, będącej częścią drużyny, może towarzyszyć skłonność do przyznawania racji 

większości oraz poczucie deindywidualizacji. W związku z powyższym, drużyna sportowa 

wydaje się być miejscem zawierania wielu nowych relacji społecznych, ale niekoniecznie 

chroniącym jednostkę przed podejmowaniem zachowań nonkonformistycznych -  o czym 

wspominali, charakteryzując zjawisko grup młodzieżowych, B. Urban521i D. Schwarz.522

Zaobserwowanie u grupy młodych piłkarzy częstszej skłonności do realizowania 

innowacyjnego stylu adaptacji względem sędziego utożsamiać należy z próbami 

manipulowania arbitrem oraz naruszania przepisów w sytuacjach ograniczających trafność 

podjętych decyzji - ma to służyć wygranej.

Większą skłonność do naruszania panujących w sporcie przepisów w imię korzystnego 

rezultatu, czyli innowacyjność stylu funkcjonowania, odnotowano u młodych piłkarzy. 

Uzyskany wynik warto zestawić z przedstawionym w części teoretycznej stanowiskiem 

K. Heinemanna o umacnianiu zdolności i gotowości do normatywnych działań społecznych 

poprzez sport523 -  wynik wskazuje, że aktywna sportowo młodzież może przejawiać pewne 

problemy z wypracowaniem tego nawyku. Trudno też o potraktowanie piłki nożnej jako 

przestrzeni charakteryzującej się mechanizmem opanowywania umiejętności bliskich

520 L. Bobo, Whites' opposition to busing: symbolic racism or realistic group conflict? [w:] Journal of Personality 
and Social Psychology, 1983, 45, s. 1190-1210 za: S. Kosslyn, R.Rosenberg, op. cit., s. 737.

521B. Urban, Agresja młodzieży..., s. 55.
522D. Schwarz i inni..., Early Behavior Problems as a Predictor of Later Peer Group Victimization: Moderators 

and Mediators of Pathways of Social Risk [w:] Journal of Abnormal Child Psychology, 1999, 1999, 27(3), s. 
191-201.

523Stanowlsko K. Heimann, Wprowadzenie do socjologii sportu. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk 
Politycznych, Warszawa 1990, za: K. Sas-Nowoslelski, Wychowanie poprzez sport. Między nadzieją a 
zwątpieniem (II) [w:] Sport wyczynowy, 2004, 7-8, s. 71.
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społecznemu funkcjonowaniu (do czego przekonywali S.J. Danish i V.C. Nellen524), bo nasilenie 

konformistycznego stylu funkcjonowania jest większe w grupie rekreacyjnej niż u młodych 

piłkarzy. Przeprowadzone wyżej badania nie ustaliły, czy nabyte w sporcie doświadczenia 

jednostka ma zamiar przenosić bądź przenosi na inne wymiary życia (o czym pisali C. Jones 

i M. McNamee525), czy też jest to świadomie przez nią realizowany styl adaptacji wynikający 

z pełnienia specyficznej roli. To drugie sugerowali, opisujący fenomen moralności ujętej 

w nawias, B. Bredemeier i D. Shields526 527 oraz kwestionujący możliwość przenoszenia 

nieuczciwości w sytuacji A na sytuację B H. Hartshorne i M.A. May.528

Zwiększone natężenie innowacyjnego stylu adaptacji w relacji zachodzącej pomiędzy 

młodymi piłkarzami a grupami kibicowskimi oznacza przyzwolenie zawodników 

wywodzących się z młodzieżowych drużyn piłkarskich na wulgarne i obraźliwe dla przeciwnika 

komentarze kibiców. Ma to wymiernie obniżać poziom motywacji u rywala i pomóc 

w osiągnięciu sukcesu. W części poświęconej przeglądowi literatury wskazano na czynniki 

zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania powyższego rezultatu. Zaś w części empirycznej 

odnotowano statystycznie większą ilość zmiennych z zakresu teorii zróżnicowanych
529powiązań.529

W środowisku rodzinnym młodych piłkarzy dostrzeżono większe zezwolenie na 

osiąganie pożądanych rezultatów poprzez stosowanie innowacyjnego stylu adaptacji. Wynik 

sugeruje konieczność uwzględnienia rodziców w procesie oddziaływań profilaktycznych.

U aktywnej sportowo młodzieży dostrzeżono też większą niechęć względem 

stymulujących do konformistycznego stylu funkcjonowania komunikatów płynących ze szkoły. 

Wynikać to może z rozbieżności, jakie zachodzą pomiędzy funkcjonowaniem na terenie szkoły 

(wymagany konformizm), a funkcjonowaniem w trakcie zawodów sportowych.

524S.J. Danish i VC.Nellen, New roles for sport psychologists: Teaching life skills through sport to at-risk youth 
[w:] Quest, 1997, 49(1), s. 100-113.

525 C. Jones, M. McNamee, Moral reasoning, moral action, and the moral atmosphere of sport [w:] Sport, 
Education and Society, 2000, 5(2), s. 131-146.

526 B. Bredemeier, D. Shields, Game reasoning and interactional morality [w:] Journal of Genetic Psychology, 
1986, 147, s. 257-275.

527B. Bredemeier, D. Shields, Character....
528za: K. Sas-Nowoslelkl, op. cit., s. 67
529Autor wyraźnie zastrzega trudność rozróżniania zwykłych kibiców piłki nożnej od obserwujących rywalizację 

kolegów rówieśników, którzy kibicują, jednak w formie wsparcia swojej drużyny grożą rywalom (a w 
środowisku lokalnym znani są z podejmowania działań przestępczych).
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Merkantylizacja jest kolejnym czynnikiem wymiernie różnicującym przebadane grupy

-  preferowanie innowacyjnej strategii adaptacji odnotowano u młodych piłkarzy. Wynik 

potwierdza oczekiwania zaprezentowane w części teoretycznej -  aktywna sportowo młodzież, 

systematycznie uczestnicząc w treningach piłkarskich, chce być traktowana jako grupa 

aspirująca do rangi profesjonalistów.530 A realizowany przez nią innowacyjny styl adaptacji 

traktuje jako wykonywanie danej profesji, za którą pragnie być w przyszłości wynagradzana.

Stylu adaptacji preferowanego przez młodzież trenującą w klubach sportowych nie 

można tłumaczyć wyłącznie wyższym poziomem napięcia anomijnego -  co wykazał model 

regresji wielozmiennowej zmiennej zależnej stylu adaptacji. Zarówno związek poczucia 

anomii, jak i związek zmiennych sytuacyjno-społecznych ze stylami adaptacji okazał się 

umiarkowany. Pozostałe predyktory uznano za nieistotne do przewidywania zmiennej zależnej.

W sporcie wyczynowym występuje forma edukacji sportowej, która skłania sportowców 

do realizowania innowacyjnego stylu adaptacji. W części teoretycznej opisano ją  jako edukację 

sportowo-merkantylną. Ona też może generować opisane tu zagrożenia wychowawcze.

Problemem badawczym było też wskazanie potencjałów edukacyjnych sportu 

przyczyniających się do obniżenia zagrożeń wychowawczych edukacji sportowej. Dzięki 

zastosowaniu analizy związku pokazano korelacji stylów adaptacji ze sobą oraz z ogólnym 

stylem adaptacji. Pozwoliło to na obiektywne zinterpretowanie siły oddziaływania potencjałów 

edukacyjnych na występujące w edukacji sportowej zagrożenia wychowawcze.

Za potencjał edukacyjny sportu uznano realizowanie przez młodych piłkarzy, pomimo 

napięcia anomijnego, konformistycznego stylu adaptacji. Powszechnie aprobowaną strategię 

funkcjonowania odnotowano u aktywnej sportowo młodzieży w wymiarach przedstawiających 

nastawienie względem:

- komercjalizacji/mediów,

- olimpizmu.

Wśród młodych piłkarzy odnotowano niższy poziom tendencji do realizowania 

innowacyjnego stylu adaptacji względem obecnych w świecie sportu mediów oraz 

towarzyszącego im zjawiska komercjalizacji. Wynik tłumaczyć można faktem podejmowania

530W języku osób uprawiających sport wyczynowo pojęcie rekreacji bądź amatorstwa bardzo często oznacza 
niższy poziom sportowych kwalifikacji.
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aktywności sportowej w prestiżowych szkółkach piłkarskich -  tam też potrzeba wyrażenia 

samego siebie w sposób zyskujący medialną uwagę na ogół ustępuje konieczności 

koncentrowania się na dobrej grze. Wszelkie przejawy, pogarszającej jakość sportowego 

wyczynu, autopromocji, mogą być surowo tłumione przez wyczulonych na tym punkcie 

trenerów oraz kolegów z zespołu. Analiza związku wykazała umiarkowany związek powyższej 

podskali z wynikiem ogólnym preferowanych stylów adaptacji.

Zaobserwowany u młodych piłkarzy wyższy poziom skłonności do realizowania 

konformistycznego stylu adaptacji względem myśli olimpijskiej oznacza większą chęć 

kształtowania sportowych zdolności (nawet kosztem porażki) i uznawanie rozgrywek 

sportowych za wartość autoteliczną (wyżej od wygranej ceniony jest fakt uczestnictwa). 

Zastosowana w opracowaniu danych analiza związku wykazała umiarkowany związek 

olimpizmu z wynikiem ogólnym stylów adaptacji. Rezultat można zinterpretować jako 

niewystarczające wykorzystywanie potencjału edukacyjnego, gdyż siła oddziaływania tego 

czynnika jest słabsza niż siła związku podskali komercjalizacja/media z wynikiem ogólnym 

stylów adaptacji.

Jako potencjał edukacyjny potraktowano względnie wyższy poziom przywiązania osób 

uprawiających sport do prowadzącego zajęcia sportowe (trenera) niż miało to miejsce w grupie 

rekreacyjnej (nauczyciela wychowania fizycznego). W badaniach odnotowano, że klubowi 

trenerzy zwracają większą uwagę na konformistyczny styl funkcjonowania zawodnika w relacji 

do mediów i towarzyszącej im komercjalizacji oraz do olimpizmu. Tłumaczyć to można 

zwiększonym krytycyzmem względem medialnej narracji (zawodnik ma grać, a nie promować 

się) oraz potrzebą ciągłego motywowania zawodników do pracy nad sobą. W wymiarze 

ogólnym nie stwierdzono jednak wychowawczej pracy realizowanej przez trenerów -  co istotnie 

różniło ich od, aktywniej zwracających uwagę na konformistyczny styl adaptacji również 

w pozostałych wymiarach, nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzięki przeprowadzonej analizie, wykazanej korelacji stylów adaptacji ze sobą oraz 

z wynikiem ogólnym stylu adaptacji, realne stało się wychwycenie czynników wymagających 

interwencji pedagogicznej wobec młodzieży podejmującej aktywność sportową. Praca nad nimi 

może zwiększyć potencjał edukacyjny sportu, który w młodzieżowych klubach sportowych 

sprawia wrażenie niewystarczająco wykorzystanego.

W grupie wyczynowej związki dodatnie i bardzo silne ze stylem adaptacji w wyniku
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ogólnym widać dla stylów adaptacji w relacji do przepisów, kibiców, przeciwnika i sędziego. 

Są to wymiary, na których należy się w pierwszej kolejności skoncentrować w pracy 

wychowawczej, jeżeli dąży się do poprawy wyniku ogólnego stylów adaptacji. W grupie 

wyczynowej najwięcej korelacji widać dla stylów adaptacji dotyczących sędziego, przepisów, 

szkoły i kibiców z pozostałymi elementami towarzyszącymi sportowej rywalizacji. Oznacza to, 

że można poprawić u zawodników skłonność do realizowania konformistycznego stylu 

adaptacji w wymiarze ogólnym, jeżeli w oddziaływaniach skoncentrowana zostanie uwaga na 

jednym z powyższych aspektów. Wymaga to jednak pewnej rozwagi.

Edukacja sportowo-merkantylna generować może pewne trudności w modyfikowaniu 

stosunku do przepisów. Postulowany przez nią innowacyjny styl adaptacji zezwala na ich 

naruszanie w imię osiągnięcia wymiernych korzyści. Ingerowanie w ten wymiar, na poziomie 

sportu wyczynowego, może okazać się nieskuteczne oraz rodzące frustracje -  zawodnicy objęci 

takim oddziaływaniem słusznie podkreślą, że inne zespoły nie modyfikują swojego stylu 

adaptacji na bardziej konformistyczny, a więc zwiększają swoją szansę na wygraną. Co więcej, 

realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji przez zawodnika w wymiarze obejmującym 

przepisy traktowane jest jako piłkarski kunszt -  trenerzy nazywają to boiskowym cwaniactwem. 

Wprowadzenie przeciwnych temu oddziaływań wychowawczych może znacząco utrudnić, 

a nawet uniemożliwić kontynuowanie kariery sportowej na satysfakcjonującym poziomie.

Natomiast pewną szansą edukacyjną może okazać się wypracowanie umiejętności 

świadomego i popartego merytoryczną argumentacją realizowania innowacyjnego stylu 

adaptacji wobec przepisów. Zawodnik, doskonale znający przepisy, potrafiłby lepiej i z większą 

dla siebie korzyścią czytać i interpretować reguły gry. Przy odpowiednim programie 

oddziaływań wychowawczych ten innowacyjny styl adaptacji względem przepisów może stać 

się potencjałem edukacyjnym sportu wyczynowego.

Dzięki odnotowaniu dużej ilości korelacji zachodzących pomiędzy stylami adaptacji

względem autorytetu szkoły a pozostałymi czynnikami uzasadnione wydaje się monitorowanie

edukacyjnych osiągnięć młodych piłkarzy. Dzięki temu może nieznacznie poprawić się ich

sposób funkcjonowania w relacji z sędzią, przeciwnikiem i kibicami. Podkreślić należy, że

realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji w tych trzech wymiarach nie jest rozpatrywane jako

element piłkarskiego kunsztu -  są to raczej doraźne sposoby na osiąganie pożądanego przez

zawodnika wyniku. Na dalszym etapie kariery mogą się okazać niewystarczające. Zwiększenie
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konformistycznego stylu adaptacji w tych wymiarach przyczyni się do jeszcze bardziej 

konformistycznej strategii funkcjonowania w wymiarze ogólnym. To też obniży zagrożenia 

wychowawcze sportu młodzieżowego i zwiększy jego potencjał edukacyjny. Warto więc, aby 

oprócz rodziców, na sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych zwrócił uwagę również 

trener -  poprawi to realizowaną przez niego działalność wychowawczą.

Rozważania o sposobach zmniejszania agresywności środowiska kibicowskiego 

stanowią temat wielu prac naukowych. Nie brakuje programów, które można wykorzystać 

w pracy wychowawczej młodzieżowego klubu sportowego, a sprawdziły się już w zawodowej 

piłce nożnej.531 532 Konformistyczny styl adaptacji w relacji z kibicami, dzięki zachodzącej 

korelacji, poprawić może sposób funkcjonowania młodych piłkarzy w relacji do przeciwnika, 

szkoły oraz sędziego. Warto więc zaangażować w to nie tylko samych zawodników i kibiców, 

ale również klubowych działaczy oraz lokalne środowisko.

Uzasadnieniem podjęcia powyższych rozważań empirycznych była próba 

kompleksowego scharakteryzowania społecznych i systemowych uwarunkowań 

towarzyszących napięciu anomijnemu u młodzieży uprawiającej sport, a także wynikających 

z tegoż napięcia stylów adaptacji oraz zagrożeń wychowawczych i potencjału edukacyjnego 

sportu. Na bazie trzech teorii - teorii anomii R. Mertona, teorii napięcia R. Agnew oraz teorii 

anomii instytucjonalnej S. Messnera i R. Rosenfelda - opracowano strategie profilaktyczne, 

zwiększające u młodzieży poziom kompetencji radzenia sobie z napięciem anomijnym. Dzięki 

temu realne stało się dostrzeżenie czynników wymiernie zwiększających poziom napięcia 

anomijnego.

W badaniach odnotowano skłonność do realizowania innowacyjnego stylu adaptacji 

w warunkach wymuszających na jednostkach osiąganie, bez względu na zastosowane środki, 

pożądanego celu. Jednak nie odnotowano, u aktywnej sportowo młodzieży, względnie 

wyższego poziomu napięcia i czynników ograniczających, które -  zgodnie z ujęciem teorii 

napięcia R. Agnew -  stanowić miały istotny predyktor realizowania zachowań 

nonkonformistycznych w trakcie rywalizacji sportowej. Innowacyjny styl adaptacji wynika

531 Program „Kibice Razem ”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2016
532 źródło internetowe:

https://ggg.researchgate.net/profile/Radoslag_Kossakogskï/publication/311519594_An_ 
Unprecedented_Clvlllzlng_Process_Soclal_Evaluation_of_the_'Supporters_United'_Programme_ln_Poland_2 
016_Nyon_UEFA/links/584a9d9708aee436cbff0743.pdf [dostęp 18.10.2019]
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z uwarunkowań towarzyszących młodzieżowym zawodom sportowym (tj. z relacji 

z przeciwnikiem, przepisów, obecności sędziego, przesłania szkoły, rodzicielskich oczekiwań, 

merkantylizacji). Nie może to jednak świadczyć wyłącznie o anomijności instytucji 

społecznych, jakimi są młodzieżowe kluby sportowe.

U młodych sportowców odnotowano konformistyczny styl adaptacji względem 

sygnałów nawołujących do autoprezentacji wobec mediów oraz bodźców skłaniających do 

komercjalizowania się. Powszechnie aprobowaną strategię funkcjonowania zaobserwowano 

również wobec postulującego ciągły sportowy rozwój olimpizmu. Jest to następstwo pracy 

wychowawczej zrealizowanej przez pracujących z młodzieżą trenerów, którzy wyraźniej, niż 

nauczyciele wychowania fizycznego, przykładają uwagę do konformistycznego stylu 

funkcjonowania w tych wymiarach. Nie stosują tych wymagań jednak względem każdego 

uwarunkowania towarzyszącego młodzieżowym zawodom sportowym. Dlatego też silniejsza 

więź między zawodnikami klubów sportowych a opiekującymi się nimi trenerami dowodzi 

raczej skromnego wykorzystania potencjału edukacyjnego wynikającego z tejże relacji.

W pracy występują ograniczenia natury metodologicznej. W badaniach nie 

zamieszczono informacji dotyczącej okresu uprawiania sportu wyczynowego. Zdecydowano się 

na pominięcie takiego rozwiązania, ponieważ badania te zostały przeprowadzone 

w młodzieżowych klubach sportowych występujących na tym samym poziomie rozgrywkowym 

-  podobny poziom wyszkolenia sugerował zbliżoną ilość czasu poświęconego przez młodych 

piłkarzy na trening. Uwzględnienie w badaniach zmiennej, jaką jest okres trenowania, wydaje 

się właściwe w przypadku badań obejmujących jeszcze większą i bardziej, pod względem 

wyszkolenia, zróżnicowaną grupę sportowców. Wtedy też warto byłoby podjąć próbę ustalenia 

zależności pomiędzy nasileniem realizowania wybranego stylu adaptacji a okresem 

wyczynowego uprawiania sportu.

Problematyczne okazało się wypełnianie przez ankietowanych Kwestionariusza Stylów 

Adaptacji. Dotyczyło to części określającej relację z kibicami, gdzie -  na prośbę badanych

0 doprecyzowanie pojęcia "kibice" -  przedstawiano ich jako znajomych oglądających mecz 

osoby wypełniającej ankietę. Grupa rekreacyjna miała też kłopoty ze zrozumieniem miejsca

1 roli mediów/komercjalizacji -  chodzi zwłaszcza o świadomość kreowania sportowego

wizerunku. To też mogło przełożyć się na wynik. Warto to uwzględnić przy kolejnych badaniach

i, jeżeli uzna się to za konieczne, zmodyfikować narzędzie według własnych potrzeb
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i dostosować do konkretnych celów.

Za dyskusyjne można uznać potraktowanie narracji merkantylnej jako zagrożenia 

wychowawczego: czymś całkowicie naturalnym jest rozpatrywanie swojej aktywności 

sportowej jako jednego ze sposobów na zdobycie prestiżowej pracy. W powyższych 

rozważaniach narracja merkantylna została przedstawiona jako opozycja wobec narracji 

olimpijskiej -  traktowanie sportu jako miejsca do robienia kariery oznaczać może nie tylko 

nadmierne koncentrowanie się na pieniądzach, ale też (w okresie młodzieżowym) 

zdehumanizowane spojrzenie na organizm człowieka i toczące się współzawodnictwo. 

Następstwem tego może być niezdrowa rywalizacja.

Pomimo relacji, jaka zachodzi pomiędzy aktywną sportowo młodzieżą 

a opiekującymi się nią trenerami, w pracy nie opisano konkretnych oddziaływań 

pedagogicznych realizowanych w młodzieżowym klubie sportowym. Wiadomo tylko, 

że młodzież uprawiająca sport wyczynowo, preferuje odmienne -  od grupy kontrolnej -  style 

adaptacji. Mniejsza, od nauczyciela wychowania fizycznego, siła oddziaływania trenera na 

wynik ogólny stylów adaptacji sugeruje realizowanie innych, niż w trakcie wychowania 

fizycznego, form edukacji sportowej.

Przedstawione wyżej rezultaty nie wykazały też, na ile częściej realizowanie 

innowacyjnego stylu adaptacji w sporcie przekłada się na inne wymiary życia, przez 

co stanowi zagrożenie wychowawcze. Zgromadzenie tych informacji przekracza ramy obranej 

metodologii badań.

W badaniach zmierzono poziom napięcia anomijnego. Wydaje się, że warto 

przeprowadzić podobne badania z próbą określenia świadomości i wrażliwości normatywnej 

badanych. Interesujące badawczo wydaje się także zweryfikowanie stanów emocjonalnych 

towarzyszących realizowaniu konformistycznego i innowacyjnego stylu adaptacji w trakcie 

sportowych rozgrywek.

Pomimo pewnych ograniczeń metodologicznych przeprowadzone badania pozwalają na 

sformułowanie wniosków praktycznych. Ich zastosowanie, u aktywnej sportowo młodzieży, ma 

zmniejszyć zagrożenia wychowawcze i zwiększyć potencjał edukacyjny sportu. Osiągnięcie 

tego celu stanie się możliwe w momencie wprowadzenia oddziaływań profilaktycznych 

skoncentrowanych na:

- kształtowaniu relacji pomiędzy uczestnikami zawodów opartych na wzajemnym
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poszanowaniu zdrowia i godności przeciwnika, wykazywaniu wobec niego przejawów empatii 

i potępienie niezdrowej rywalizacji (tworzenie programów profilaktycznych zwiększających 

wrażliwość uczestników rozgrywek na powyższą problematykę poprzez uświadamianie im 

możliwości bycia ofiarą brutalnej bądź nieuczciwej gry w trakcie znacznie bardziej istotnych 

życiowo spraw niż piłkarskie rozgrywki młodzieżowe oraz poprzez sugerowanie korzyści 

emocjonalnych wynikających z aprobowanego społecznie funkcjonowania),

- poprawieniu organizacji zawodów sportowych poprzez doskonalenie warunków pracy 

sędziów (zapewnianie odpowiedniej ilości sędziów, wzmożone kontrole obserwatorów, 

wprowadzenie programów profilaktycznych kształtujących u uczestników rozgrywek, ich 

rodziców oraz trenerów postawę szacunku względem prowadzących zawody arbitrów),

- uświadomieniu młodym piłkarzom konsekwencji łamania przepisów w innych wymiarach niż 

realia sportowej rywalizacji, wypracowaniu u aktywnej sportowo młodzieży zdolności 

świadomego wchodzenia w rolę sportowca (i realizowania innowacyjnego stylu adaptacji) 

w sposób nie narażający przenoszenia specyficznych dla tejże roli zachowań na inne 

płaszczyzny życia,

- realizacji programów profilaktycznych do pracy z lokalnymi grupami kibicowskimi,

- wzmożonym monitorowaniu bieżącej sytuacji szkolnej młodych piłkarzy,

- pedagogizacji rodziców oraz sportowych działaczy i trenerów, służącej uświadamianiu 

następstw stosowania wygórowanych celów sportowych,

- przeciwdziałaniu skutkom merkantylizacji poprzez aktywne wdrażanie programów opartych 

na idei olimpijskiego rozwoju (stosowanie chwytliwych sloganów reklamowych postulujących 

podejmowanie aktywności sportowej jako wartości autotelicznej),

- wprowadzeniu do związków sportowych systemu wsparcia terapeutycznego adresowanego do 

zawodników, trenerów i rodziców aktywnej sportowo młodzieży.

Powyższe umożliwiło opracowanie Programu oddziaływań profilaktyczno- 

wychowawczych dla aktywnej sportowo młodzieży. Problemy poruszone w pracy stanowić mogą 

inspirację do dalszych rozważań teoretyczno-empirycznych, dotyczących aktywnej sportowo 

młodzieży, prowadzonych w ramach pedagogiki resocjalizacyjnej (uwarunkowania 

innowacyjnego stylu adaptacji) oraz pedagogiki kultury fizycznej (formy edukacji sportowej).
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ANEKS

SKALA POCZUCIA ALIENACJI: POCZUCIE ANOMII-ŁADU SPOŁECZNEGO

Przeczytaj uważnie każde twierdzenie i zdecyduj czy się z nim zgadasz czy nie. Zaznacz swoją odpowiedź poprzez 
zakreślenie je j  pod  każdym z stwierdzeń.

1. Uważam, że istnieje zgodność pomiędzy tym co nauczyciele mówią, a tym co robią

tak raczej tak raczej nie nie

2. Nauczyciele są sprawiedliwi

tak raczej tak raczej nie nie

3. Cwaniactwo popłaca

tak raczej tak raczej nie nie

4. Moi nauczyciele są godni naśladowania

tak raczej tak raczej nie nie

5. Większość ludzi postępuje zgodnie z zasadą: lepiej być nieuczciwym i ważnym niż uczciwym i
nieważnym

tak raczej tak raczej nie nie

6. W szkole uczeń czuje się kimś ważnym

tak raczej tak raczej nie nie

7. W życiu liczy się tylko siła

tak raczej tak raczej nie nie

8. Większość ludzi popełnia przestępstwa, jeżeli tylko wiedzą, że unikną kary

tak raczej tak raczej nie nie

9. Uważam, że coraz więcej uczniów czuje się obco w swoich szkołach

tak raczej tak raczej nie nie

10. Coraz więcej ludzi postępuje zgodnie z zasadą po trupach do celu

tak raczej tak raczej nie nie

Dziękuję !
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KWESTIONARIUSZ POCZUCIA NAPIĘCIA I CZYNNIKÓW 
OGRANICZAJĄCYCH

INTRUKCJA: przeczytaj uważnie każde z poniższych stwierdzeń i zdecyduj, czy zgadzasz się z nim, czy nie. 
Zaznacz swoją odpowiedź poprzez wstawienie krzyżyka w wybranym miejscu.

1 -  tak, zgadzam się 2 -  raczej się zgadzam 3 -  raczej się nie zgadzam 4 -  nie
zgadzam się

Stwierdzenie 1 2 3 4

1. Myślę, że w naszym kraju każdy ma równe szanse, by osiągnąć sukces

2. Gdy czułem się źle, mol koledzy zawsze poprawiali mi humor

3. Zawsze byłem gorzej ubrany niż mol rówieśnicy

4. Obecnie w naszym kraju bardzo trudno jest utrzymać rodzinę

5. Nieraz byłem świadkiem przemocy fizycznej między rodzicami

6. Mol koledzy byli jedyną grupą, w której mogłem odreagować i nie myśleć o kłopotach

7. Bez znajomości do niczego w tym kraju się nie dojdzie

8. Gdy pochodzi się z biednej rodziny ma się bardzo małe szanse na sukces w życiu

9. Prawie zawsze czułem się gorszy od innych

10. W mojej rodzinie nie miałem prawie żadnych praw bez względu na wiek

11. Myślę, że nigdy nie będzie mnie stać na własne mieszkanie

12. Mol rówieśnicy wychowywali się w lepszych rodzinach

13. Koledzy często zapraszali mnie na imprezy

14. Myślę, że w tym kraju spotyka mnie więcej niepowodzeń niż innych ludzi

15. Myślę, że pomimo największych starań z mojej strony i tak osiągnę mniej niż inni

16. Obecnie w naszym kraju, gdy ma się odpowiednie znajomości, można uniknąć 
odpowiedzialności za czyny niezgodne z prawem

17. Często martwiłem się swoim wyglądem zewnętrznym

18. Rodzice rzadko pozwalali mi na przebywanie poza domem w czasie wolnym

19. Zawsze czułem, że rodzice dobrze mi życzą

20. W naszym kraju dla wielu młodych ludzi własne mieszkanie to coś nieosiągalnego

21. Zawsze byłem lublany przez innych uczniów

22. Prawie nigdy nie miałem czasu na robienie tego, na co miałem ochotę

23. Zazwyczaj miałem wrażenie, że wyglądam okropnie

24. Rodzice często kłócili się i awanturowali

25. Gdy spotykało mnie coś złego obwiniałem za to innych

26. Miałem kolegów, którzy dokonywali kradzieży

27. Zawsze byłem kimś ważnym dla kolegów

28. Zawsze miałem więcej obowiązków niż praw
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29. Nauczyciele traktowali mnie gorzej niż innych uczniów

30. Rodzice często mnie bill

31. W mojej rodzinie nadużywano alkoholu

32. Myślę, że zdobyta w szkole wiedza zaprocentuje w przyszłości

33. W sytuacjach trudnych nigdy nie mogłem liczyć na moją rodzinę

34. Mieszkańcy wsi i małych miast mają takie same szanse na osiągnięcie sukcesu w 
życiu co mieszkańcy wielkich miast

35. Rodzice troszczyli się o mnie i wspierali mnie, gdy tylko tego potrzebowałem

36. Gdybym zmienił coś w swoim wyglądzie: styl ubierania się, uczesania, rodzice nie 
daliby mi spokoju

37. Obawiam się, że zostanę bezrobotny

38. Mol koledzy nie lubili mnie

39. Zawsze byłem pełen wściekłości i gniewu za to, że innym ludziom ułożyło się lepiej 
w życiu niż mi

40. W naszym kraju o szacunku i uznaniu społecznym decydują dzisiaj tylko pieniądze

41. Rodzice nigdy nie dawali mi żadnych rad ani wskazówek, nawet gdy tego 
potrzebowałem

42. W razie potrzeby mogłem liczyć na pomoc kolegów

43. Miałem kolegów, którzy dokonywali napadów, pobić

44. Obecnie w naszym kraju wielu ludzi, mimo wykształcenia, ma problemy ze 
znalezieniem pracy

45. Rodzice byli przeciwni ludziom, z którymi się zadawałem

46. Zazwyczaj bardzo przejmowałem się, gdy ktoś z rodziny miał jakieś kłopoty

47. W sporcie zawsze byłem do niczego

48. Nauczyciele w większości byli dla mnie wzorem

49. Rodzice nigdy nie liczyli się z tym, co myślę i czuję

50. Mieszkańców wsi i małych miast często nie stać na dalsze kształcenie w dużym 
mieście

51. Miałem przyjaciela, któremu mogłem powiedzieć prawie wszystko

52. W mojej rodzinie na ogół nie brakowało pieniędzy

53. Nigdy nie mogłem wyglądać tak, jak mol rówieśnicy, bo rodzice od razu się czepiali

54. Myślę, że nauczyciele lubili mnie i dobrze mi życzyli

55. Często zdarzało się, że nienawidziłem siebie

56. Rodzice nigdy nie okazywali mi uczuć

57. Bez względu na płeć każdy ma równe szanse w znalezieniu dobrej pracy

58. Mogę powiedzieć, że lubiłem szkołę

59. Ludzie dla mnie ważni nigdy nie liczyli się z moją opinią

60. Myślę, że w naszym kraju nie ma przede mną żadnych perspektyw
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61. Miałem kolegów, którzy używali narkotyków

62. Rodzice krzyczeli na mnie z byle powodu

63. Nauka zawsze była dla mnie czymś ważnym

64. Cieszyłem się uznaniem wśród rówieśników

65. Niektórzy z moich kolegów spędzili jakiś okres w poprawczaku lub więzieniu

66. Zawsze martwiłem się sprawami finansowymi mojej rodziny

67. Rodzice interesowali się moją nauką

68. Jestem bardzo zżyty z moją rodziną

69. Myślę, że trudno będzie mi znaleźć pracę, z której będę zadowolony

70. Zazwyczaj dobrze dogadywałem się z rodzicami

71. W razie potrzeby (np. trudności w nauce) mogłem liczyć na pomoc nauczycieli i ich 
radę

72. Mojej rodziny nigdy nie było wstać finansowo na wspólne wakacje

73. Myślę, że w mojej rodzinie panował zbytni rygor

74. Miałem kolegów, którzy nadużywali alkoholu

75. Sytuacja finansowa w mojej rodzinie zazwyczaj była gorsza niż w rodzinach moich 
znajomych

76. Tam, gdzie mieszkałem, nawet w dzień nie czułem się bezpiecznie

77. Rodzice byli bardziej zainteresowani pracą zawodową niż mną

78. Prawie od dziecka miałem kontakt z osobami wchodzącymi w kolizję z prawem

79. Nauczyciele w większości byli dla mnie niesprawiedliwi

80. Rodzice stosowali wobec mnie upokarzające kary

81. W naszym kraju, w razie potrzeby, można liczyć na pomoc ludzi lub organizacji, które 
wstawiają się za przegranymi i potrzebującymi

82. Rodzice zmuszali mnie do nieposłuszeństwa nawet gdy nie mieli racji

83. Byłem związany z grupą o charakterze chuligańskim lub przestępczym

84. W naszym kraju o uznaniu społecznym decydują wartości moralne, np. dobroć, 
sprawiedliwość, uczciwość

85. Rodzice nigdy nie pozwalali mi na wyjazdy z rówieśnikami, np. wakacje z kolegami

86. Większość moich porażek zawdzięczam innym

87. Myślę, że bez trudu znajdę dobrą pracę

88. Bez znajomości w tym kraju do niczego się nie dojdzie

89. Tam, gdzie mieszkam, często boję się wracać do domu, z obawy przed zaczepkami lub 
pobiciem

90. Myślę, że w naszym kraju nie ma szans, aby uczciwie zarobić tyle pieniędzy, aby żyć 
dostatnio

91. W naszym kraju, w razie potrzeby, można liczyć na pomoc ze strony państwa

92. Zawsze byłem słabym uczniem
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93. Często zdarzało mi się wstydzić przed innymi za kogoś z mojej rodziny

94. Nawet, gdy zrobiłem coś złego, mogłem liczyć na wybaczenie ze strony rodziców

95. Zawsze myślałem o zdobyciu wykształcenia

96. Myślę, że bliscy mi ludzie ponoszą odpowiedzialność za moje problemy i 
niepowodzenie w życiu

97. Myślę, że w naszym kraju mam szanse, aby uczciwie zarobić dużo pieniędzy

98. Koledzy w klasie dokuczali mi

99. Zazwyczaj miałem wrażenie, iż jestem tak nieładny, że nikomu się nie spodobam

100. W naszym kraju moja przyszłość wydaje mi się niepewna

Zaznacz odpowiednią cyfrę, jeśli spotkało Cię któreś z poniżej wymienionych zdarzeń
1. własna ciężka choroba 19. inne...
2. śmierć/choroba kogoś z bliskiej rodziny
3. śmierć ojca
4. śmierć matki
5. śmierć rodzeństwa
6. śmierć przyjaciela
7. rozwój rodziców
8. utrata pracy przez jednego z rodziców
9. karalność sądowa jednego z rodziców
10. karalność sądowa rodzeństwa
11. naruszenie prawa
12. nagła zmiana miej sca zamieszkania
13. nagła zmiana szkoły
14. zawieszenie w prawach uczniów lub wyrzucenie ze szkoły
15. zawód miłosny
16. bycia ofiarą przestępstwa
17. bycie ofiarą przemocy w rodzinie
18. powtarzanie klasy
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KWESTIONARIUSZ STYLÓW ADAPTACJI SPORTOWCA

Witaj,

Przed Tobą znajduje się lista 50. zdań. Pod każdym zdaniem znajdują się 4 stanowiska, które określają to, czy 
zgadasz się ze znajdującym się wyżej stwierdzeniem. Staraj się odpowiadać zgodnie z tym, ja k  się zachowujesz 
podczas uczestniczenia w zawodach. Pamiętaj! Nie ma złych odpowiedzi, a ankieta je s t anonimowa!

l.Kiedy usiłuję wygrać dbam o przestrzeganie przepisów

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

2. Żeby wygrać mecz staram się przestraszyć przeciwnika

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

3. Bez względu na wszystko stosuję się do uwag sędziego -  nie zawsze przecież chodzi o
wygraną

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

4. W rywalizacji, aby wygrać, liczy się bycie cwaniakiem

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

5. Staram się uspokoić agresywnych względem przeciwnika kibiców

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

6. Rozpatruję przeciwnika jako swojego przyjaciela

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

7. Żeby wygrać, trzeba złamać przepis

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

8. Dla wygranej, kiedy jest taka okazja, próbuję oszukać sędziego

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

9. Sugeruję kibicom, aby obrażali przeciwnika -  tym go osłabiam

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

10. Kiedy wymaga tego sytuacja symuluję kontuzję

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

11. Aby zwyciężyć, jestem brutalny względem przeciwnika

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

12. Uwielbiam słyszeć pochwałę od trenera

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

13. Szkoła nie uczy życia. Wymagane na boisku cwaniactwo tak.

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

14. Pomimo rywalizacji staram się utrzymywać pokojowe relacje z przeciwnikiem

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

15. Na boisku, aby zwrócić uwagę otoczenia, staram się naśladować wygląd moich idoli -
sam sport się nie liczy
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TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

16. Dla kariery sportowca nie są ważne jego umiejętności, ale medialny wygląd

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

17. Nie chęć bogacenia się, ale ciągłe dążenie do doskonałości, czyni sportowca
najlepszym

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

18. Jako sportowiec jestem uprzejmy względem sędziego

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

19. Nie lubię agresywnych względem rywala kibiców -  nawet jak mi to pomaga go
pokonać

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

20. Zdarza się, że jak sędzia nie zobaczy mojego przewinienia, to sam mu je zgłaszam

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

21. Sportowiec, jeżeli chce się wypromować, musi umiejętnie przyciągać uwagę mediów.
To one rządzą sportem!

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

22. Naśmiewam się lub obrażam przeciwnika -  łatwiej mi wtedy z nim wygrać

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

23. Sport ma być moją pracą. Nie uprawiam go tylko dla frajdy.

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

24 . Robię wszystko, by nie zostać pominiętym przez trenera

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

25. Chcę być najlepszym, a niekoniecznie najbogatszym sportowcem

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

26. Stosuję się do zaleceń sędziego udzielonych tuż przed meczem

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

27. Wystąpię tam, gdzie mi lepiej zapłacą -  niekoniecznie tam, gdzie są lepsze wyzwania

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

28. Uwagi trenera mnie denerwują

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

29. Tuż po meczu, staram się jak najszybciej podziękować sędziemu

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

30. Sportowiec, będący liderem agresywnych kibiców, budzi u przeciwnika strach -
łatwiej dzięki temu wygrać

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

31. Bycie sportowcem niewiele ma wspólnego z miłością do sportu -  to, przede
wszystkim, praca zarobkowa
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TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

32. Kontuzja przeciwnika to korzyść, którą wykorzystuję dla uzyskania przewagi

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

33. Jestem miły dla sędziego, bo wtedy bardziej "dla mnie" gwiżdże

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

34. Rodzice chcą, żebym grał fa ir  play, nawet kosztem braku zrealizowania kariery

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

35. Kiedy przegrywam, gratuluję przeciwnikowi

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

36. Oszukiwanie podczas gry to oszukiwanie samego siebie

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

37. Dzięki "gwlazdowaniu" sprawiam wrażenie lepszego zawodnika, niż nim faktycznie
jestem

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

38. „Sędzia też człowiek, wszystkiego nie widzi” -  myślę, kiedy trzeba nagiąć reguły

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

39. Dobry sportowiec przyciągnie uwagę mediów swoją grą, a nie umiejętnością
"gwiazdowania"

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

40. Jestem za wprowadzeniem najnowszych technologii, które pomogą w wykrywaniu
sportowych oszustw

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

41. Nie akceptuję krytyki trenera

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

42. Z rywalem lepiej się nie zaprzyjaźniać

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

43. W sporcie szukam wyzwań, a nie dobrej pensji

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

44. Postawa dobrego ucznia to to samo, co postawa dobrego sportowca -  liczy się
uczciwość

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

45. Nie wykorzystuję tego, że sędzia ma słabszy dzień i wszystkiego nie widzi

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

46. Stosuję się do zaleceń taktycznych szkoleniowca

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

47. Kiedy przegrywam, zachęcam fanów do wulgarnych okrzyków

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE
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48. Rodzice chcą, abym był znany -  cieszą się z moich wygranych, nawet jak nie gram
fa ir  play

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

49. Kiedy wygrywam, najpierw uprzejmie dziękuję przeciwnikowi za grę

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

50. Oszukiwać też trzeba umieć!

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE

Dziękuję !
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PROGRAM  ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNO-W YCHOW AW CZYCH DLA

AKTYW NEJ SPORTOW O M ŁODZIEŻY

1. Realizatorzy program u: pedagog, trener, rodzic/opiekun prawny, Kolegium Sędziów 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Geneza program u: zaprezentowane w pracy Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego 

a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze dane wskazują, że aktywna sportowo młodzież 

zmaga się z:

a) większą ilością zróżnicowanych powiązań rozumianych jako:

-  przestępcze kontakty,

-  problemy w najbliższym środowisku,

b) względnie wyższym poziomem anomii społecznej,

c) większą skłonnością do realizowania innowacyjnego stylu adaptacji względem 

następujących uwarunkowań towarzyszących podejmowaniu aktywności sportowej:

-  przeciwnika,

-  sędziego,

-  przepisów,

-  kibiców,

-  szkoły,

-  rodziców,

-  merkantylizacji.

Odnotowano też większą skłonność do realizowania konformistycznego stylu adaptacji 

względem poniższych czynników towarzyszących podejmowaniu aktywności sportowej:

-  komercjalizacji/mediów,

-  olimpizm.

Powyższe skłania do podjęcia oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych 

zamieszczonych w celu ogólnym i celach szczegółowych poniższego programu.

3. C harakterystyka populacji, do której program  jest adresowany: aktywna sportowo
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młodzież w przedziale wiekowym 13-19 lat.

3.1. Zasady konstruow ania program u wynikające ze specyfiki populacji:

- REALIZM: innowacyjna strategia funkcjonowania stanowi ważny element w procesie 

szkoleniowym zawodnika. To obecne w sporcie zagrożenie wychowawcze, bo skłaniające do 

możliwości nonkonformistycznego osiągania wyniku, odzwierciedla napięcia 

i sprzeczności obecne we współczesnym świecie. Dlatego zasada realizmu dopuszcza -  pod 

warunkiem ścisłego nadzoru pedagogicznego i trenerskiego -  możliwość stosowania 

innowacyjnego stylu adaptacji. Dzięki temu potencjalne zagrożenia wychowawcze sportu stają 

się jego potencjałem edukacyjnym -  doświadczenie nonkonformizmu traktowane jest jako 

swoista „szczepionka uodparniająca” na wyzwania dorosłego życia.

- PARTYCYPACJA: konieczność reagowania na bieżące problemy wychowawcze, 

z jakimi zmaga się zawodnik oraz pracujący z nim trener, determinuje stałą obecność pedagoga. 

Zasada partycypacji oznacza monitorowanie, przez pedagoga, aktualnej formy sportowej, 

a także sytuacji szkolnej i rodzinnej. Realizowanie tej zasady zapewni warunki optymalne do 

zmniejszania zagrożeń wychowawczych i zwiększania potencjału edukacyjnego sportu.

- BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI: kształtowanie tożsamości sportowca stanie się realne poprzez 

bieżące monitorowanie osiągnięć zawodnika. Młodego sportowca należy uwrażliwić na efekty, 

jakie niesie praca wykonana podczas treningu, a także na styl życia realizowany poza ośrodkiem 

treningowym. Odnotowywanie innowacyjnego stylu adaptacji traktować należy jako bodziec 

skłaniający do wykonania dodatkowej pracy nad określonymi zdolnościami motory cznymi. 

Takie nastawienie zwiększy emocjonalne zaangażowanie w karierę, wypracuje potrzebę 

ciągłego samodoskonalenia i ułatwi podejmowanie zachowań asertywnych w środowisku 

przestępczym.

- ZRÓWNOWAŻONE PODEJŚCIE: rozumiane jako zrównoważenie sportowego szkolenia 

z oddziaływaniami wychowawczymi. Gromadzenie materiału audiowizualnego zapewnić ma 

dane istotne nie tylko dla oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych,

ale również dla samego procesu szkolenia.

4. Opis program u

4.1. Cel ogólny: obniżenie poziomu napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży,

zminimalizowanie zagrożeń wychowawczych oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego
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sportu.

4.2. Cele szczegółowe:

1. zredukowanie poziomu napięcia anomijnego u aktywnej sportowo młodzieży 

wynikającego z:

-  większej ilości przestępczych kontaktów,

-  problemów w najbliższym środowisku,

-  poczucia anomii;

2. zminimalizowanie zagrożeń wychowawczych edukacji sportowej poprzez zminimalizowanie 

skali występowania innowacyjnego stylu adaptacji względem następujących uwarunkowań 

towarzyszących podejmowaniu aktywności sportowej:

-  przeciwnika,

-  sędziego,

-  przepisów,

-  kibiców,

-  rodziców,

-  szkoły,

-  merkantylizacji.

3. zwiększenie potencjału edukacyjnego sportu poprzez wzmacnianie konformistycznego stylu 

adaptacji względem następujących uwarunkowań towarzyszących podejmowaniu aktywności 

sportowej:

-  komercjalizacji/mediów

-  olimpizmu

Zasada REALIZMU zakłada potraktowanie innowacyjnego stylu adaptacji jako potencjału 

edukacyjnego sportu -  pod warunkiem ścisłego nadzoru pedagogicznego i trenerskiego.

4.3. Miejsce realizacji: młodzieżowy klub sportowy, szkoła mistrzostwa sportowego, 

stowarzyszenia i fundacje realizujące oddziaływania wychowawcze za pomocą sportu.

4.4. Czas trw ania program u z podziałem na poszczególne etapy jego realizacji:

Ilość i częstotliwość spotkań: pedagog powinien towarzyszyć drużynie podczas każdego 

treningu i w trakcie samych rozgrywek.

Czas trw ania: program realizowany jest przez okres 1 sezonu sportowych rozgrywek
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(włączony jest w to tzw. okres przygotowawczy).

Etapy: program podzielono na bloki tematyczne bezpośrednio związane z trudnościami, 

z jakimi zmaga się aktywna sportowo młodzież:

Tabela 12. Bloki tematyczne programu oraz realizatorzy przewidzianych działań

Blok tematyczny Realizator Działania

Przestępcze kontakty Pedagog 1) Kształtowanie asertywności zawodnika 

w relacjach z osobami powiązanymi 

ze środowiskiem przestępczym.

2) Upowszechnianie wiedzy z zakresu 

prawnych konsekwencji, pokazywanie rozbieżności 

pomiędzy przepisami sportowymi a karnymi.

3) Ugruntowanie wiedzy o subkulturze kiboli 

i jej powiązań z przestępczością

Problemy w najbliższym 

środowisku

Pedagog 1) Upowszechnianie wiedzy o następstwach 

stosowania narkotyków, alkoholu i tytoniu 

w kontekście budowania sportowej formy.

2) Monitorowanie sytuacji rodzinnej i szkolnej.

Poczucie anomii Pedagog 1) Analiza uwarunkowań towarzyszących 

podejmowaniu aktywności sportowej.

2) Kształtowanie zdolności rozgraniczania 

i nie przenoszenia nawyków z rzeczywistości 

sportowej do pozasportowej.

3) Racjonalizowanie indywidualnych celów 

sportowych.

Minimalizowanie zagrożeń 

wychowawczych poprzez 

ograniczanie skali 

innowacyjnego stylu adaptacji

Pedagog,

Kolegium

Sędziów

Małopol-

Analiza sportowo-wychowawcza materiałów video 

z meczów zawodnika ze szczególnym 

uwzględnieniem fragmentów odnoszących się 

do relacji wobec:
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względem następujących skiego 1) przeciwnika, gdzie analizowana będzie sfera:

uwarunkowań towarzyszących Związku a) sportowa (nad czym należy popracować),

podejmowaniu aktywności Piłki b) wychowawcza (stosunek do przeciwnika);

sportowej: Nożnej, 2) sędziego, gdzie analizowane będą -  wspólnie

1) przeciwnika, Trener, z Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki

2) sędziego, Rodzice Nożnej -  wybrane przewinienia zawodnika (zarówno

3) przepisów, te odnotowane przez sędziego, jak i niezauważone);

4) kibiców, 3) przepisów, gdzie:

5) rodziców, a) wspólnie z trenerem oraz Kolegium Sędziów

6) szkoły, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej analizowany

7) merkantylizacji. będzie wybrany przepis, 

b) upowszechnienie wiedzy z zakresu 

prawnych konsekwencji, pokazywanie rozbieżności 

pomiędzy przepisami sportowymi a karnymi;

4) kibiców, gdzie kształtowana będzie -  poprzez 

pryzmat sportowej kariery -  asertywność zawodnika. 

Praca nad minimalizacją zagrożeń wychowawczych 

obejmuje również sferę kontaktów pedagoga z:

5) rodzicami, których pedagogizacja rozpocznie się 

w momencie podpisania kontraktu z młodzieżowym 

klubem sportowym, a trwać będzie cały okres 

realizacji programu,

6) szkołą, gdzie -  z pomocą pedagoga szkolnego, 

wychowawcy klasowego i (jeżeli wymaga tego 

sytuacja) kuratora -  monitorowana będzie aktualna 

sytuacja wychowawcza zawodnika.

Analiza sportowo-wychowawcza materiałów video 

z meczów zawodnika ze szczególnym 

uwzględnieniem fragmentów odnoszących się do 

relacji wobec:
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7) merkantylizacji, gdzie analizowany będzie 

nastawienie zawodnika do rutyny treningowej.

Zwiększenie potencjału 

edukacyjnego sportu poprzez 

wzmacnianie

konformistycznego stylu 

adaptacji względem 

następujących uwarunkowań 

towarzyszących podejmowaniu 

aktywności sportowej:

1) komercjalizacji/mediów

2) olimpizmu

pedagog Obowiązki pedagoga skoncentrowane zostaną na 

budowaniu tożsamości sportowej zawodnika. 

Odnotowane w badaniach pozytywne nastawienie 

do:

1) zjawiska komercjalizacji/mediów,

2) narracji olimpijskiej,

może zostać wzmocnione poprzez zrealizowanie 

materiałów audiowizualnych promujących 

umiejętności poszczególnych zawodników. Rolą 

pedagoga, po wspólnej rozmowie z trenerem oraz 

zawodnikami, jest zrealizowanie opisanych wyżej 

materiałów audiowizualnych oraz promowanie ich 

w środkach masowego przekazu (Internet). Dzięki 

temu zawodnicy otrzymują jeszcze większe szanse 

na wypromowanie swojego sportowego wizerunku.

4.5. Form y oddziaływań:

1) odnoszące się do działań wychowawcy z zawodnikiem: metody audiowizualne 

(przygotowany materiał będzie prezentował zarówno sytuacje zarejestrowane z udziałem 

zawodnika, jak i prezentacje pożądanego - w wymiarze sportowym i wychowawczym -  

zachowania), metody kwestionariuszowe dobierane pod kątem trudności wychowawczych 

zawodnika, rozmowy skoncentrowane na minimalizowaniu zagrożeń wychowawczych oraz 

zwiększaniu potencjałów edukacyjnych płynących ze sportu.

2) odnoszące się do działań wychowawcy z rodzicami: monitorowanie bieżącej sytuacji 

szkolnej i rodzinnej zawodnika z uwzględnieniem czynników potencjalnie zaburzających 

proces wychowawczy.

4.6. M ateriały i środki dydaktyczne niezbędne do realizacji program u: umożliwiająca
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bieżącą rejestrację wydarzeń z życia zespołu kamera video, program do montażu 

zarejestrowanych filmów video, laptop o parametrach umożliwiających płynną obsługę 

programów do montażu zarejestrowanych filmów video, prezentacje multimedialne, literatura 

dotycząca zagadnień związanych z bieżącymi problemami emocjonalnymi aktywnej sportowo 

młodzieży, wykorzystywanie kwestionariuszy dopasowanych do trudności wychowawczych 

zawodnika.

5. Zakres współpracy z innymi podmiotami:

-  trener,

-  Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,

-  rodzice,

-  szkoły,

-  kuratorzy.

6. Oczekiwane efekty:

-  w zakresie wiedzy: ugruntowanie wiedzy związanej z realizowaniem zachowań 

asertywnych, znajomość następstw stosowania innowacyjnego stylu adaptacji 

w wymiarze pozasportowej rzeczywistości, ugruntowanie wiedzy o subkulturze 

szalikowców i jej zależności od środowiska przestępczego, upowszechnienie 

wiadomości o zależności pomiędzy stosowaniem narkotyków, alkoholu i tytoniu 

a budowaniem sportowej formy, nabycie wiedzy o zależności pomiędzy czynnikami 

towarzyszącymi podejmowaniu aktywności sportowej a realizowanym przez jednostkę 

stylem adaptacji, znajomość wybranych -  zwiększających możliwość stosowania 

konformistycznego stylu adaptacji -  zdolności motorycznych, ugruntowanie wiedzy 

dotyczącej zależności pomiędzy kształtowanie wybranych zdolności motorycznych, 

ugruntowanie wiedzy o następstwach systematycznego uczestnictwa w treningach, 

zaznajomienie z narracją olimpijską, ugruntowanie wiedzy o sposobach reakcji na 

napięcia i sprzeczności współczesnego świata odzwierciedlone w sportowej rywalizacji.

-  w zakresie umiejętności: wypracowanie umiejętności asertywnego odmawiania, 

dostrzeganie różnic pomiędzy egzekwowaniem sprawiedliwości na boisku sportowym
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a w rzeczywistości pozasportowej, dostrzeganie zależności pomiędzy funkcjonowaniem 

subkultury szalikowców a środowiskiem przestępczym, umiejętność odmawiania 

narkotyków, alkoholu i tytoniu poparta argumentacją

o niepożądanych następstwach stosowania powyższych substancji na budowanie 

sportowej formy, dostrzeganie zależności zachodzącej pomiędzy czynnikami 

towarzyszącymi podejmowaniu aktywności sportowej a realizowanym przez jednostkę 

stylem adaptacji, dostrzeganie braków wybranych zdolności motorycznych, umiejętność 

dostrzegania konformistycznego stylu adaptacji, umiejętność dobierania optymalnych 

metod treningowych umożliwiających częstsze realizowanie konformistycznego stylu 

adaptacji, umiejętność argumentowania słuszności systematycznego uczestnictwa w 

treningach, dostrzeganie narracji olimpijskiej, umiejętność dobrania optymalnego styl 

adaptacji względem napięć i sprzeczności współczesnego świata odzwierciedlonych 

w trakcie sportowej rywalizacji.

-  w zakresie postaw: ukształtowanie chęci oderwania się od środowiska zaburzającego 

proces budowania sportowej formy, dobieranie optymalnego -  względem okoliczności 

-  sposobu funkcjonowania, ukształtowanie asertywności pozwalającej na brak 

integrowania się z subkulturą szalikowców (i działającym 

w jej ramach środowiskiem przestępczym), uznanie narkotyków, alkoholu i tytoniu za 

substancje zaburzające proces sportowego szkolenia, uwrażliwienie na czynniki 

potencjalnie determinujące innowacyjny styl adaptacji w trakcie podejmowania 

aktywności sportowej, aktywne rozwijanie indywidualnych zdolności motorycznych, 

chęć realizowania konformistycznego stylu adaptacji, monitorowanie aktualnych metod 

treningowych skoncentrowanych na kształtowaniu wybranych zdolności motorycznych, 

chęć systematycznego uczestnictwa w treningach, zamiłowanie do narracji olimpijskiej, 

prawidłowa reakcja na napięcia i sprzeczności współczesnego świata odzwierciedlone 

w sportowej rywalizacji.

7. Form y realizacji program u

-  uczestnictwo w treningach odbywających się w zespole objętym realizacją programu,
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-  indywidualne rozmowy z pedagogiem i trenerem o bieżących trudnościach związanych 

z napięciem anomijnym, jak i redukującym go nonkonformistycznym sposobem 

funkcjonowania,

-  szukanie alternatywy dla nonkonformistycznego stylu adaptacji (indywidualizowanie 

metod treningowych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do konieczności 

wykonywania dodatkowej pracy, poszukiwanie atrakcyjnego dla jednostki modelu 

sportowca),

-  bieżące kształtowanie postaw asertywnych poprzez budowanie tożsamości sportowca,

-  kontakty z rodzicami,

-  kontakty ze szkołą, kuratorami,

-  współpraca z Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

8. Ocena końcowa program u: program jeszcze nie był oceniany.

9. Zarys ewaluacji lub narzędzie służące do oceny po zakończeniu program u: metody 

kwestionariuszowe dobierane pod kątem trudności wychowawczych zawodnika (porównanie 

wyników na przestrzeni czasu), prezentacja audiowizualna rozwoju sportowo-wychowawczego 

zawodnika, wywiad z trenerem zespołu, wywiad z rodzicami, miejsce w lidze, indywidualne 

osiągnięcia (dane o wybranych zdolnościach motorycznych, odznaczenia na imprezach, 

powołanie do reprezentacji).
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DEKALOG RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Ważniejsze od wyniku są postępy. Spytaj dziecko o to, co mu się udało dobrze wykonać, 

a nad czym musi jeszcze popracować.

2. Wspieraj swoje dziecko każdego dnia. Dbając o dobrą atmosferę uprawiania sportu 

zapewnisz mu warunki do systematycznego uczestnictwa w treningach.

3. Bardziej od sukcesów ceń u swojego dziecka pracowitość. Dzięki niej Twoje dziecko 

będzie robić postępy.

4. Daj swojemu dziecku swobodę podczas treningu i podczas meczu.

5. Nie dyskutuj, przy swoim dziecku, o decyzjach trenera. Podważa to jego autorytet oraz 

niszczy opracowaną strategię. Pamiętaj, że w sporcie zespołowym nie każdy musi być 

gwiazdą.

6. Traktuj zarówno wygrane, jak i porażki, jako ważny element procesu szkolenia. Chcesz 

pomóc swojemu dziecku? Zastanówcie się razem, co zawiodło i nad czym należy jeszcze 

popracować.

7. Pozwól dziecku na prawdziwą rywalizację. Kiedy nie mieści się w składzie, nie myśl o 

zmianie drużyny, tylko zachęcaj do większej pracowitości i poświęcenia.

8. To Twoje dziecko uprawia sport, a nie Ty! Nie traktuj jego kariery jako sposobu na 

odreagowanie swoich własnych porażek życiowych.

9. Zawsze możesz poprosić pedagoga o rozmowę dotyczącą kwestii wychowawczych.

10. O tym, czy Twoje dziecko może dalej trenować, czy też nie, ma zadecydować tylko 

i wyłącznie Twoje dziecko!

Zapoznałam/em się z wyżej wymienioną treścią i pragnę przystąpić do programu.

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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