
S3. Kształtowanie polityki aktywizacji ruchowej w Polsce - działalność społeczna i polityczna  

prof. J. Bergiera  

Prezentowane dokumenty na stałe i na trwałe wpisały się w tworzone w Polsce rozwiązania 

systemowe, związane ze zmianami w polskim prawodawstwie w zagadnieniu aktywizacji ruchowej. 

Świadczą o tym nie tylko załączone dokumenty, ale również noty pochodzące ze stron internetowych.  

 

„W swoim bogatym życiorysie Józef Bergier pełnił wiele funkcji na płaszczyźnie sportowej, w tym: 

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Prezesa Bialskopodlaskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN (2008-

2012). W tej ostatniej funkcji działacza piłkarskiego, był jednym z głównych inicjatorów powstania 

czterech Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży o profilu piłka nożna kobiet w Polsce. 

Jego wielką pasją była piłka nożna kobiet, dla której poświęcał wiele czasu i serca. W dużej mierze dzięki 

jego działaniom i zaangażowaniu żeński futbol w kraju zaczął się dynamicznie rozwijać. 

W latach 2000-2009 i 2013-2019 sprawował funkcję rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, którą tworzył od podstaw. We wspomnianym okresie doprowadził do 

powstania drużyny piłki nożnej kobiet, która od lat występuje w rozgrywkach Ekstraligi. 

Posiadał bogaty dorobek naukowy. Był autorem ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich 

podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników. 

Józef Bergier był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 

Brązowym Krzyżem Zasługi oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska. Wielokrotnie 

odznaczany przez Polski Związek Piłki Nożnej.” 

Website link: https://pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2019-03-22/zmarl-jozef-bergier  
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[S1] Wykorzystanie wyników badań do inicjatyw legislacyjnych w Senacie RP przez prof. dr hab. 

Józefa Bergiera, Rektora Uczelni. Inicjatywy dotyczyły rekomendacji oraz zmian w projektach ustaw 

i rozporządzeń dotyczących roli animatora społecznego osób niepełnosprawnych a także zmian w 

ustawie o sporcie, w tym sporcie osób niepełnosprawnych oraz ustawy o kulturze fizycznej.  

[SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (386) 21. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu] „Senator Józef Bergier: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Zapewne wszyscy 

powinniśmy podziwiać osoby, które są niepełnosprawne, a decydują się na bardzo trudny, ciężki 

trening. Bardzo często jest to jedna z nielicznych szans znalezienia się w takim życiu społecznym. Ale 

miałem kiedyś okazję – pewnie już osiem lat minęło – uczestniczyć w pracach nad ustawą o kulturze 

fizycznej, kiedy podejmowano temat stypendiów dla sportowców wyczynowych. I chciałbym zwrócić 

uwagę, że wówczas zwyciężała idea – pamiętam poufne informacje dotyczące rent, emerytur 

sportowców, którzy byli bardzo nisko sytuowani, szczególnie pięściarzy, ciężarowców – że jest to pomoc 

dla tych osób, które nie potrafiły pogodzić sportu ze swoim życiem zawodowym. Chciałbym zwrócić 

uwagę na to, co, jak sądzę, jest ważne, że z ław poselskich padała wówczas informacja, iż byliśmy albo 

pierwszym, albo drugim krajem w Europie, który w ogóle wyszedł naprzeciw sportowcom. Ale wszyscy 

też mówili, że będzie to pomoc finansowa, a nie stypendia. W praktyce rzeczywistość okazała się inna. 

Prawdopodobnie nikt nie zrezygnował z tego stypendium. A ponieważ to są pieniądze budżetu, to taka 

tu była idea: pomóżmy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Gdyby to przełożyć na kwestię 

sportowców niepełnosprawnych, to ta idea by powróciła. I chodziłoby o to, żebyśmy mogli pomóc 

finansowo tym osobom, których los tak się potoczył. Ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że 

powinniśmy pamiętać, proszę państwa, o stawianiu pewnych wymogów, na co zwraca uwagę pan 

minister. (…) W związku z tym zachęcałbym nas jednak do przyjęcia pewnych określonych kryteriów, 

zapewne tych, które przedstawiane są w materiałach i o których mówił pan minister. Myślę, że takie 

podejście, bardzo humanitarne, że mieliby to być wszyscy, byłoby po prostu niesprawiedliwe dla osób 

niepełnosprawnych. Dziękuję uprzejmie.” [str. 6] http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2008/021nes.pdf 

- 

[SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (964) 48. posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu 

„Proszę państwa, ze strony pana senatora Bergiera, (…) padła propozycja, ażebyśmy dzisiaj zapoznali 

się z programami „Animator sportu dzieci i młodzieży” oraz „Animator sportu osób 

niepełnosprawnych”. 

„W międzyczasie dotarł nasz wiceprzewodniczący komisji, pan senator Bergier, którego witam. Muszę 

powiedzieć, że jest on inicjatorem dzisiejszego spotkania, ale też jest rektorem Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. Poza tym, proszę państwa, przejrzałem sobie w Internecie listę 

animatorów sportu dzieci i młodzieży i okazuje się, że Biała Podlaska jest absolutnym rekordzistą, jeśli 

chodzi o liczby”. [str. 4] 

„Panie Przewodniczący! Koledzy Senatorowie! Panie Ministrze! Nie ulega wątpliwości, że w naszej 

świadomości, w naszej kulturze mamy duże zaniedbania w zakresie powszechności uczestnictwa w 

kulturze fizycznej. Dlatego działania, które od kilku lat są podejmowane przez nasz resort, mają 

szczególne znaczenie, zapewne z różnym stopniem aktywności w poszczególnych środowiskach. A teraz 

po wstępie kilka informacji i może propozycji. Zapewne zechcemy włączyć się do nowej kwestii, jaką są 

boiska i program pod hasłem „Orlik”. (…) Głęboko wierzę, że samorządy wykorzystają szansę, jaką 

dostały, i zechcą aplikować, by zachęcić osoby do prowadzenia zajęć. Czasami może być problem z 

instruktorami sportu. Chciałbym w tym miejscu, Panie Ministrze, zapytać, czy nie warto rozważyć, kiedy 

mówimy o powszechności, żeby oprócz instruktorów sportu, a także animatorów dopuścić do 

http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2008/021nes.pdf


prowadzenia zajęć instruktorów rekreacji ruchowej dyscyplin sportowych. Często są to absolwenci 

uczelni, które kształcą na kierunku wychowania fizycznego, osoby, które zdobywają uprawnienia 

instruktora rekreacji, z maturą, z wykształceniem, a więc wydaje się, że oni mogliby rozszerzyć te pola, 

szczególnie w mniejszych środowiskach, w których byłby problem z kadrą. Chciałbym też poprosić może 

o rozszerzenie kwestii animatorów osób niepełnosprawnych. Jak zerkamy w statystyki, to widzimy, że 

naturalnie jest mniejsza liczba animatorów w tym zakresie. Powstaje pytanie, jak udaje się to 

szczególnie w środowisku wiejskim, gdyż wiemy, że w tym zakresie są duże zaniedbania, duże braki w 

takiej mentalności, świadomości uczestnictwa. A więc chciałbym dodatkowo zapytać, jeżeli można, o 

animatorów związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, w tym w środowisku wiejskim. I 

może na koniec dodatkowo chciałbym powiedzieć, że sądzę, iż są kwestie, które można by lub trzeba 

by obecnie szybko zdiagnozować w zakresie praktycznej realizacji. Myślę, że byłyby uczelnie, które 

chętnie podjęłyby się takiej tematyki związanej czy to z pracami licencjackimi, czy to z pracami 

magisterskimi, powiedziałbym nawet, że bez kosztów. Byłbym w stanie wskazać takie uczelnie, które 

chętnie wdrożyłyby się, żeby nasze prace związane z pracami dyplomowymi także wyszły naprzeciw 

nowym zjawiskom, z którymi się spotykamy. Dziękuję uprzejmie”. [str. 4] 

„Senator Zbigniew Szaleniec: Chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu, panu 

senatorowi Bergierowi, że temat sportu powszechnego zagościł na posiedzeniu tej komisji, bo uważam, 

iż jest to bardzo ważny temat, który rzutuje na cały sport w naszym kraju, te podstawy są najważniejsze 

i powinniśmy o nich mówić. Jest to też doskonała okazja, żeby podziękować ministerstwu właśnie za 

rolę stymulatora, którą wypełnia, bo rzeczywiście taka jest dzisiaj rzeczywistość, która jest inna od tego, 

co było, jak pamiętamy z panem senatorem Piechniczkiem – zapewne również coś o tym powie – w 

latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, kiedy młodzież potrafiła sama się organizować, nie było tylu 

innych możliwości spędzania wolnego czasu. Pamiętam, że jedna drużyna czekała, aż poprzednia 

skończy grać. Na boiskach przyszkolnych panowała wstępna selekcja i dopiero ci najlepsi w ogóle mieli 

odwagę kierować swoje kroki do klubu, gdzie byli przyjmowani już z dużymi umiejętnościami 

wypracowanymi na boisku szkolnym”. [str.12] 

„Proszę pozwolić, Panie Ministrze, że skorzystam również z okazji. Bardzo dobrze się złożyło, że mam 

dzisiaj możliwość bezpośrednio zwrócić się do pana w obecności komisji, bo mam wstępną zgodę pana 

przewodniczącego komisji na przeprowadzenie w Senacie konferencji poświęconej sportowi szkolnemu. 

Przy współpracy, mam nadzieję, całej komisji, a szczególnie pana senatora Bergiera, chcielibyśmy 

przeprowadzić taką konferencję w październiku i bardzo liczyłbym na wsparcie, pomoc i oczywiście 

udział pana ministra, przedstawiciela ministerstwa w tej konferencji, na której chcielibyśmy poruszyć 

całą problematykę sportu szkolnego, kultury fizycznej, szkół mistrzostwa sportowego, uczniowskich 

klubów sportowych, jak również infrastruktury i bazy sportowej”. [str.12] 

http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2009/048nes.pdf 

[SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1318) 70. posiedzenie Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu] 

„Senator Józef Bergier: Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Panie Ministrze! Na wstępie 

chciałbym przekazać informację, że oprócz wykonywania pracy legislacyjnej, bo to jest główne zadanie 

parlamentu, zajęliśmy się trzema zagadnieniami, w naszej ocenie, związanymi z aktualnymi 

problemami merytorycznymi polskiego sportu. Pierwsza nasza konferencja dotyczyła przyszłości piłki 

nożnej, druga – sportu kobiet w Polsce, a trzecia – wychowania fizycznego i sportu. Podczas dzisiejszego 

spotkania jesteśmy także otwarci na inicjatywy, które państwo – zwracam się tu do rektorów akademii 

wychowania fizycznego – uznalibyście za tak pilne i tak ważne, żeby włączyć do dyskusji nad nimi 

parlament. Przejdę teraz do głównej kwestii, do kwestii ustawy, i podam informacje, które, jak sądzę, 

będą państwa bardzo interesowały. Mianowicie w rozdziale 9 ustawy o sporcie mówimy o 
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kwalifikacjach zawodowych w sporcie. Jest to tematem wielu naszych spotkań, podczas których 

zastanawiamy się, czy my właściwie szkolimy i jak to z tymi szkoleniami jest. Chciałbym zwrócić 

państwa uwagę na to, że w projektowanej ustawie jest wyraźnie sprecyzowane, kto może kształcić 

przyszłych trenerów, na korzyść, generalnie mówiąc, akademii wychowania fizycznego. Przyszłych 

trenerów klasy drugiej, pierwszej czy mistrzowskiej, mogą bez zgody ministra, tylko z racji swojej rangi, 

prowadzić te uczelnie, na których jest kierunek sport – jak wiemy, to jest nowy kierunek – i które mają 

możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Czyli de facto, 

jak tak popatrzymy na rynek kształcenia, to wiąże się to z akademiami wychowania fizycznego. 

Oczywiście inne podmioty też mogą kształcić trenerów, muszą jednak na to otrzymać zgodę pana 

ministra. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o trenerów. Również chciałbym powiedzieć o instruktorach. 

Ustawa wprowadza jeden stopień instruktora, na który mogłyby kształcić, niejako znowu z urzędu, te 

uczelnie, które mają kierunek wychowanie fizyczne, oraz te uczelnie, które mają kierunek turystyka i 

rekreacja. Tak więc te uczelnie, po spełnieniu określonych warunków, będą mogły kształcić przyszłych 

instruktorów. Nie wchodzę w szczegółowe zapisy na ten temat, powiedziałem o tym, bo wydaje się, że 

jest to informacja potrzebna do tego, abyśmy mogli usłyszeć też zdanie państwa. To właśnie państwo, 

odważę się powiedzieć, że w 90%, będziecie realizowali ten zapis, dlatego pozwoliłem sobie dołączyć te 

informacje przed rozmową o ustawie. Dziękuję uprzejmie. Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Bardzo 

dziękuję. Proszę, pan senator Szaleniec, który zainspirował konferencję w Senacie o wychowaniu 

fizycznym w szkole”. [str.8] http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2010/070nes.pdf 

[SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1628) 85. posiedzenie Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu] 

„Senator Józef Bergier: Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Z całą odpowiedzialnością chcę 

powiedzieć, że wiem, o jakiej ustawie mówimy, o ustawie o sporcie, ale jeszcze lepiej wiem, jak ważne 

jest dla kultury fizycznej w jej dotychczasowym dorobku uwzględnienie w tym pojęciu zagadnień 

związanych z rehabilitacją ruchową. Zachęcam, żebyśmy nie pomniejszali znaczenia tego pojęcia, tym 

bardziej że trwa dyskusja na ten temat i wiele środowisk z niechęcią przyjmuje odejście od pojęcia 

kultury fizycznej. To jest wyraźne osłabienie nauk związanych z kulturą fizyczną. I dlatego zachęcam do 

zachowania pojęcia rehabilitacji. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że już była bardzo bogata dyskusja 

na ten temat i dotychczas żadne ze środowisk nie podejmowało próby, żeby ten termin wyeliminować. 

Dziękuję. [str.3] http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2010/085nes.pdf 
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[S1] Use of the research results for legislative initiatives in the Senate of the Republic of Poland by 

Prof. Józef Bergier, Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. 

These initiatives concerned the recommendations and amendments in bills and draft regulations on 

the role of a social animator of people with disabilities and the amendments to the act on sport, 

including sport of people with disabilities and the act on physical culture. 

[SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND Shorthand report (386) 21. meeting of the Committee on 

Science, Education and Sport] “Senator Józef Bergier: Mr Chairman! Ladies and gentlemen! We all 

should probably admire people with disabilities who decide to train hard. Frequently this is one of the 

few opportunities to live a social life. But I had a chance once – about eight years ago – to participate 

in the works on the act on physical culture when the issue of scholarships for competitive athletes was 

discussed. I would like to emphasise that the idea was understood as the help for the people who could 

not reconcile sport with their professional lives. I remember confidential information on the pensions 

of athletes in a bad life situation, especially boxers and weightlifters. I would like to draw your attention 

to what is important, in my opinion – MPs then were informed that Poland was the first or the second 

country in Europe to meet athletes’ needs. But everyone also saw that as financial help but not 

scholarships. In practice, the reality was different. Nobody seems to have given up the scholarship. And 

since this is budget money, the idea was to help those who were in a difficult situation. If it could be 

translated into the issue of athletes with disabilities, this idea might return. And the point would be to 

help financially to those people whose fate had turned out that way. But, at the same time, I would like 

to say that we should remember to set certain standards. (…) That is why I would like to encourage you 

to accept specific criteria, probably those presented in the materials mentioned by Mr Minister. I think 

that such a humanitarian approach to include everyone would simply be unfair for people with 

disabilities. Thank you very much.” [p. 6] http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2008/021nes.pdf 

[SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND Shorthand report (964) 48. meeting of the Committee on 

Science, Education and Sport] 

“Ladies and gentlemen, Senator Bergier suggested that we should get acquainted with the 

programmes “Animator of sports for children and teenagers” and “Animator of sports for people with 

disabilities”. 

“In the meantime, I would like to greet the vice-chairman of the committee, Senator Bergier. I must say 

that he has initiated our today’s meeting. He is also the Rector of the State Vocational School of Higher 

Education in Biała Podlaska. Besides, I have looked through an online list of animators of sports for 

children and teenagers. Biała Podlaska turns out to be an absolute record breaker when it comes to 

figures”. [p. 4] 

“Mr Chairman! Dear Senators! Mr Minister! Undoubtedly, common participation in physical culture is 

grossly neglected in our minds and our culture. That is why actions taken by our ministry in recent years 

are of particular importance, although with a varied degree of activation in specific environments. Now, 

after this introduction, some information and perhaps a few suggestions. We would probably like to 

discuss a new issue of football pitches and the “Orlik” programme. (…) I truly believe that self-

governments will seize their opportunities and would like to apply to encourage people to conduct 

classes. Sometimes finding a sports instructor may be problematic. Perhaps it would be a good idea to 

allow not only sports instructors and animators but also instructors of physical recreation of sports 

disciplines to conduct classes. They are often graduates from physical education universities who obtain 

the qualifications of a recreation instructor, with a secondary school diploma and with higher 

education. Therefore, they could fit in, particularly in smaller environments with staff problems. I would 

also like you to consider the issue of animators for people with disabilities. When we look at statistics, 
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we can see that there are fewer animators of this type. A question arises how the system functions, in 

particular in the rural environments, as we know that this issue is neglected, there are great deficiencies 

in the mentality and awareness of the participation. Therefore, I would also like to ask about animators 

for people with disabilities, also in rural environments. And I would also like to say that I think that 

there are issues which may or should be diagnosed quickly to be implemented in practice. I think that 

there are universities in which these issues could be taken up in BA or MA theses, even at no cost. I can 

enumerate such universities in which diploma theses could refer to the new phenomena encountered 

nowadays. Thank you very much”. [p. 4] 

“Senator Zbigniew Szaleniec: I would like to thank Chairman, Senator Bergier, for introducing the topic 

of sport into the meetings of this committee. I think that this is an important issue which influences the 

whole sport in Poland. The fundamentals are essential and we should discuss them. This is an excellent 

opportunity to thank the ministry for stimulating the discussion as in fact the reality nowadays is 

different from the 1960s, 1970s when teenagers were able to organise their time although there were 

not as many opportunities of spending free time as nowadays. I remember one team waiting until the 

other team had finished playing. In school football pitches, only the best players were selected and 

referred to the club where they were accepted as already having great skills developed in the school 

football pitch”. [p.12] 

“Let me turn to you, Mr Minister, in the presence of the committee members as I have the preliminary 

consent of the committee chairman to organise a conference in the Senate on school sport. I hope the 

whole committee, Senator Bergier in particular, will help organise the conference in October and I count 

on the support, assistance and participation of Mr Minister or the ministry representative. During the 

conference, we would like to talk about school sport, physical culture, sports championship schools, 

student sports clubs, as well as sports infrastructure”. [p.12] 

http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2009/048nes.pdf 

[SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND Shorthand report (1318) 70. meeting of the Committee on 

Science, Education and Sport] 

“Senator Józef Bergier: Mr Chairman! Dear colleagues! Mr Minister! First, I would like to say that apart 

from the legislation which is the main task of the Parliament, we have tackled three issues which, in 

our opinion, are related to the current substantive problems of Polish sport. Our first conference was 

on the future of football, the second – on women’s sport in Poland, the third – on physical education 

and sport. During our today’s meeting, we are open to initiatives which you, rectors of universities of 

physical education, would recognise as urgent and important enough to invite the Parliament to the 

discussion on them. Now I will turn to the main issue of the act and will provide you with the information 

of interest to you. Namely, chapter 9 of the act mentions professional qualifications in sport. This is the 

topic of our numerous meetings in which we discuss the issue of proper training. I would like to draw 

your attention to the fact that the bill clearly indicates who may educate future coaches, in favour of 

universities of physical culture. The future second, first or master class coaches may, without the 

minister’s consent, be educated by these universities which educate in the field of sports and which can 

educate in second-cycle programmes of physical education, so this applies to universities of physical 

education in fact. Of course, other institutions may also educate coaches but they have to obtain the 

minister’s consent. That is all on the issue of coaches. I would also like to say a few words about 

instructors. The bill introduces one degree for instructors which could be obtained in these universities 

which educate in the fields of physical education and tourism and recreation. Therefore, these 

universities will be able to educate future instructors, after meeting specific requirements. I am not 

going into details; I just think that this information is required for us to hear your opinion. It is you, I 

dare say, that will implement this provision in 90% so I allowed myself to attach this information before 

http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2009/048nes.pdf


the discussion on the bill. Thank you very much. Chairman Kazimierz Wiatr: Thank you very much. Next, 

Senator Szaleniec, who initiated a conference in the Senate on physical education at school”. [p.8] 

http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2010/070nes.pdf 

 [SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND Shorthand report (1628) 85. meeting of the Committee on 

Science, Education and Sport] 

“Senator Józef Bergier: Mr Chairman! Ladies and gentlemen! I want to say with all responsibility that I 

know what bill on sport we are talking about but I even better know how important for physical culture 

is the inclusion of the issues of motor rehabilitation. I encourage you not to diminish the meaning of 

this concept, especially if the discussion is still going on and many circles are reluctant to depart from 

the concept of physical culture. This is a clear weakening of physical culture sciences. And that is why I 

urge you to retain the concept of rehabilitation. I would like to draw your attention to the fact that 

there has already been a discussion on this topic and none of the circles has attempted to eliminate this 

term so far. Thank you”. [p.3] http://ww2.senat.pl/k7/kom/knes/2010/085nes.pdf 
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Senator józef Bergier
zastępca przewodniczącego komisji nauki, edukacji i Sportu

Dziękuję uprzejmie. W ten sposób wyczerpaliśmy referaty przewidziane tematyką dzi-
siejszej konferencji.

Zamiarem organizatorów konferencji było pobudzenie nas do rozważań nad współcze-
snym sportem wyczynowym w naszym kraju. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez tę kon-
ferencję zostaliśmy jedynie zainspirowani do aktualizacji tak wielu nowych zjawisk, jakie 
istnieją w procesie treningowym.

Chciałbym w tej części w imieniu naszej komisji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, po-
dziękować państwu, że zechcieliście przyjąć zaproszenie, a jednocześnie swoim wkładem 
pracy, poprzez doświadczenia naukowe i praktyczne, podzielić się wiedzą o sporcie wy-
czynowym. Chciałbym serdecznie podziękować naszym dwóm referującym profesorom, 
panu profesorowi Januszowi Czerwińskiemu i panu profesorowi Henrykowi Sozańskiemu, 
podkreślę jeszcze raz, znawcom o renomie międzynarodowej sportu wyczynowego. To dla 
nas duże wyróżnienie, że panowie profesorowie chcieli swoją wiedzą się podzielić i wpro-
wadzić nas w dwie debaty, bo tak przyjęliśmy, jedną dotyczącą sportowych gier zespoło-
wych i drugą – sportów indywidualnych.

Pan przewodniczący, pan profesor Kazimierz Wiatr, dba, żeby nasze rozważania ukazy-
wały się możliwie szybko w serii wydawnictw Senatu Rzeczypospolitej. Mimo że one nie 
mają – mówię do naukowców – wartości punktów Komitetu Badań Naukowych, ale mają 
swoją szczególną wartość, gdyż są wydawnictwem Senatu Rzeczypospolitej i pewnie ma 
to swój wymiar.

Ale także chciałbym podkreślić, że Komitet Naukowy, który został powołany do tej kon-
ferencji, dzisiaj zbierze się na swoim pierwszym posiedzeniu, chce wydać materiały firmo-
wane przez jedną z uczelni, czyli afiliowane, po recenzjach, żebyśmy mogli, jak się wydaje, 
najbardziej aktualną wiedzę, którą państwo przedstawili, przedstawić studentom, nauczy-
cielom akademickim pracującym w sporcie wyczynowym, a także trenerom.

Gdybym miał podsumować jednym zdaniem, a sądzę, że to jedno zdanie jest wystar-
czające na tle wielu słów, które padły, to ono by brzmiało: Spróbujmy przybliżać naukę do 
praktyki, a praktykę zachęcać, żeby współpracowała z nauką. Oczywiście potraktowałem 
jako wielką przenośnię wypowiedź pana mecenasa Parulskiego, i pewnie czasami można 
powiedzieć zawodnikom, nic więcej, tylko grajcie w tę stronę, atakujcie, ale wiemy, że to 
jest straszne uproszczenie. I dzisiaj bez unaukowienia, bez rozpoznania procesu trenin-
gowego się nie da. Powrócę do zdania, które przed laty przeczytałem w publikacji pana 
profesora Naglaka: dzisiaj jest niehumanitarne, żeby uczestniczyć w sporcie, który nie jest 
procesem zracjonalizowanym. On ma tyle wyrzeczeń, tyle obciążeń, także często i utraty 
zdrowia. Hasło, że „Sport to zdrowie”, jak państwo wiedzą, niekoniecznie jest prawdziwe 
do końca, kiedy wiemy, jakim obciążeniom chociażby tylko treningowym jesteśmy podda-
wani czy czasu, jaki spędzamy poza domem.

Jeszcze raz dziękuję za to, że przyjęli państwo zaproszenie, a chciałbym też powiedzieć 
w imieniu pana senatora Piechniczka i swoim, że zawsze dla sportu nasza komisja jest 
bardzo otwarta i o tym pan przewodniczący naszej komisji, pan profesor Kazimierz Wiatr, 
mówił.
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Senator kazimierz wiatr
przewodniczący komisji nauki, edukacji i Sportu

Bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu, ale myślę, że to jest też ważny mo-
ment, żeby na ręce pana senatora Bergiera, pana profesora, złożyć podziękowania za to, 
że troszczy się o to, żeby tematy sportowe i na posiedzeniach komisji, i na parokrotnym 
spotkaniu z panem ministrem, i właśnie na takich konferencjach miały swoje miejsce. Bar-
dzo, Panie Senatorze, za to dziękujemy. Dziękuję też panu senatorowi Piechniczkowi za 
zespół sportowy.

Muszę powiedzieć, że pierwszym referatem pana ministra w tym fragmencie, kiedy pan 
minister zaczął mówić o tym, co nas czeka w sporcie za dwadzieścia lat, jak to wszystko 
będzie mocno skomercjalizowane i skomercjalizowane, bo to w  różnych przejawach się 
pojawiało, nie byłem zbudowany. Dopiero jak pan senator Piechniczek zabrał głos i kiedy 
doszły do głosu takie pozytywne emocje, poczułem się trochę lepiej, bo jednak niezależnie 
od tego profesjonalizmu, rozumianego także jako namysł naukowy nad sportem, w sporcie 
niesłychanie ważny jest wyczyn i emocje. Tak jak tutaj przez wiele referatów przewijała 
się sprawa szkolenia, sprawa młodzieży, to są sprawy, które są mi niezwykle bliskie, ale 
myślę, że także referat pana profesora Klimka o porównaniu świata dorosłych i młodzieży 
nie tylko dotyczy biologii. Tu jest przecież wiele innych paraleli, pan profesor z racji braku 
czasu, ale i też profesjonalnego tutaj referatu, nie nawiązał do tego, ale widzimy, że to rze-
czywiście tak jest. Żeby już nie przedłużać, bardzo państwu za to dziękuję. Rzeczywiście 
te wydawnictwa są rozsyłane do bibliotek, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem, zwią-
zanym z propagowaniem i archiwizacją tego typu dokumentów, tak że na pewno swoją 
istotną rolę spełniają. Można po nie sięgnąć. Myślę, że w sposób istotny wzbogacają. One 
mają tę wartość, że są w takim bezpośrednim dostępie dla decydentów, czyli dla minister-
stwa, dla parlamentu, dla rządu, tak że dobrze, że tym się zajmujemy.

Tutaj pan minister pokazywał wzrost nakładów na sport. On jest dość znaczny od pię-
ciu lat. Trzeba jednak zaznaczyć, że poziom startowy był bardzo, bardzo niski, przynaj-
mniej jak na skalę budżetu państwa. Tu oczywiście trzeba widzieć środki samorządowe 
i inne, ale w każdym razie dobrze, że tutaj się dużo w tym obszarze dzieje, bo przecież ja 
mówiłem o tym sporcie powszechnym, o walorach wychowawczych, ale przecież są wa-
lory prozdrowotne. Co prawda padło tutaj, czy uprawianie sportu jest zdrowe, ale jednak 
wierzymy w to, że jest zdrowe i myślę, że nawet zalecenia federacji światowych idą w tym 
kierunku, żeby jednak te nowinki technologiczne dość istotnie ograniczyć, bo przecież nie 
o to chodzi, żeby był wynik jak najlepszy, tylko żeby te warunki były jak najbardziej natu-
ralne. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panom senatorom za zaangażowanie. Dziękuję 
serdecznie.

edward mleczko
akademia wychowania fizycznego w krakowie

Panie Senatorze, czy można dwa słowa jeszcze? Bo z jednej strony tylko był głos, ale 
wydaje mi się, że powinniśmy również podziękować panu senatorowi, całemu Senatowi 
za zaproszenie nas. Bo mamy okazję rozmawiać. Myślę, że będę zwolennikiem tego, co 
powiedział kiedyś profesor Astrand, że więcej naukowcy nauczyli się od sportowców niż 
mogli im dać, ale dobrze by było, żeby cokolwiek mogli dać. W tym celu, wydaje mi się, 
że jest ta konferencja. My jesteśmy na uczelniach i myślę, że dajemy sobie radę, rozwijamy 
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WSTÊP

Organizatorom konferencji podejmuj¹cym problematykê sportu kobiet towarzyszy³a
myœl, i¿ kobiety coraz czêœciej wybieraj¹ sport jako sposób samorealizacji, w tym dyscypliny
sportu wczeœniej uwa¿ane za typowo mêskie. Chyba mo¿na stwierdziæ, ¿e w polskich wa-
runkach i zapewne w innych krajach najpierw kobiety zaczê³y uprawiaæ sport, w tym liczne
nowe dyscypliny, a dopiero wówczas zauwa¿ono to zjawisko.

Rozwa¿aj¹c specyfikê dzisiejszego sportu wyczynowego warto wiedzieæ, ¿e wspó³czes-
ny sport na najwy¿szym poziomie to nie zawsze zdrowie, lecz i czêsto konsekwencje jego
uprawiania. Powstaje zatem pytanie o swego rodzaju „fenomen” uczestnictwa kobiet
w sporcie. Rodzi siê tak¿e pytanie, czy szkoleniowcy rozumiej¹ wspó³czesne kobiety, które
chc¹ uprawiaæ sport.

Jeszcze kilkanaœcie lat temu na graj¹ce w pi³kê no¿n¹ dziewczêta patrzyliœmy z pewnym
zdziwieniem. Obecnie same dziewczêta w szko³ach przychodz¹ do nauczycieli wychowa-
nia fizycznego i prosz¹ o zajêcia z tej dyscypliny sporu. Czêsto nauczyciel jest tym oczeki-
waniem zak³opotany i to z dwóch powodów: po pierwsze, jest zaskoczony oczekiwaniami
dziewcz¹t, a po drugie, ¿e jest nieprzygotowany do tego typu zajêæ. Problem ten oczywiœcie
nie dotyczy tylko tej dyscypliny sportu, ale i wielu innych, których uprawianiu oddaj¹ siê
kobiety. Podajê œwiadomie przyk³ad najpopularniejszej dyscypliny sportu, aby nie odnosiæ
siê do boksu czy gimnastyki artystycznej, a wiêc bardzo odmiennych dyscyplin.

Zapewne uprawianie sportu wyczynowego tak mê¿czyzn, jak i kobiet stwarza ró¿nego
rodzaju zagro¿enia i jest to faktem.

Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym problemem wspó³czesnego sportu kobiet jest dostosowa-
nie metod szkolenia oraz przepisów rywalizacji w danych dyscyplinach do specyfiki orga-
nizmu kobiet. Wa¿ne, aby pogodziæ rozwój psychofizyczny dziewcz¹t – kobiet, z ich
chêciami, a nawet pasj¹ uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu.

Zapewne znaczna grupa spo³eczeñstwa chcia³aby tylko podziwiaæ zgrabne, ³adne i ele-
ganckie kobiety, ale one oprócz swojej niew¹tpliwej urody chc¹ tak¿e uprawiaæ sport. Spró-
bujmy zatem poznaæ dok³adniej specyfikê sportu kobiet poprzez badania naukowe, by
rozwa¿yæ szanse, a zapewne i swoiste zagro¿enia uczestnictwa kobiet w sporcie. Problem
ten w mojej ocenie jest w naszym kraju rozpoznany zbyt powierzchownie. W³aœnie ide¹ se-
nackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu by³o zaproszenie do dyskusji wszystkich tych, któ-
rzy zechcieli podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ naukow¹ i szkoleniow¹ na temat sportu kobiet
w naszym kraju przyjmuj¹c zaproszenie na tê konferencjê.

Jesteœmy przekonani, ¿e podjêta przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywa wej-
dzie na sta³e do problematyki badawczej uczonych, trenerów i wychowawców, by dok³a-
dniej poznaæ specyfikê sportu kobiet.

Zastêpca przewodnicz¹cego
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Józef Bergier
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Senator Józef Bergier
zastępca przewodniczącego Komisji Nauki, edukacji i Sportu

Szanowni Państwo, którzy zechcieliście przyjąć zaproszenie na naszą konferencję! 
Kiedy wspólnie z panem senatorem zbigniewem Szaleńcem przygotowywaliśmy pro-

gram i otwarcie konferencji, umówiliśmy się, że ja kilkoma tezami wprowadzę wszystkich 
w czekającą nas dyskusję. moje wystąpienie będzie krótkie, żeby pozwolić państwu na 
długą debatę.

Na wstępie chciałbym podkreślić i przekonać wszystkich do tezy, że wychowanie fi-
zyczne w naszym kraju zrobiło znaczne postępy. Warto pamiętać, że jeszcze w latach 
60. XX w. nauczyciel wychowania fizycznego w pełni przygotowany do pracy, z pełnym 
wykształceniem często był rzadkością w naszych szkołach, a szczególnie w mniejszych 
ośrodkach. Wówczas często zajęcia wychowania fizycznego w szkołach były traktowane 
jako te gorsze. Były wykorzystywane na przykład do wykonywania prac porządkowych. 
takie zjawiska występowały. Uprawianie najpopularniejszej dyscypliny sportu, jaką była 
piłka nożna, w tamtych latach często było zakazane przez dyrektorów szkół, gdyż groziło 
zbiciem szyby czy kontuzją. to były fakty, które przed laty towarzyszyły naszemu wycho-
waniu fizycznemu i sportowi w szkole. Chcę jednak podkreślić, że w mojej ocenie w cią-
gu ostatnich lat zrobiliśmy w zakresie tego największy postęp. myślę, że z tym ogromnym 
postępem, jakiego dokonaliśmy w dziedzinie nauczania wychowania fizycznego, może ry-
walizować jeszcze tylko nauka języka angielskiego. Najważniejsze, że zmieniła się świado-
mość, podejście nas wszystkich – od rodziców, decydentów samorządu lokalnego, przez 
dzieci – do roli zajęć ruchowych w codziennym życiu.

zrobiliśmy również ogromny postęp w zakresie kształcenia kadr do prowadzenia za-
jęć z wychowania fizycznego. to jest ogromny skok, wręcz cywilizacyjny. Kolejna spra-
wa, baza dydaktyczna, na którą jeszcze możemy utyskiwać i pokazywać jej wiele niedo-
statków, także zrobiła ogromny postęp poprzez resorty sportu i edukacji, a szczególnie 
w ostatnim okresie przez ministerstwo Sportu i turystyki.

Powstaje jednak pytanie – myślę, że to będzie głównym tematem dyskusji – czy dzisiej-
szy nauczyciel jest przygotowany do realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportu w za-
kresie nowych oczekiwać. W związku z tym pozwolicie Państwo, że jako osoba związana 
ze sportem, a szczególnie związana z piłką nożną, zapytam, czy obecnie jesteśmy przygo-
towani do tego, by młodzież, w tym dziewczęta, mogła uprawiać nowe dyscypliny sportu. 
takie są oczekiwania młodych ludzi, czy więc także dziewczęta w szkole mogą uprawiać 
piłkę nożną?

Dzisiejsza konferencja jest poświęcona dwóm zagadnieniom: wychowaniu fizycznemu 
i sportowi w szkole. tak więc moje pytanie brzmi: ile w szkole jest wychowania fizyczne-
go, a ile sportu, i czy te proporcje są właściwie zachowane?

W mojej ocenie w sporcie szkolnym, w tym sporcie młodzieżowym, popełniamy jeden 
z podstawowych błędów, a mianowicie chcemy za szybko osiągnąć sukces, chcemy dy-
rektorom, kuratorom i samorządowcom pochwalić się medalami, osiągnięciami. W mojej 
ocenie to wynika z pewnych dawnych przyzwyczajeń.

Odnośnie do zagadnień związanych ze sportem w szkole, w tym ze sportem młodzieżo-
wym, należy zachować więcej ostrożności, postępować w mniejszym pośpiechem w spra-
wie kreowania przyszłych karier sportowych, bo praktyka pokazuje, że chyba jesteśmy 
jednym z państw, gdzie droga od sportu młodzieżowego do medalu olimpijskiego i elimi-
nowania tej zdolnej młodzieży jest zbyt kosztowna. Dziękuję za uwagę.
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