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Igrzyska sportowe to jeden z najcenniejszych darow, jakie starozytna Grecja data 
przysztym pokoleniom. Przywi^zuj^c wielk^ wag§ do wychowania fizycznego Grecy 
przyjmowali, ze podstaw^ wychowania dzielnych i swiattych obywateli stanowi tylko rown- 
omierne ksztatcenie ducha i ciata. [1, s. 314; 2, s. 5] Nazwa igrzyska, wywodz^ca si§ od 
greckiej Olimpii, wspotczesnie zast^powanabywa okresleniami: olimpizm, idea, filozofia, dok- 
tryna olimpijska, ruch olimpijskimi itp. „Olimpizm jest filozofi^ zycia, chwal^c^ i spajaj^c^ w 
rownowazn^ catosc jakosc ciata, woli i umystu. L^cz^c sport z kultur^, d^zy do stworzenia 
modelu zycia opartego na radosci z wysitku, edukacyjnych wartosciach dobrego przyktadu i 
poszanowaniu uniwersalnych, fundamentalnych zasad etycznych” [1, s. 316]. Stanowi swoist^ 
ideologic sportu -  ktory ujmuje w swej istocie wychowanie dzieci i mtodziezy przez sport „w 
duchu lepszego wzajemnego zrozumienia i przyjazni, ma on stuzyc budowaniu lepszego i 
pokojowego swiata, ma on czuwac nad moraln^ strong dziatan sportowych” [3, s. 5].

W przeciwienstwie do sportu wyczynowego, za spraw^ ktorego dochodzi do rozwijania 
osobowosci m.in. drog^ specjalizacji, w sporcie powszechnym, amatorskimwazne jest 
uczestnictwo,sama aktywnosc ruchowa, ktora odznacza si§ wszechstronnosci^ 
i wielowarstwowosci^ dziatania. Stanowi „dodatek” do gtownego nurtu zycia uczestnikow, 
uprawiany jest w czasie wolnym od zaj^c i obowi^zkow. W sporcie powszechnym d^zy si§ do 
mistrzostw „na miar§ swoich mozliwosci”, a nie do mistrzostwa i rekordow w skali krajowej i 
swiatowej. [4, 169] Postawa wobec aktywnosci ruchowej, to rezultat zabiegow edukacyjnych 
nie tylko srodowiska rodzinnego, czy grupy rowiesniczej, lecz takze m.in. szkoty, srodowiska 
lokalnego, organizacji rz^dowych i pozarz^dowych, jak tez srodkow masowego przekazu. 
Dopiero na tej bazie tworz^ si§ wtasne zainteresowania i potrzeby okreslaj^ce miejsce ak- 
tywnosci ruchowej w osobowym wzorcu zachowania. [5, s. 155]

Stosunek spoteczenstw do osob niepetnosprawnych zmieniat si§ na przestrzeni wiekow. 
Ewaluowat od petnej wrogosci (t^cznie z przypadkami selekcji naturalnej dzieci) poprzez izo- 
lacje jednostek z naruszonym stanem zdrowia i rozwoju, nast^pnie s e g re g a j do wprow- 
adzenia w zycie idei spotecznej integracji (wt^czenia, inkluzji itp.) osob niepetnosprawnych. 
Do 1997 r. dzieci i mtodziez z gt^bokim stopniem niepetnosprawnosci intelektualnej pozosta- 
waty poza systemem oswiatowym. Zmiany systemowe umozliwiaj^ce osobom nie- 
petnosprawnym wspotuczestnictwo w procesie edukacji na rowni z ich petnosprawnymi ro- 
wiesnikami nast^pito w wyniku ustawodawstwa, jakie powstato w Polsce na przestrzeni nies- 
petna ostatniej dekady -  zwtaszcza w postaci rozporz^dzen Ministerstwa Edukacji Narodowej 
reguluj^cych kwestie ksztatcenia specjalnego w przedszkolach i szkotach ogolnodost^pnych, 
integracyjnych i specjalnych oraz osrodkach: specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, 
specjalnym osrodku wychowawczym, mtodziezowym osrodku socjoterapii, osrodku rewali- 
dacyjno-wychowawczym. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, ksztatceniem specjalnym obj^te
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s^ niepelnosprawne dzieci i niepetnosprawna mlodziez oraz niedostosowani spotecznie i 
zagrozeni niedostosowaniem spotecznym. [6, s. 140, 143]

Model wyrownywania szans edukacyjnych zostal w Polsce dopiero zapocz^tkowany. 
Czasu wymaga uzyskanie jego efektow w pelni -  przeciwdzialaj^cych postrzeganiu rzec- 
zywistosci przez osoby z niepelnosprawnosci^ glownie przez pryzmat barier zdrowotnych, 
edukacyjnych, architektonicznych, czy barier zwi^zanych z istnieniem niewlasciwych postaw i 
stereotypow. Koniecznosc ich usuwania jest niezb^dnym warunkiem wl^czania osob nie- 
pelnosprawnych do uczestnictwa w zyciu spotecznym. [7, s. 301] „Istotne jest tu systemowe 
tworzenie plaszczyzn tej integracji, a jedn^ z nich jest edukacja. Wymaga ona odpowiednich 
dzialan legislacyjnych, organizacyjnych, nastawionych na kreowanie prointegracyjnych post
aw spolecznych. Jednoczesnie jednak trudno sobie wyobrazic, aby istotne zmiany mogly si§ 
dokonac bez udzialu samych osob dotkni^tych niepelnosprawnosci^. Ich biernosc, bezrad- 
nosc, akceptacja swojego uposledzonego statusu prowadzi bowiem zazwyczaj do automar- 
ginalizacji, postawy wycofania i rezygnacji” [7, s. 301].

Szczegoln^ inicjatyw^ w zakresie realizacji idei edukacji wl^czaj^cej podejmuje 
srodowisko Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, i to od prawie 22. lat. 
Obecnie bowiem trwaj^ przygotowania do kolejnych, XXII Igrzysk: „Sportu ku Radosci”, trady- 
cyjnie maj^cego odbyc si§ na przelomie miesi^cy maj/czerwiec 2019.Uczestnikami Igrzysk s^ 
niepelnosprawne dzieci i niepetnosprawna mlodziez, a pocz^wszy od XXI Igrzysk takze dzieci 
i mlodziez niedostosowana spotecznie i zagrozona niedostosowaniem spotecznym -  co wi^ze 
si§ ze zmiany formuly Igrzysk, ktora nast^pila w 2018 roku: z formuly obowi^zuj^cej przez 20 
poprzednich lat w postaci „Sport ku Radosci Igrzyska Sportowe dla Dzieci i Mlodziezy Nie- 
pelnosprawnej” na formula dostosowan^ do wspomnianego powyzej, aktualnego w Polsce 
modelu wyrownywania szans edukacyjnych: „Igrzyska Sportowe Dzieci i Mlodziezy Niedosto- 
sowanej Spotecznie i Niepelnosprawnej Sport ku Radosci”.

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Raciborzu ksztalci studentow na roznych 
kierunkach:Administracja, Architektura, Automatyka i Robotyka, Bezpieczenstwo Panstwa, 
Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych, Filologia, Pedagogika, Piel^gniarstwo, 
Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.Przy tym Igrzyska organizuj^ glownie studenci i 
nauczyciele akademiccy obecnych jednostek organizacyjnych: Instytutu Studiow
Edukacyjnych (kierunku: Pedagogika) i Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia (kierunku: 
Wychowania Fizycznego) -  przy wsparciu Wladz Uczelni. Nie bez znaczenia dla organizacji 
omawianych imprez pozostaje takze wsparcie, w tymglownie finansowe,raciborskiego 
srodowiska lokalnego -  przede wszystkim Urz^du Miasta Raciborz, raciborskiego Starostwa 
Powiatowego oraz niektorychinstytucji oraz zakladow i firm z Raciborza i okolic.

Opisy przebiegu kolejnych 20. edycji „Sportu ku Radosci”, odbywaj^ce si§ na plycie sta- 
dionu i w salach gimnastycznych Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, zawarte s^ m.in. 
w stosownych numerach uczelnianegoczasopisma „Eunomia”. Analiza tresci tych opisow 
ujawnia, ze pomimo wi^kszych / mniejszych roznic w poszczegolnych programach Igrzysk, 
niezmienny jest fakt wyst^powania roznorodnych form aktywnosci ruchowej, w tym konku- 
rencji sportowych, takich jak np.: lekka atletyka, gimnastyczny tor przeszkod, tenis stolowy, 
rozgrywki pilki noznej, rzuty do kosza.

W zwi^zku z tym, ze nie sposob dokladniej tu omowic charakteru tych tak wielu, 
w roznorodny sposob tocz^cych si§ Imprez sportowych -  ponizej przedstawiono cykl fotografii 
dotycz^cych Igrzysk ostatnio odbywaj^cych si§, autorstwa G.Habrom-Rokosz -  fotografie nr:
1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 22; M. Krauze -  fotografie nr: 2, 4, 16, 17, 20, 25; K. Lipinskiej -  nr 21; B. 
Lukoszek -  nr: 8, 11, 13, 15; M. Panek -  nr: 9, 10, 18, 19, 23, 24.

Wskazane fotografie prezentuj^ przede wszystkim XXI Igrzyskazorganizowanepod 
now^ nazw^(„Igrzyska Sportowe Dzieci i Mlodziezy Niedostosowanej Spotecznie 
i Niepelnosprawnej Sport ku Radosci’) i stanowi^cecz^sc projektu: „Modernizacja zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu, jako element aktywnego wspierania prze- 
ciwdzialania przest^pczosci w powiecie raciborskim z wykorzystaniem kadry naukowej -
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wiedza i sport drog^ do prawidtowego rozwoju osobistego”. St^d Igrzyska te sfinansowa- 
nogtownie ze srodkow Funduszu Pomocy PokrzywdzonymorazPomocyPostpenitencjarnej -  
Funduszu Sprawiedliwosci, ktorego dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci.

W dniu 30 maja 2018 r.ptyta stadionu Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej pom- 
iescita ponad pot tysi^ca osob. Byli to przede wszystkim: zaproszeni goscie, uczestnicy 
zawodow,zespot terapeutow,wolontariusze,pracownicy istudenci Panstwowej Wyzszej Szkoty 
Zawodowej w Raciborzu. Uczestnikami Igrzysk byty dzieci i mtodziez wraz z opiekunami z 
nast^puj^cych placowek resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych: Zespot Szkot 
Specjalnych w Raciborzu,Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestysz^cych 
i Stabostysz^cych w Raciborzu, Szkota Podstawowa nr 1 z Oddziatami Integracyjnymi 
im. Powstancow Sl^skich w Raciborzu, Warsztaty Terapii Zaj^ciowej w Raciborzu, Osrodek 
Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepetnosprawnych w Raciborzu, Dom Po
mocy Spotecznej „Rozany Patac” w Krzyzanowicach, Srodowiskowa Swietlica Samopomocy 
„Na Dz IEJA” w Raciborzu, Zaktad Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, 
Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy w Rudach, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osob 
Niepetnosprawnych „Dom” .

Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonata Rektor Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej 
w Raciborzu. Mitej zabawy zyczyli: Petnomocnik Ministra Sprawiedliwosci, Starosta Powiatu 
Raciborskiego i Prezydent Miasta Raciborza.Imprez^ prowadzit inspektor 
ds. sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzuwraz ze studentami Panstwowej Wyzszej 
Szkoty Zawodowej. Opraw§ muzyczn^ zapewnita Raciborska Orkiestra D^ta „Plania”. Pro
gram artystyczny przygotowaty dzieci ze Szkoty Podstawowej nr 1 w Raciborzu oraz zespot 
b^bniarzy ze Szkoty dla Niestysz^cych iStabostysz^cych w Raciborzu, tworz^cy grup§ Tum- 
bao. Mtodzi szczudlarze z miejscowosci N^dza dali popis sztuki szczudlarskiej, wzbudzaj^c 
zachwyt wielu uczestnikow.

Nabiezni imurawie stadionu orazw salach gimnastycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty 
Zawodowej w Raciborzu zorganizowane zostaty wyzwania z zakresu roznych dyscyplin spor- 
towych, mi^dzy innymi: rozgrywki pitki noznej, gimnastyczny tor przeszkod, lekkoatletyka, 
tenis stotowy, rzuty do kosza i narty czteroosobowe. Uczestnicy za swoj wysitek otrzymali dy- 
plomy oraz medale, ktore zostaty wykonane w ramach Warsztatow Terapii Zaj^ciowej 
w Raciborzu.Ponadto na osoby bior^ce udziat w tym sportowym wydarzeniu czekaty liczne 
atrakcje w postaci: warsztatow artystycznych, zabaw przy muzyce, ogromnych baniek 
mydlanych, nauki skr^cania balonow, malowania twarzy, tatuazy, afrykanskich warkoczykow 
oraz radosnego spotkania z wolontariuszami ze Szkoty Podstawowej wBienkowicach. Pod- 
czas imprezy nie zabrakto takze stodkiego pocz^stunku i pikniku z grillem.

Nad bezpieczenstwem uczestnikow Igrzysk czuwat zespot Ratownikow Medycznych 
Studenckiego Kota Naukowego Medycyny Ratunkowej Panstwowej Wyzszej Szkoty 
Zawodowej w Nysie. Ratownicy zaprezentowali rowniez pokaz podstawowych czynnosci 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

OpiekQ nadcatosci^ dziatan organizacyjnychiprzebiegiem Igrzysk sprawowali: kierownik 
w/w projektu, a zarazem dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia, dyrektor Instytutu 
Studiow Edukacyjnych oraz nauczyciele akademiccy nalez^cy do wymienionych tu Instytutow 
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Raciborzu.
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t e l e s n A a  s p o r t o v a  v y c h o v a  v o  v z d e l Av a N  d eti m a t e r s k y c h  a
ZAKLADNYCH SKOL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Bernatova R.,Vadasova B.
Presovska univerzita v Presove, Presov, Slovenska republika

1 Uvod
Dnesna moderna spolocnost’ je konfrontovana s rastOcou mierou nezdraveho sposobu 

zivota asociovaneho s poklesom pohybovej aktivitya konzumaciou energeticky nevyvazenej 
stravy, co vedie k zhorsovaniu zdravotnych ukazovateFov populacie v kazdom veku. Pohyb 
patn kzakladnym prejavom zivota cloveka. V sOcasnosti zijeme ale v podmienkach pretechni- 
zovanej spolocnosti, ktora pohyb obmedzuje na minimum. Telesna inaktivita, resp. sedavy 
sposob zivota sa stavajO narastajOcim zdravotnym problemom uz u detf a mladeze. Pritom 
dostatocny objem pohybovej aktivity v ich zivotnom style je jednou zo zakladnych zivotnych 
potrieb nutnou nielen pre ich harmonicky telesny rast a vyvin, ale aj pre upevnovanie zdravia. 
Pohybova aktivita detf a mladeze zavis^ nielen od moznostf, ale s postupujOcim vekom aj od 
ich zaujmov a motivacie (Zanovitova, Zanovit a Bendfkova 2011). Mnozstvo spontanneho po- 
hybu, ktore u zdraveho diet’at’a v predskolskom veku takmer vyplnuje vsetok jeho cas, 
postupne s vekom klesa, ale byva casto doplnovany pohybom riadenym. TOto zmenu je 
mozne do urcitej miery povazovat’ za prejav biologickeho zrenia. PokiaF ale pokles spontannej 
pohybovej aktivity je vacsieho rozsahu, je nutne tomu zabranit, pretoze rozsah energetickeho 
vydaja pohybom, ci uz spontannym alebo riadenym, by nemal klesat (Macek 2011). Najvacsf 
pokles pohybovej aktfvnosti sa objavuje pri prechode zo zakladnej skoly na strednO skolu. 
Spontanna pohybova aktivita klesa v obdob adolescencie, hlavne u dievcat po 14. roku a u 
chlapcov medzi 16. -  18. rokom (Zanovitova, Zanovit a Bendfkova 2011).

SOcasny moderny zivotny styl sfce v mnohom uFahcuje zivot, ale zaroven paradoxne 
vyvolava uz v detskom veku mnohe zdravotne oslabenia vyplyvajOce prave z nedostatku po- 
hybovych podnetov a z dlhodobeho zotrvania v statickych polohach. Ich nasledkom je nielen 
narast prevalencienadhmotnosti a obezity, ktore sO asociovane so sirokou skalou zdravotnych 
rizfk, ale je badateFny aj pokles telesnej zdatnosti, pohybovej vykonnosti a narast porOch 
drzania tela, ktore sa najcastejsie objavujO v obdobiach rastovych akceleracn -  na zaciatku 
skolskej dochadzky a pred pubertou. VysvetFuje sa to tym, ze v skolskom veku sa vyrazne 
men pohybovy rezim diet’at’a (Serakova 2006). PrevazujOv nom obmedzenia nad stimulaci- 
ami k pohybovej aktivite (MikuFakova a Andrasdkova 2008). Tieto vyjadrenia potvrdzuje fakt, 
ze v sOcasnej dobe sa neustale zvysuje pocet ziakov s nespravnym drzanfm tela (Zanovitova, 
Zanovit a Bendfkova 2011). Fialova, Flemr, Maradova a Muzfk (2015) uvadzajO, ze zdravotne 
oslabene diet’a potrebuje vacsie mnozstvo spontannych a cielene zameranych pohybovych 
aktivrt nez zdrave diet’a. Z aspektu vyssie uvedeneho je dolezite uz v Otlom detskom veku 
pestovat’ pozitfvny vzt’ah k pohybovej aktivite, ktora by sa mala stat’ prirodzenym celozivotnym 
navykom. V tomto smere ma okrem aktfvneho pnstupu rodicov, kton vedO deti k pohybovo 
orientovanemu traveniu voFneho casu, nezastupiteFnO Olohu aj skolske prostredie.

Vyucovad predmet telesna a sportova vychova ako sOcast’ komplexneho vzdelavania
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