
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl



Główny cel kampanii „TAK dla sportu, NIE dla 
agresji i przestępczości” zgodny jest z nadrzęd-
nym założeniem skutecznego przeciwdziała-
nia przyczynom przestępczości. Ściśle wiąże 
się więc z redukowaniem poziomu patologii 
społecznych, np. uzależnień od substanc-
ji chemicznych wśród młodych ludzi wraz 
z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej 
występujących współcześnie uzależnień od 
nowych multimediów, tj. Internet, gry komput-
erowe i sieciowe.
Sport, w myśl kampanii „TAK dla sportu, NIE dla 
agresji i przestępczości”, jest doskonałą alter-
natywą, aby dzieciom i młodzieży wskazywać 
odpowiednie wzorce, stymulować prawidłowy 
rozwój biologiczny, a przy tym organizować im 
spędzanie czasu z myślą o zdrowiu i wszech-
stronnym rozwoju psychofizycznym.

Kampania „TAK dla sportu, NIE dla agresji 
i przestępczości” pomyślana została jako pro-
społeczne przedsięwzięcie, które niesie ze sobą 
istotne treści edukacyjne oraz informacyjne. 
Tematyka poszczególnych działań skupia się 
wokół zachęcenia dzieci i młodzieży do up-
rawiania sportu i rekreacji jako skutecznej 
formy przeciwdziałania różnego rodzaju pa-
tologiom społecznym. To właśnie szeroko po-
jmowana aktywność fizyczna, zwłaszcza wśród 
osób młodego pokolenia, stanowi doskonały 
sposób na pożyteczne spędzenie czasu, przy 
jednoczesnym wychowaniu ze zwróceniem 
uwagi na właściwe postawy i wzorce.

 
dla zdrowia i kondycji fizycznej
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Obecni 
mistrzowie 
w młodości 
postawili na 
sport

Sport w doskonały sposób kształtuje 
charakter – zgodnie stwierdzają 
znakomici polscy sportowcy, medaliści 
imprez światowej rangi. Wskazują tym 
samym na istotny wpływ aktywności 
w młodym wieku, w celu prawidłowego 
rozwoju psychofizycznego.

Marcin 
Grzybowski

Marcin Grzybowski, dwukrotny olimpijczyk, 
wielokrotny medalista mistrzostw świata 
i Europy w kajakarstwie, twierdzi, że roli 
sportu w wychowaniu człowieka nie da się 
przecenić. – Sport bardzo mocno ukształtował 
mój charakter, a tym samym również moją 
osobowość. Dzięki przejmowaniu dobrych 
wzorców wychowawczych nabywałem kolejne 
umiejętności, nie tylko stricte sportowe, ale 
choćby samokontroli czy panowania nad emoc-
jami – mówi Grzybowski.

W przypadku multimedalisty z Czechow-
ic-Dziedzic sportowa przygoda zaczęła się 
stosunkowo późno. – Jako kibicowi zaprow-
adzonemu przez tatę na zawody kajakarskie 
spodobała mi się ta dyscyplina na tyle, że 
postanowiłem spróbować. Wcześniej zanosiło 
się na to, że będę piłkarzem. Byłem uzdolniony 
ruchowo i jak wiele dzieciaków w tamtych 
czasach cieszyłem się, gdy mogłem spędzać 
czas aktywnie na świeżym powietrzu – pod-
kreśla polski kajakarz i dodaje: – Jeśli prawdą 
jest stwierdzenie, że sport jest taką szkołą życia, 
to w moim przypadku rzeczywiście tak było. 
Wcale do sportu trafić nie musiałem, a dziś nie 
wyobrażam sobie innej drogi.

Zachęta do 
sportu

Mamy pełne przekonanie, że Kampania „TAK 
dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” 
odpowiada na rzeczywiste potrzeby. Jej 
naturalnym efektem ma być redukowanie 
poziomu patologii społecznych, które pomimo 
postępującego procesu edukacji na wielu różnych 
płaszczyznach wciąż się pojawiają. Celujemy 
więc choćby w to, aby eliminować sięganie po 
substancje chemiczne i maksymalnie ograniczać 
tak powszechne współcześnie uzależnienia od 
nowych multimediów.

Sport, w myśl przyjętej koncepcji dla Kampanii, 
to nic innego, jak idealny sposób na pożyteczne 
spędzanie czasu. Poprzez szeroko pojętą 
aktywność fizyczną znacząco obniża się poziom 
wszelakiej agresji i napięć wśród młodego 
pokolenia. Skala tych problemów jest niestety 
duża, ale właśnie działania zachęcające do 

uprawiania sportu, w połączeniu z wszechstronną 
edukacją, mają przyczyniać się do postępowania 
systematycznych zmian społecznych.

Podchodząc do tego skomplikowanego tematu 
w pewnym sensie mówimy o systemie elementów 
ze sobą połączonych. Jeśli młody człowiek 
regularnie uprawia sport, naturalnie się rozwija, 
dąży do przezwyciężania własnych ograniczeń, 
to także dba o siebie. Tym łatwiejsze jest to, gdy 
wyposażony jest w wiedzę, choćby o zdrowym 
odżywianiu, co w naszych przedsięwzięciach 
uwzględniamy. Sport to również pożytkowanie 
energii, rozładowywanie nadmiaru emocji 
i uwalnianie tych, które niekoniecznie są 
pożądane. W oczywisty sposób i w długofalowej 
perspektywie przekłada się to na właściwy 
rozwój psychofizyczny młodych osób.

Marcin Nikiel, 
Koordynator Kampanii
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Konrad 
Bukowiecki 

Joanna 
Łochowska

mistrzowie
Były mistrz świata juniorów i halowy mistrz 
Europy seniorów w pchnięciu kulą Konrad 
Bukowiecki dostrzega z kolei profilaktyczne 
znaczenie sportu. – Sport uczy nie tylko 
rywalizacji w gronie rówieśników, ale także 
samodyscypliny, umiejętności dążenia do celu 
i życia w grupie oraz szacunku dla drugiego 
człowieka. Uważam, że jest najlepszym 
lekarstwem na wszystkie problemy, również 
te związane z relacjami społecznymi – mówi.

Lekkoatleta urodzony w Szczytnie nie 
ma wątpliwości, że uprawianie sportu 
w skuteczny sposób odciąga od kształtowania 
się złych nawyków, a w następstwie 
i niewłaściwych zachowań. – Dzięki 
różnorodnym zajęciom sportowym, 
dzieci i młodzież lepiej radzą sobie 
w społeczeństwie, tym prawdziwym, a nie 
wirtualnym. Sport pomaga więc zapobiegać 
uzależnieniom od komputera, alkoholu czy 
narkotyków – dopowiada Bukowiecki.

Joanna Łochowska, trzykrotna mistrzyni 
Europy w podnoszeniu ciężarów, całe swoje 
życie oparła na sporcie, który zaczęła uprawiać 
jeszcze jako dziecko. – Sport w moim dziecięcym 
życiu stał się fundamentem, na którym oparłam 
wszystkie inne życiowe budowy. Choć jeszcze 
wtedy działo się to nieświadomie, to jednak 
z nieustępliwym zapałem i frajdą, a bez większych 
planów, czerpałam czystą radość z tego, 
co przychodzi dzięki aktywności fizycznej – 
wspomina utytułowana sztangistka.

Sportowe „zacięcie” okazało się o tyle 
właściwe, że dało możliwość zawiązywania 
przyjaźni i stawiania wspólnych wyzwań. – Z tej 
pasji w pokonywaniu własnych ograniczeń, 
wybierania tego, co zdrowe i sprzyjające poprawie 
wyników sportowych, już nigdy nie chciałam 
zrezygnować. To wszystko, co zbudowało we mnie 
wewnętrzną wytrwałość sportową i nauczyło 
wiary w swoje możliwości, w umiejętność 
podnoszenia się po porażkach, nie pozwoliło mi 
z upływem lat zatracić ducha dziecięcej radości – 
zauważa Łochowska.

Bycie, bycie 
i jeszcze raz 
bycie dla 
dziecka

Katarzyna 
Patykiewicz

Czy warto zachęcać swoje dziecko 
do uprawiania sportu? Jak pomagać 
mu w radzeniu sobie z emocjami? 
Jak właściwie stymulować jego 
rówieśniczy kontakt? Pytania 
te podjęte zostały w rozmowie 
z Katarzyną Patykiewicz. Psycholog 
z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy z dziećmi, terapeuta integracji 
sensorycznej, mająca ukończone liczne 
kursy w zakresie profilaktyki i pracy 
z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz diagnozy i terapii 
najmłodszych, nie ma wątpliwości: – 
Dla sportu mówimy tak, ale absolutnie 
nie za wszelką cenę. Bardzo ważne 
jest poszanowanie własnego dziecka, 
które przecież może ze sportu czerpać 
radość z ruszania się, z przebywania 
z kolegami, a niekoniecznie będzie 
szukało tam rywalizacji.

– Od jak dawna pracuje Pani z dziećmi?

Katarzyna Patykiewicz: Od ponad dwudziestu 
lat. Nierzadko zdarzają się sytuacje, iż dzieci, 
z którymi kiedyś pracowałam przychodzą teraz 
ze swoimi dziećmi.

– Badania Instytutu Matki i Dziecka, odnoszące 
się do poziomu aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży w wieku 3-19 lat pokazały, że 

w latach 2014-2019 aktywność wśród dzieci 
bardzo spadła. Te same badania wykazały 
jeszcze większą tendencję spadkową w latach 
wcześniejszych. Czy przez ten 10 lat zauważyła 
Pani, że problemy dzieci, z którymi Pani pracuje 
w jakiś sposób uległy zmianie, np. wzrosła 
u nich agresja?

KP: Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Pewnie 
wiele osób ma poczucie, że inna jest jakość 
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dla dziecka

aktywności wśród dzieci. Ja mam wrażenie, że 
wystarczy mi spojrzeć za okno, żeby nie mieć 
wątpliwości, że widzę mniej podchodów, mniej 
gumy do skakania, mniej skakanki. Oczywistym 
jest dla mnie, że czasy się zmieniają. Sentyment 
mnie ogarnia na wspomnienie czasu spędzonego 
„na podwórku, polu, dworze” – poprzedzonych 
najczęściej rodzicielskim wskazaniem „przyjdź 
się zameldować”. Chyba teraz mniej jest 
takich zachowań wśród najmłodszych, ale 
jak wspomniałam trudno jest jednoznacznie 
wysnuwać wnioski, że to jest przyczyną wzrostu 
agresji wśród dzieci – o ile rzeczywiście mówimy 
tu o wzroście. 

To, co na pewno jest zauważalne to profil 
spędzania wolnego czasu wśród dzieci. Moi 
mali pacjenci częściej raportują o ciekawych 
grach komputerowych, niż o spędzaniu czasu 
na „dworze”. Co ciekawe – proszę sobie 
przypomnieć, kiedyś wychodziło się na zewnątrz, 
z nikim wcześniej się nie umawiając, a i tak 
wiadomo było, że spotka się kogoś znajomego. 
Takie „podwórko”, oprócz oczywiście ważnej 
aktywności ruchowej, dawało przestrzeń bez 
nadzoru dorosłego. Teraz chyba przy większości 
aktywności jest obecny jakiś dorosły, ktoś 
kto moderuje, zarządza daną sytuacją. „Pole” 
dawało szansę dzieciom uczyć się wzajemnie 
od siebie. Kłótnie, sprzeczki to były naturalne 
sytuacje, które samemu trzeba było rozwiązać. 
Dzięki temu wzbogacał się repertuar reakcji 
społecznych, kształtowało się umiejętności 
zachowania w grupie. Aktualnie mało mamy tej 
wolnej od nadzoru dorosłego przestrzeni.  

– A w takim razie co by Pani powiedziała 
o różnych metodach, aby dziecko w dobry 
sposób mogło dać upust swoim emocjom?

KP: Wraz z rozwojem uczymy się radzić ze 
swoimi emocjami, a i pamiętać warto, że dziecko 
niejednokrotnie modelowane jest w swoich 
reakcjach przez dorosłego. Warto więc i samemu 
spojrzeć, jak radzimy sobie z trudnymi dla nas 
emocjami. Warto dziecku pozwalać przeżywać 
emocje, których często dopiero co się uczy. 
Czasami najlepszym sposobem jest pozwolić 

dziecku, kolokwialnie mówiąc, „wyzłościć się” 
samemu zachowując spokój. Dzięki temu w chwili 
uspokojenia możemy pozwolić dziecku na 
wypracowanie własnych sposobów poradzenia 
sobie z tak trudną sytuacją. Oczami wyobraźni 
zobaczymy to nasze dziecko w wieku dorosłym 
– jak sobie radzi. Rozmawiając z dzieckiem 
o emocjach ułatwiamy zrozumienie co się 
tak właściwie z nim dzieje. Warto zatem też 
ponazywać uczucia. Oczywistym też staje się 
fakt, że nie ma jednej sprawdzonej procedury na 
samoregulację. Co dla jednego jest skuteczne, 
dla innego może okazać się niepotrzebne. 
Dziecko musi mieć „skrzyneczkę z narzędziami” 
skonstruowaną pod siebie. Ale zanim taka 
skrzyneczka będzie pełna – potrzebuje naszego 
wsparcia.

– Czy uprawianie sportu może również pozwolić 
dziecku na zdobycie takich doświadczeń, które 
później w życiu okażą się przydatne? Czy warto, 
żeby dziecko uprawiało sport?

KP: Tak, zdecydowanie warto, bo sport 
uczy bardzo wielu rzeczy. Wytrwałości, 
systematyczności, współpracy w grupie, 
radzenia sobie z porażką, która dotyka nawet 
najlepszych sportowców. Obawy, które mają 
związek ze sportem, najczęściej występują 
dopiero w momencie, gdy myślimy nad tym, 
czy uprawiać go profesjonalnie. To jest główna 
obawa rodziców, czy dziecko powinno iść 
w tę stronę, bo przecież później trzeba będzie 
postawić wszystko na jedną kartę. Ja jednak 
bardzo zachęcam rodziców, by nie wahali się 
pokazać dziecku takiej formy spędzania czasu. 
Pokażmy mu karate, pływanie, piłkę nożną czy 
lekką atletykę, jednak nie namawiajmy go, żeby 
za wszelką cenę trwało przy danym sporcie. 
Nie podoba ci się karate? Nie ma sprawy, może 
spróbujmy czegoś innego.

Piękne są historie osób, które przez sport 
odnalazły siebie, czy udowodniły sobie własną 
wartość. Paraolimpijczycy, ampfutboliści to są 
przykłady, które powinny nam pokazywać, ile 
sport może dać i niekoniecznie trzeba o nim 
myśleć jako o wielkim wyczynie. Codzienna mała 

aktywność to już jest dla nas wielka korzyść.

– Czyli sport od  najmłodszych lat jak 
najbardziej, ale żeby rodzice wspierali dziecko 
w jego wyborach, a nie naciskali na konkretną 
aktywność? Zdarzają się przecież rodzice, 
którzy zmagania swoich pociech przeżywają 
zdecydowanie bardziej niż one same.

KP: Dla sportu mówimy tak, ale absolutnie nie za 
wszelką cenę. Bardzo ważne jest poszanowanie 
własnego dziecka, które przecież może ze sportu 
czerpać radość z ruszania się, z przebywania 
z kolegami, a niekoniecznie będzie szukało tam 
rywalizacji. Trzeba rozeznać się w tym, czego 
dziecko po sporcie konkretnie oczekuje. 

– Podsumowując, czy na koniec mogłaby 
Pani udzielić kilku rad, wskazówek rodzicom 
odnośnie tego, w jaki sposób pomagać dzieciom 
w radzeniu sobie z emocjami?

KP: Bycie, bycie i jeszcze raz bycie dla 
dziecka, dawanie mu przestrzeni do własnego 

przeżywania, wsparcia, uważnego słuchania, 
rozmowy, ważne jest zaufanie dziecku, 
uświadomienie sobie, że moje dziecko może 
popełniać błędy, wiara w to, że samo może 
je naprawić – a w razie potrzeby – trwanie 
w gotowości do pomocy. Niezmiernie ważne jest, 
aby dziecko wiedziało, że zawsze może do nas 
przyjść, powiedzieć co czuje. Dużym darem jest, 
żeby dziecko mogło samo czuć konsekwencje 
swoich decyzji, aby nagle po ukończeniu 18. roku 
życia nie było zdziwienia, kiedy przed prawem 
odpowiada już jako dorosły. 

Liczy się też mądre przekazywanie dziecku 
wiedzy, umiejętności – tak, aby w momencie 
kiedy przestanie z nami mieszkać, być 
pewnym, że wyposażyliśmy go w odpowiednie 
umiejętności, dzięki którym da sobie radę bez 
nas.
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badaniaWnikliwej oceny pod kątem aktywności 
fizycznej dzieci już od 3. roku życia aż po 
osiągnięcie przez nich wieku pełnoletniości 
dokonał w 2018 roku Instytut Matki i Dziecka. 
Na podkreślenie zasługuje to, że aktywność 
fizyczna została ujęta jako „zajęcia związane 
z ruchem i aktywizacją mięśni szkieletowych, 
powodujące wydatek energetyczny, wyższy niż 
w spoczynku”. Nadmieniono, iż „jest niezbędna 
dla osiągnięcia optymalnego dla każdego dziecka 
poziomu rozwoju (fizycznego, motorycznego, 
psychicznego, poznawczego i społecznego), 
sprawności fizycznej, zdrowia i samopoczucia, 
stanowiąc jeden z podstawowych składników 
prozdrowotnego stylu życia”.

Wnioski płynące z kompleksowych analiz zebrać 
można w kilka punktów, o których każdy rodzic 
czy opiekun winien pamiętać:

• Działania promujące aktywne spędzanie 
czasu należy rozpocząć jak najszybciej 
i powinny one uwzględniać różnice 
wynikające z płci

• Dla prawidłowego rozwoju niezbędny 
jest udział w pozaszkolnych zajęciach 
sportowych

•  Wartościowe może okazać się podniesienie 
znaczenia tradycyjnych form rekreacji 
w czasie wolnym, np. jazdy na rowerze, 
spaceru, gier i zabaw ruchowych

• Nowe technologie mogą być przydatne, 
lecz pod warunkiem zawierania elementów 
interakcji i rywalizacji międzyludzkiej

• Nieodzowne pozostaje regulowanie tzw. 
czasu ekranowego i przestrzegania zaleceń 
ekspertów

• Wskazywanie dzieciom wzorca aktywności 
fizycznej wzmaga ich poczucie ważności 
i gotowości do takiego właśnie postępowania

Badania: 
Aktywność 
kluczowa dla 
rozwoju

Poziom aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży systematycznie 
poddawany jest różnorodnym 
badaniom. Na podstawie tych analiz, 
wysnuwane są kluczowe i często 
powtarzające się wnioski. Jakie 
konkretnie?

zalecane
180 min

60 min

x3!
!

W CAŁEJ BADANEJ GRUPIE UCZNIÓW 
W WIEKU 10-19 LAT TYLKO 15,6% 
SPEŁNIAŁO KRYTERIA UMIARKOWANEJ DO 
INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
CODZIENNIE PRZEZ 60 MINUT ŁĄCZNIE

PRZEDSZKOLAKI (3-4 LATA) 
– CO NAJMNIEJ 180 MINUT 
AKTYWNOŚCI W CIĄGU DNIA, 
W TYM MINIMUM 60 MINUT 
ENERGICZNYCH ZABAW

DZIECI I MŁODZIEŻ (5-18 LAT) 
– CO NAJMNIEJ 60 MINUT 
AKTYWNOŚCI W CIĄGU DNIA, 
OBEJMUJĄCEJ ROZMAITE 
ĆWICZENIA O CHARAKTERZE 
TLENOWYM, A 3 RAZY 
W TYGODNIU KONIECZNOŚĆ 
INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI 
WRAZ ZE WZMACNIANIEM 
MIĘŚNI I KOŚCI

!
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sportJuż w czasach zamierzchłych, sport odgrywał 
nieocenioną rolę w funkcjonowaniu rozmaitych 
społeczności. Na przestrzeni wieków w tej 
materii wiele się nie zmieniło. O sporcie dziś 
wciąż chętnie się rozmawia – to przez 
pryzmat emocji, jakie z nim się wiążą, ale i jego 
powszechności. Ma też on swą niezaprzeczalną 
wagę, co szczególnie tyczy się młodego 
pokolenia. Miłosz Dubanowicz, trener Bielskiego 
Klubu Bokserskiego Beskidy, szkolącego 
adeptów boksu:

„Dla młodego człowieka bardzo ważne jest, aby 
miał gdzie wyładować swoje negatywne emocje. 
Dobrze jest, gdy zrobi to w sposób aktywny, 
a zarazem bezpieczny. Rozładować swój zły nastrój 
można oczywiście wszędzie, ale my zachęcamy, aby 
uczynić to na sportowo, a więc uczęszczając na 
treningi”.

Sport to nierzadko próba charakteru. Próba 
cokolwiek niełatwa, bo wiążąca się ściśle 
z wyrzeczeniami, poświęceniami i trudami. Czy 
młodzież istotnie lubi wylewać przysłowiowe 
siódme poty w bokserskich salach?

„Boks jest taką odskocznią od życia. Wszystkie 
stresy, które łapię na co dzień mogę niwelować na 
treningu”.

„Pomaga mi to odejść od różnego towarzystwa, 
z którym spędzanie czasu mogłoby sprowadzić 
mnie na złą drogę”.

„Po wyczerpującym treningu odczuwam ulgę. Mam 
w sobie dużo spokoju i czuję się wolny”.

Jak powszechnie wiadomo, również w sporcie 
agresja nie jest czymś wskazanym. Spędzanie 
czasu na fizycznej aktywności ma w tym 
względzie wartość pozytywną, pozwalając 

Co tak 
naprawdę 
daje sport? Sport w bardzo dużym stopniu 

pozwala odreagować stres, oderwać 
się od codziennych problemów 
i przyswoić wartości przydatne 
w życiu. To aspekty, które uznać 
można za najważniejsze, choćby 
dlatego, że uwagę na nie zwracają 
same młode osoby uprawiające sport. 
Także ich trenerzy i opiekunowie 
nie mają wątpliwości – aktywność 
fizyczna sprzyja prawidłowemu 
rozwojowi, zapobiegając często 
zachowaniom negatywnym.

w dużym stopniu rozładować emocje. Młodzi 
adepci piłki nożnej w klubie BBTS Podbeskidzie 
dążą do tego, by stawać się coraz lepszymi. 
Umiejętności sportowe idą w tym przypadku 
w parze z wychowaniem i nabywaniem cech 
pożądanych.

„Mam w sobie bardzo dużo energii, którą 
w pozytywny sposób wyżywam na boisku. Lubię 
być zmęczony po treningu”.

„Gdy kopnę mocno piłkę złoszczę się już mniej”.

„To chyba naturalne, że agresję chce się wyładować 
w grze. Pracujemy nad tym jednak, jak ją 
opanować”.

Istotną rolę dla młodych osób uprawiających 
sport odgrywają ich trenerzy. Spędzając dużo 
czasu ze swoimi podopiecznymi mają na nich 
niebagatelny wpływ, nie tylko przyczyniając się 
podnoszenia stricte sportowych umiejętności. 
Często potrafią stać się autorytetami, swego 
rodzaju mentorami, wskazującymi właściwe 
wzorce postępowania. Młodzi piłkarze są tego 
w pełni świadomi:

„Osobą, która poskramia nas na treningu jest 
właśnie trener. Mówi, że możemy się przepychać 

i walczyć w trakcie gry, ale zwraca szczególną 
uwagę na to, aby nie faulować umyślnie czy 
złośliwie”.

„Trener jest głową drużyny. Kieruje nią tak, żebyśmy 
wiedzieli, jak się w danej sytuacji zachować”.

Kluczem w staraniach o właściwy rozwój 
psychofizyczny młodych osób, poprzez sportową 
aktywność, staje się nierzadko dyscyplina. Z tym 
aspektem wiąże się nierozerwalnie wyznaczanie 
klarownych reguł w uprawianiu sportu, aby 
niwelować zachowania wykraczające poza 
ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Boks 
to dobry ku temu przykład.

„Uczymy się dyscypliny. Lepiej ubrać rękawicę i bić 
się, gdy są określone pewne reguły, niż wdawać się 
w jakieś bójki na ulicy”.

„Uczymy się szacunku do innych. Wiemy dzięki 
temu na co możemy sobie pozwolić, a na co nie”.

Nie należy pomijać faktu, że w procesie 
resocjalizacji, zapobiegania występowaniu 
różnego typu patologii społecznych i odciągania 
od zachowań destruktywnych, kultura fizyczna 
i szeroko pojmowana aktywność, stanowi ważne 
narzędzie. Sprzyja budowaniu koleżeńskich 
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relacji w grupach rówieśniczych, jest jedną z dróg 
do uzyskania społecznej aprobaty i uznania.

„Mamy w naszym klubie chłopców z różnych 
środowisk – ze spokojnych domów, ale i takich, 
gdzie się nie przelewa – rodziny są rozbite, a jej 
członkowie mają wiele innych problemów. Razem 
z trenerami próbujemy wyprowadzić ich na 
prostą i staramy się, aby po zajęciach wychodzili 
spokojniejsi. Każdy z tych chłopaków może okazać 
się super talentem i dzięki treningom stać się 
dobrym człowiekiem. Dlatego nikogo nie możemy 
odprawić z kwitkiem, nie mamy serca zostawić 
kogokolwiek”.

Przytoczone słowa Sławomira Dubiela, 
kolejnego ze szkoleniowców w klubie bokserskim 
w Bielsku-Białej, nie pozostawiają wątpliwości. 
W sporcie nie brakuje jednostek wybitnych, które 
osiągają sukcesy w dyscyplinach indywidualnych. 
Nierzadko są to zawodnicy z różnymi życiowymi 
przejściami i doświadczeniami, a co za tym idzie 
także skomplikowanymi osobowościami. Dariusz 
Drewniak, trener-koordynator piłkarskiego 
szkolenia w BBTS Podbeskidzie:

„W sporcie zdarzają się tzw. rogate dusze, a często 
właśnie to są zawodnicy mający duży potencjał 
rozwojowy. Trudno nad nimi zapanować, ale 

dyscyplina i osoba trenera odgrywają tutaj 
kluczową rolę. Jeśli taki typ osobowości jest 
dobrze prowadzony może stać się liderem i osiągać 
naprawdę wysokie cele sportowe”.

Sport pełni funkcję wychowawczą, zapobiega 
i przeciwdziała przemocy oraz popełnianiu 
przestępstw. Polega na działaniu wspierającym 
rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, 
w szczególności w zakresie profilaktyki, 
poprzez organizację wolnego czasu na 
aktywności fizycznej. To również właściwy 
sposób na wychowanie dzieci i młodzieży do 
przyjmowania poprawnych postaw społecznych 
i obywatelskich. Jest bardzo dobrym systemem 
zapobiegania korzystaniu z używek i popadaniu 
w nałogi, co stanowi przecież istotną część 
składową w przypadku rozmaitych wykroczeń 
oraz przestępstw.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Jaworzu koło Bielska-Białej to jedna z tych 
placówek, do której trafili chłopcy mający 
w przeszłości problemy z nauką, opuszczający 
zajęcia, co było pokłosiem ich domowych 
zawirowań. Także dla nich odskocznią wyjątkowo 
cenną bywa sport, na co uwagę zwraca dyrektor 
Jarosław Bonczek.

„Wychowanie przez sport jest niezmiernie istotne 
dla chłopców w wieku dorastania, w okresie od 13. 
do 18. roku życia. W tym czasie energia buzuje 
w organizmach naszych podopiecznych. I tu 
efekt wychowawczy i resocjalizacyjny jest dla nas 
najważniejszy. Nasi chłopcy, aby opuścić placówkę 
muszą godnie nas reprezentować na zewnątrz. Ich 
zachowanie musi być wzorowe, a w codziennych 
sytuacjach muszą wykazywać się opanowaniem. 
Tutaj wielką rolę odgrywa sport, który ma im pomóc 
i mobilizować do właściwego zachowania”.

Warto odnotować, że w przypadku 
jaworzańskiego ośrodka sport przynosi 
bardzo wymierne skutki. Podopieczni MOW 
systematycznie zajmują wysokie lokaty 
w wojewódzkich oraz ogólnopolskich zawodach 
– zarówno lekkoatletycznych, jak i sportach 
zespołowych. A pamiętać należy, że nawet te 
najmniejsze sportowe osiągnięcia nie tylko 
zapewniają satysfakcję, ale i poprawiają 
samoocenę. Mówi o tym Rafał Strączyński, 
jeden z wychowawców w ośrodku, przywołując 
medalowe zdobycze młodzieży stacjonującej 
w Jaworzu w rozgrywkach siatkówki plażowej 

oraz piłki nożnej.

„Sukcesy już osiągnięte bez wątpienia budują 
pewność podopiecznych i motywują ich do 
dalszego trenowania. Ruch pomaga chłopakom 
w wyładowaniu emocji, szczególnie w tych 
trudnych czasach pandemii”.

Możliwości, jakie daje właściwie zorganizowany 
proces resocjalizacji w ośrodku w Jaworzu, są 
naprawdę spore. To jednak od wychowanków 
zależy w głównej mierze czy wykorzystają 
szansę. Mają zresztą tego świadomość, a to 
optymistyczny prognostyk na przyszłość.

„Podczas grania zapominam o moich problemach”.

„Odreagowuję stres, który siedzi we mnie”.

„Trzeba trzymać się zasad i nie robić złych rzeczy, 
przez które mogą być problemy. W życiu jest 
podobnie, jak w sporcie”.

- - - - -

W tekście wykorzystano materiały nagrane 
w trakcie realizacji filmu informacyjno-
edukacyjnego w ramach kampanii „TAK dla 
sportu, NIE dla agresji i przestępczości”.
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www.takdlasportu.pl
kampaniatakdlasportu

Jak pomagać dziecku 
w radzeniu sobie 
z emocjami?

 
być dla niego

 
dawać przestrzeń do 
własnego przeżywania

 
okazywać wsparcie

 
uważnie słuchać i rozmawiać

 
zaufać

 
pozwalać ponosić konsekwencję 
własnych zachowań

 
być w gotowości do niesienia 
pomocy

 
pozwalać na popełnianie 
błędów

 
przekazywać wiedzę 
i umiejętności przydatne 
w dorosłości

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl


