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Wstęp

Młody wojownik
Zamyka oczy i zapada zmrok,
chwilę czeka po czym robi pierwszy krok.
W myślach modli się do Boga,
wie, że przed nim długa droga. (...)
Widzi ring a na nim już przeciwnik czeka,
Ludzie krzyczą, nadszedł czas!
Stanisław Kobiela

Alpinista
Na uwięzi w górę pędzi,
Drapie się, gdzie go nie swędzi.

Futbolista
Nabiega się okropnie,
Zanim raz sobie kopnie.
Aleksandra Myślińska
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Studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na
kierunku Psychologia w Sporcie były spontanicznym pomysłem, wynikającym z chęci poszerzenia
i uzupełnienia wiedzy. To właśnie te studia stały się
inspiracją do zainicjowania w słupskim środowisku
sportowym (i nie tylko) dyskusji o sporcie, szczególnie pozytywnych aspektach uprawiania sportu.
Stąd idea cyklu wykładów i warsztatów poświęconych tym zagadnieniom. Pierwszym zadaniem było
pozyskanie wykładowców, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem. Poszukiwaliśmy we
własnym środowisku, a także na uczelni. Szybko
okazało się, że pomysł spotkał się z aprobatą wielu
ludzi. Wśród wykładowców pojawiły się nazwiska
dobrze znane w dziedzinie psychologii pozytywnej
sportu. Przyjął nasze zaproszenie doktor Bogusław
Tołwiński, wykładowca SWPS, nauczyciel, trener
sekcji triathlonu przy MKS “TRUSO”, do dzisiaj
czynny zawodnik. Z młodzieżą rozmawiał on o fundamentach sportu pozytywnego, sztuce czerpania
radości ze sportu, zadowolenia i satysfakcji, a także
o wewnętrznej potrzebie stawiania sobie zadań, połączonej z wytrwałością i uporem w dążeniu do ich
realizacji. Na spotkaniu z pedagogami i trenerami
dr Tołwiński przybliżał sztukę bycia nauczycielem/
trenerem, wzbudzał refleksję w kwestii własnej
postawy i sposobów radzenia sobie nauczyciela we
współczesnej szkole, mówił o ludziach, doświadczeniach i o miłości do zawodu, który powinien
być pasją, wyzwaniem i samorealizacją, a w konsekwencji sztuką pojedynczego aktora. Kolejnym
zaproszonym gościem był lekkoatleta, kilkukrotny
mistrz Polski, również wykładowca SWPS, Roman
Magdziarczyk, który poprowadził zajęcia o wpływie
wszechstronności i sprawności młodego człowieka
na jego poziom sportowy i jakość dalszego życia. Z
nauczycielami z kolei rozmawiał o bezcennej roli
wszechstronnego rozwoju w sporcie, a także znaczeniu myślenia i wiedzy z poza sportu.

Okazało się, że pozytywne aspekty sportu są bliskie także naszym pedagogom. Lekcję otwartą oraz
mecz pokazowy Zasady fair play w piłce nożnej
zaproponował trener I klasy piłki nożnej i trener
koordynator Szkoły Mistrzostwa Sportowego im.
Jerzego Krzysztofowicza w Słupsku, Tadeusz Żakieta. Asystentka w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Instytutu Pedagogiki Akademii
Pomorskiej w Słupsku oraz pedagog szkolny SMS
w Słupsku Małgorzata Siupik wraz z młodzieżą
podjęła się próby odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
chłopcy trenują piłkę nożną, a dziewczynki gimnastykę artystyczną i czy są z tego powodu szczęśliwi/
szczęśliwe? Zajęcia poświęcone były zagadnieniom
stereotypu płci w sporcie oraz osobowości androgynicznej. Pojawiła się także propozycja trenera II
klasy piłki nożnej oraz trenera koordynatora SMS
w Słupsku Tomasza Sznigirewicza dotycząca Aktywności fizycznej jako alternatywy dla profilaktyki
problemów zdrowia psychicznego, związanych ze
stresem, napięciem emocjonalnym, nieumiejętnością rozwiązywania konfliktów. Tomasz Sznigirewicz
przekonywał, że sport rozwija wiele istotnych cech
osobowości: pewność siebie, otwartość na siebie i
innych, umiejętność współdziałania w zespole.
Najliczniej zainteresowanie wykładami i warsztatami wyraziła młodzież. Cyklowi spotkań towarzyszyły konkursy i wydarzenia artystyczne. Młodzi
ludzie mogli podzielić się swoimi zdolnościami plastycznymi w konkursie Sport okiem artysty oraz literackimi w konkursie Sportowe inspiracje. Z okazji
5-lecia istnienia szkoły uczniowie SMS w Słupsku
przygotowali występy artystyczne, tańczyli, prezentowali skecze, recytowali własną poezję. Niniejszy
biuletyn jest śladem tych niezwykłych wydarzeń.
Zawiera on materiały z wykładów i warsztatów
oraz prace nagrodzonych w konkursach uczniów.
Zapewniam, że lektura tego biuletynu przyniesie
wiele satysfakcji i ważnych myśli.
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Dlaczego chłopcy trenują piłkę nożną,
a dziewczynki gimnastykę artystyczną
i czy są z tego powodu szczęśliwi/szczęśliwe?
Wstęp

Głównym celem artykułu jest zrelacjonowanie zajęć warsztatowych z młodzieżą, które odbyły się w
ramach cyklu spotkań „Idea sportu pozytywnego”
zorganizowanych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Słupsku w dniach 25-26 listopada 2010
roku. W pierwszej części przedstawię okoliczności,
które sprawiły, że powstał scenariusz warsztatów
oraz że zostały one ostatecznie przeprowadzone
wśród młodzieży. Okoliczności te to przede wszystkim konkretna rzeczywistość edukacyjna, z którą
stykam się w codziennej pracy jako pedagog szkolny w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale także perspektywa teoretyczna. W drugiej zasadniczej części
tekstu zrelacjonuję przebieg zajęć, które okazały się
niezwykle twórcze i inspirujące zarówno dla osób
uczestniczących jak i dla mnie jako osoby prowadzącej. Warsztaty w istocie okazały się być spotkaniem, podczas którego wszyscy uczyli się poprzez
doświadczenie i dialog, zdobywając nową wiedzę i
czyniąc tym samym przestrzeń szkolną miejscem,
gdzie wiedzę się tworzy, a nie tylko odtwarza. W
ostatniej części podzielę się refleksją, która zrodziła się po zajęciach (być może stanowić ona będzie
wskazówkę do pracy pedagogicznej).

Dawno dawno temu... przed zajęciami...

Zaczęło się od rozmów z uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Młode dziewczyny funkcjonują w typowo męskiej rzeczywistości (szkoła
o profilu piłki nożnej), która to rzeczywistość często przypomina im, niekiedy w brutalny sposób, o
stereotypowym podziale świata na kobiecy - a więc
słaby, emocjonalny, wrażliwy, delikatny oraz świat
męski - agresywny, racjonalny, z twardymi i niezmiennymi regułami. Dziewczęta te spotykały się
z dyskryminacją, eufemistycznie rzecz ujmując z
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lekceważącym i pobłażliwym traktowaniem przez
kolegów i koleżanki ze szkoły i klubów piłkarskich.
Taka sytuacja często wywoływała u nich zwątpienie
i odbierała motywację do treningów, które jak podkreślały dostarczają im satysfakcji i przede wszystkim, co istotne, dają radość. Część z nich walczyła
z tymi przeciwnościami, część niestety poddawała
się i rezygnowała. Wszystkie te dziewczyny trenują
bądź trenowały piłkę nożną. W trakcie jednej z rozmów padło pytanie zadane przez uczennicę (które
jak się okazało, stanowiło trzon listopadowych zajęć): dlaczego to chłopcy trenują piłkę nożną, dlaczego mają więcej klubów, a dziewczyny trenują
gimnastykę artystyczną albo łyżwiarstwo figurowe?
To niesprawiedliwe. To pytanie będące wyrazem
złości i gniewu na zastaną rzeczywistość, z którą
się nie zgadzamy wywołało we mnie coś na kształt
twórczego niepokoju (W. Woronowicz, 2006, s.
118) i postawiło w dość „niewygodnej” sytuacji
wychowawczej - zwyczajnie nie wiedziałam, co
mam odpowiedzieć tej oburzonej uczennicy siedzącej na przeciwko mnie. Jedyna odpowiedź jaka mi
przyszła wtedy do głowy i w istocie nie była odpowiedzią, lecz pytaniem, brzmiała: „Właśnie dlaczego?” I tak obie, złe pozostałyśmy z pytaniami bez
odpowiedzi. I jak to zwykle bywa gniew, pytanie
bez odpowiedzi i „niewygodna” sytuacja okazały
się niezawodnym motorem do działania. Wtedy postanowiłam podjąć próbę odnalezienia odpowiedzi
na gruncie teoretycznym oraz z nadzieją, że nie dam
się nikomu zaskoczyć (co okazało się złudzeniem)
postanowiłam zadać to pytanie innym, najlepiej
uczniom i uczennicom (skoro to uczennica zadała
pytanie to sprawiedliwie będzie zacząć od zadania
go jej rówieśnikom).
Poszukiwanie odpowiedzi w oparciu o literaturę przedmiotu wcale nie uzupełniło niewiedzy,
wręcz przeciwnie brutalnie ukazało jej ogrom, a
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Pankowska, 2008, s. 274) oraz jako „sposób pojmowania, postrzegania i przypisywania pewnych cech
i zachowań kobiecie i mężczyźnie przez społeczeństwo i kulturę” (A. Dzierzgowska, P. Skrzypczak,
2005, s. 21). Stereotypy rodzaju (gender streotype)
to „przekonania na temat cech charakteryzujących
kobiety bądź mężczyzn oraz zajęć, które są dla nich
odpowiednie” (Brannon L., 2002, s. 240). Stereotypy rodzaju mogą być zatem związane z esencjalistyczną perspektywą postrzegania kobiecości i męskości, bowiem „stereotypy przypisują konkretnym
jednostkom określone cechy ze względu na fakt ich
przynależności do płci męskiej lub żeńskiej, nie
uwzględniając indywidualnych cech danej osoby”
(D. Pankowska, 2008, s. 281). Stereotypy niestety
stanowią pewnego rodzaju uproszczenie w już dość
pogmatwanej, postmodernistycznej rzeczywistości.
Stereotypy ułatwiają życie i porządkują rzeczywistość. Po co zatem wciąż zastanawiać się, poddawać
refleksji rzeczy oczywiste. „Dorośli często interpretują działania dzieci zgodnie ze stereotypami rodzaju. Gorelick (1994) tak pisze o zachowaniach, które
sygnalizują rozwój typowych ról rodzajowych: Wygodniej jest przyznać - choćby z ubolewaniem - że
chłopcy są z natury agresywni, a każda dziewczynka
jeszcze w łonie matki marzy o mężczyźnie. Kiedy
więc chłopiec zachowuje się jak Attyla, wódz Hunów, dorośli ze smutkiem kiwają głowami i uśmiechają się dyskretnie. Uśmiechają się, bo czują ulgę.
Wszystko jest na swoim miejscu, porządek zostaje
zachowany. Stereotyp jest lepszy [...] od niejasności. (L. Brannon, 2002, s. 211). Według Z. Melosika
kontrola ciała daje zarówno kobietom jak i mężczyznom poczucie panowania nad swoim życiem
w warunkach, w których nie można panować nad
światem zewnętrznym (2004, s.19), tak też stereotypy rodzaju mogą stanowić ostoje czy schronienie
dla „naturalnego” stanu rzeczy. Takie schronienie
daje poczucie bezpieczeństwa i niezmienności, jednak nie powoduje, że rzeczywistość społeczna taką
się stanie. To, że stereotypowy mężczyzna jest agresywny, niezależny, opanowany, dominujący, skłonny do rywalizacji, myślący logicznie, bezpośredni,
niezbyt wrażliwy, ambitny, a zaś stereotypowa kobieta jest rozmowna, taktowna, delikatna, schludna,
cicha, czuła, religijna, zaabsorbowana swoim wyglądem i unikająca wulgarnych słów (por. L. Brannon,
2002, s. 221) nie oznacza, że wszyscy mężczyźni
i wszystkie kobiety posiadają takie cechy, a już na
pewno się z nimi nie rodzą. Stereotypowe myślenie
w praktyce oznacza ignorowanie lub niedostrzeganie indywidualnych cech danej jednostki, co jest
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niezwykle niebezpieczne w działaniach edukacyjnych, gdyż w rezultacie ogranicza rozwój jednostki,
nie pozwalając jej wyjść poza schemat – stereotyp.
Stawienie czoła rzeczywistości edukacyjnej, która
jest bardziej wieloznaczna niż byśmy sobie tego życzyli, wymaga odwagi i refleksji zarówno od pedagogów jak i uczniów i uczennic.
Wracając do tytułowego pytania, co mają wspólnego rodzaj, stereotypy rodzaju i sport? Można
sądzić, iż to w jaki sposób kształtuje się rodzaj i
jaka jest rola stereotypów rodzaju powszechnie
funkcjonujących w społeczeństwie, ma znaczenie
przy wyborze dyscypliny sportowej dokonywanym
przez młodego człowieka. Piłka nożna uznawana
jest za sport agresywny - wpisuję się zatem idealnie
w męski stereotyp, gimnastyka artystyczna zaś za
dyscyplinę wymagającą wrażliwości i gracji - również wpasowuje się w stereotypową układankę płci.
Jednak młody człowiek dokonując wspomnianego
wyboru pozostaje pod wpływem wielu zmiennych
społeczno-kulturowych. Rodzina, szkoła, Internet,
telewizja, rówieśnicy - wszystko w mniejszym lub
większym stopniu wpływa na młodego człowieka. Ciekawe zdaje się pytanie: Jak młodzież widzi
proces kształtowania samych siebie jako chłopców
i dziewczęta przez pryzmat dyscyplin sportowych?
Jakie znaczenie w ich życiu jako dziewcząt i chłopców odgrywa sport? Jak spostrzegają rzeczywistość
sportową chłopcy, a jak dziewczęta - na ile myślą
o niej stereotypowo? Na te i wiele innych pytań
wspólnie z młodzieżą próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na zajęciach. Jak teoria ma się do rzeczywistości?

Za górami, za lasami...
zdarzyły się warsztaty...

25 listopada 2010 o godzinie 16.00 w sali lekcyjnej spotkałam się z uczniami i uczennicami. Było
to osiem osób - czterech uczniów i cztery uczennice
(zupełnie przypadkowo, gdyż zapisy na warsztaty
były dobrowolne, udało się zachować parytet płci) i
osoba prowadząca. Zajęcia w założeniu miały stanowić spotkanie. Miały być przestrzenią, w której jest
miejsce na dialog, na wymianę zdań, na refleksję,
wolność i samodzielne myślenie, by stały się próbą
tworzenia wiedzy o rzeczywistości społecznej przy
czynnym współudziale wszystkich obecnych osób
(W. Woronowicz, 2006, s.19-24). Takie założenie
zdeterminowało metodykę pracy. Rola osoby prowadzącej została ograniczona do stwarzania „prze-

strzeni „wyjścia” poza dominujące interpretacje i
reprezentacje świata i do konstruowania alternatywnych systemów znaczeń, rezygnując z założenia, że
młody człowiek jest tylko „przedmiotem” oddziaływań” (Z. Melosik, 2004, s.20).
W tej części tekstu przedstawię wybrane treści,
które zostały wypracowane przez grupę w trakcie
zajęć.
Pierwsze zadanie polegało na opisie zawodnika/
zawodniczki uprawiającej według uczniów i uczennic dyscyplinę typowo męską i typowo kobiecą
Praca odbywała się w dwóch czteroosobowych grupach. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie
opracowane na podstawie plakatów, które wykonały
osoby uczestniczące.
W obu grupach przy dyscyplinach uznanych za
typowo męskie i kobiece powtórzyły się takie cechy
jak: wytrzymałość, pracowitość, ambicja. W dyskusji uczniowie i uczennice zgodnie uznali, że są to
cechy, które powinny posiadać osoby uprawiające
sport bez względu na płeć. Cechy takie jak agresywność w przypadku piłkarzy czy zmysłowość
gimnastyczek artystycznych sprowokowały dyskusję, która stanowiła podstawę do kolejnego ćwiczenia. W drugim ćwiczeniu te same grupy otrzymały
listę cech kobiecych/męskich. Zadaniem uczniów/
uczennic było zaznaczyć, które cechy uważają za
typowo męskie i kobiece. Przebieg ćwiczenia był
niezwykle burzliwy, przy obecności silnych emocji,
przez co wynik okazał się bardzo ciekawy, gdyż w
obu grupach uczniowie i uczennice przy większości
cech wpisali zarówno literę K jak i M, co oznaczało,
że według nich większość cech to cechy zarówno
kobiece jak i męskie.
Podsumowanie obu ćwiczeń polegające na próbie
zestawienia cech zawodników/zawodniczek i cech
uznanych przez osoby uczestniczące za zarówno
kobiece jak i męskie (tak np. stało się z agresywnością, siłą, twórczością czy pewnością siebie),
podtrzymały wysoki poziom emocji podczas dyskusji. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu w rozmowę,
zostało zwerbalizowanych wiele ciekawych i nowych przemyśleń, jak później przyznali sami uczniowie i uczennice, nowych i zaskakujących także
dla nich samych. W dyskusji padło między innymi
stwierdzenie, że to specyfika dyscypliny sportowej
„narzuca” pewne cechy. Co z kolei sprowokowało do zadania kluczowego pytania: A kto narzucił
dziewczynom i chłopakom, że mają a przynajmniej
„dobrze by było”, uprawiać akurat te wybraną dyscyplinę sportu? To pytanie stanowiło punkt wyjścia do kolejnego zadania, podczas którego osoby
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tym samym niemożność udzielenia jednoznacznej
odpowiedzi. Nasuwały się kolejne pytania, które
można uogólnić do pytania o przyczynę różnic między chłopcami i dziewczętami. Dlaczego chłopcy
ubierani są na niebiesko? Dziewczynki na różowo?
Chłopcy bawią się klockami? Dziewczynki lalkami? Dlaczego chłopcy są agresywni – albo przynajmniej za takich się ich uważa? Dlaczego dziewczęta
są wrażliwe i emocjonalne - albo przynajmniej za
takie się je uważa? Dlaczego chłopcy trenują piłkę
nożną a dziewczynki gimnastykę artystyczną? W
literaturze przedmiotu zasadniczo można wyróżnić
dwie perspektywy pozwalające wyznaczyć główną
drogę poszukiwań odpowiedzi na pytanie o różnicę między płciami i są to: esencjalizm biologiczny
oraz społeczny konstruktywizm. „Zwolennicy tej
pierwszej koncepcji uważają, że kobiecość i męskość wywodzą się z cech naturalnych, biologicznych. W tej perspektywie zestawy cech psychicznych i fizycznych przypisywane każdej z płci stają
się niejako absolutne, uniwersalne, niezależne od
czynników społeczno-kulturowych i ekonomicznopolitycznych (...) Z kolei konstruktywiści uważają,
że kobiecość i męskość są konstruowane w trakcie
procesów społecznych i stanowią wypadkową takich czynników, jak epoka historyczna i warunki
społeczno-kulturowe. W rezultacie są one zestawem zmiennych w czasie i przestrzeni cech” (A.
Gromowska-Melosik, 2010, s. 200). Można powiedzieć, że to dzięki wychowaniu, edukacji szkolnej
oraz wpływom kulturowym kobiety i mężczyźni nabywają swoją tożsamość rodzajową. Co oznacza, że
można próbować wpływać na to, jaki będzie kształt
tej tożsamości. Konsekwencją esencjalizmu w praktyce zaś może być uprawomocnienie „naturalnego”
porządku społecznego, który wyraża się m.in. w patriarchacie (por. Z. Melosik, 2004, s.11). Patriarchat
rozumiem jako niesprawiedliwy podział władzy
między kobietami i mężczyznami w relacjach społecznych, gdzie zdecydowanie więcej władzy mają
mężczyźni. Są to powody do zajęcia stanowiska dotyczącego różnic między chłopcami a dziewczętami,
które jest zdecydowanie bliższe konstruktywistom.
Przyjmując taką perspektywę myślenia o rzeczywistości społecznej, w której kobiecość i męskość
jest zmienna i warunkowana kulturowo, kluczowymi kategoriami są: „płeć kulturowa” określana jako
rodzaj (gender), w odróżnieniu od płci biologicznej
(sex) oraz „stereotypy płci”. Rodzaj (gender) można
rozumieć jako „społeczno-kulturowy wymiar płci,
stosowany w odniesieniu do społecznego charakteru różnic między kobietami a mężczyznami” (D.

Cechy
zawodnika

Dyscyplina
typowo kobieca

Cechy
zawodniczki

Piłka nożna

Agresywny
Ambitny
Wysportowany
Silny
Waleczny
Umięśniony
Skupiony
Pracowity
Wytrzymały
Twardy
Odporny

Łyżwiarstwo
figurowe

Wygimnastykowana Wytrzymałość
Wytrzymała
Pracowitość
Odważna
Ambicja
Twórcza
Ambitna
Wysportowana
Zgrabna
Pracowita

Boks

Silny
Wytrwały
Umięśniony
Solidny
Twardy charakter
Zawzięty Am�����
bitny
Z pasją
Odporny na ból
Systematyczny
Pracowity
Pewny siebie

Gimnastyka
artystyczna

Delikatna
Zmysłowa
Rozciągnięta
Skąpo ubrana
Ambitna
Wytrzymała
Poświęca swój czas
Z pasją
Szczupła
Wygimnastykowana
Odporna na ból
Pracowita
Słuchająca rad
Systematyczna
Zadziorna

uczestniczące udzielały odpowiedzi na pytania: Co
kształtuje wymienione wyżej cechy? Skąd czerpiemy wzorce?, zapisując je na samoprzylepnych
karteczkach. Następnie odpowiedzi zostały pogrupowane i ułożone w rzędy. Efekt był następujący.
Dwa jednakowo długie rzędy, stanowiły odpowiedzi
dotyczące rodziny i mediów jako czynników, które
najbardziej wpływają na młodych ludzi. Co interesujące, zaraz potem pojawiła się szkoła, a dopiero
później rówieśnicy oraz „ja sam”.
Kolejne zadanie grupowe polegało na odnalezieniu w Internecie 4 przykładów (filmy, zdjęcia, komentarze na forum etc.) niestereotypowego uprawiania dyscyplin sportu np. dziewczyny trenujące piłkę
nożną albo chłopcy trenujący balet. To jak przebiegało to ćwiczenie oraz efekt pracy grup były zaskakujące. Mnogość i różnorodność znalezionych przykładów była zadziwiająca. Dyskusja, która toczyła
w oparciu się o te przykłady ukazała również róż-

Cechy wspólne

Wytrzymałość
Pracowitość
Ambicja
Odporność
na ból
Z pasją

norodność poglądów uczniów i uczennic. Finalnie
udało się ustalić dwa wnioski, z którymi zgodzili się
wszyscy. Pierwszy to, że na pewnym etapie treningów, bez względu na dyscyplinę sportu, płeć nie ma
znaczenia, „wszystko można osiągnąć treningiem, a
to jak ktoś trenuje, nie zależy od płci; płeć nie ma tu
nic do rzeczy”- powiedział jeden z uczniów. Drugi
wniosek zaś dotyczył poczucia szczęścia osób trenujących wybraną dyscyplinę sportu. Uczniowie i
uczennice stwierdzili, że należy robić to, co się kocha i wtedy jest się szczęśliwym, bez względu na
opinie innych ludzi. Pomimo, że paradoksalnie otoczenie powoduje, że trudniej jest być szczęśliwym,
robiąc rzeczy wykraczające poza przyjęte normy,
takie jak uprawianie dyscypliny sportu, która ”nie
przystoi” dziewczynce czy chłopakowi. Osobiście
dla mnie wartościowym i inspirującym był pogląd,
podzielany przez większość osób uczestniczących
w dyskusji, że to kobietom mimo wszystko jest ła-
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twiej uprawiać „męskie” sporty, że opinia publiczna
„łaskawiej” je ocenia, natomiast chłopcy trenujący
„kobiece” sporty są oceniani przez społeczeństwo
zdecydowanie srożej. Myślę, że jest to ciekawy obszar do rozważań w obszarze pedagogiki gender.
Podsumowując zaangażowanie oraz efekty pracy grupowej i indywidualnej osób uczestniczących
można zauważyć, że temat poruszany w trakcie zajęć jest ważny i interesujący dla młodzieży. W trakcie zajęć mogłam obserwować liczne refleksje oraz
krytyczne myślenie młodych ludzi. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie dla mnie jako osoby
prowadzącej. Spotkanie unaoczniło jak uczniowie
i uczennice wykorzystują stworzoną im przestrzeń
edukacyjną, zapełniając ją treściami swoich przemyśleń na temat płci-kobiecości, męskości oraz
sportu. Istotna w opisanych zajęciach była zarówno
treść dotycząca związku stereotypów rodzaju i sportu, jak i metodyka pracy, oparta na dialogu, poszanowaniu różnorodności oraz nie zakładaniu istnienia „jedynej absolutnej prawdy” o świecie, w tym o
kobiecości i męskości. Jakie implikacje dla praktyki
pedagogicznej wynikają z powyższych rozważań?

I żyli długo i szczęśliwie....?

Warsztaty wymagały od osoby prowadzącej zaangażowania podczas przygotowań oraz w trakcie prowadzenia. Po zakończonych zajęciach okazało się,
że (nie)stety to jeszcze nie koniec. Zrodziło się wiele refleksji, które wymagały uporządkowania. Niektóre z tych refleksji przybrały formę stwierdzeń,
niektóre pytań, otwierających przede mną kolejne
obszary do eksplorowania. Podzielę się tą najważniejszą, która dotyczyła wprowadzenia edukacji rodzajowej do edukacji szkolnej, szczególnie w pracy
z młodymi zawodnikami i zawodniczkami. Edukacja ta miałaby na celu kształtowanie androgynicznej
tożsamości płciowej. Pojęcie androgynii wprowadziła Sandra Bem w 1974 roku. Wysunęła ona tezę,
że niektórzy ludzie posiadają jednocześnie cechy
typowo „męskie” oraz typowo „kobiece”, wprowadzając odmienne podejście do pomiaru męskości i
kobiecości (L. Brannon, 2002, s. 234). Ważne jest
to, „że pojęcie androgynii jak żadne przed nim, zakwestionowało obecną w teoriach psychologicznych
polaryzacje rodzaju. Tak jak wcześniej uważano, że
męskość i kobiecość są głównymi wyznacznikami
ludzkiej osobowości, tak teraz stwierdzono, że są
one jedynie stereotypami kulturowymi, do których,
na swoje nieszczęście, usiłujemy się dostosować”

(S. Bem, 2000, s. 118). Androgynie psychiczną
można rozumieć jako zestaw cech obejmujących
pozytywne cechy kobiece i męskie jako mieszankę męskości i kobiecości. Osoby androgyniczne to
osoby, które łączą w sobie te cechy psychiczne (por.
D. Pankowska, L. Brannon). Pojęcie to jest ważne
w edukacji rodzajowej, ale również znalazło swoje
miejsce w badaniach w obszarze psychologii sportu. Wyniki badań pokazują, że dziewczęta trenujące
typowo „męskie” sporty to najczęściej osoby androgyniczne (dziewczęta trenujące judo i szermierkę), podobnie jak chłopcy trenujący szermierkę.
Co ciekawe chłopcy trenujący judo i boks zostali
określani jako męscy mężczyźni czyli charakteryzujący się cechami psychicznymi odpowiadającymi ich płci biologicznej (J. Kłodecka-Różalska, I.
Kownacka, 2005, s. 27-29). Wśród zawodniczek
uprawiających piłkę nożną większość stanowiły
osoby androgyniczne, ale co ciekawsze 33% zawodniczek uprawiających „kobiece” sporty jak
gimnastyka artystyczna czy pływanie synchroniczne to również osoby androgyniczne (A. Pacut, 2006
s. 38). Uważam, że powyższe wyniki badań, treści
powstałe w toku opisanych zajęć oraz indywidualne rozmowy z uczniami i uczennicami pozawalają
stwierdzić, że kształtowanie osobowości androgynicznej wśród młodych zawodników i zawodniczek
sprzyjać będzie ich ogólnemu rozwoju, w tym także
sportowemu, gdyż wyniki badań S. Bem wskazują
na to, że osoby androgyniczne reprezentują szersze
spektrum zachowań społecznych oraz są bardziej
szczęśliwe. W tym kontekście ważna jest również
świadomość nauczycieli i nauczycielek, trenerów i
trenerek kształtowania osobowości przez sport, oraz
odwrotnie korzyści wynikających ze zdefiniowanej
osobowości zawodnika (por. D. Tołwiński, 2006).
Zdecydowanie obszernym zadaniem i wyzwaniem
pedagogicznym jest stworzenie kompleksowego
programu edukacji rodzajowej dla szkół oraz klubów. Proponowany przeze mnie scenariusz zajęć
stanowić może jedynie przyczynek do dyskusji, w
tym obszarze wśród pedagogów, nauczycieli, nauczycielek, trenerów i trenerek.

Zakończenie

W pierwszej części tekstu przedstawione zostały
elementy teorii dotyczące konstruktywizmu i esencjalizmu oraz zdefiniowane zostały pojęcia rodzaju
(gender) i stereotypów rodzaju (gender streotype),
co legło u podstaw scenariusza zajęć dla młodzie-
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Dyscyplina
typowo męska

mgr Małgorzata Siupik
asystentka w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, pedagożka szkolna, absolwentka
Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,
absolwentka Akademii Dialogu Międzykulturowego,
studentka Gender Studies na Wydziale Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie
Warszawskim.

Tadeusz Żakieta

Kształtowanie umiejętności taktycznych w grach
zadaniowych. Doskonalenie elementów technicznych w
ćwiczeniach kompleksowych. Koordynacyjne zdolności
motoryczne – rytmizacja (aerobik)
Konspekt zajęć pokazowych.
Zadanie główne: Kształtowanie umiejętności taktycznych w grach zadaniowych – celowe
poruszanie się po boisku, umiejętność przechodzenia
z bronienia do atakowania i odwrotnie, krycie i asekuracja, gra w przewadze i osłabieniu.

II. Rozgrzewka – czas: 15 min. + 2 min.
streching
Aerobik. Kształtowanie koordynacyjnych zdolności
motorycznych – rytmizacja. Streching.

Zadanie dodatkowe: Doskonalenie elementów
technicznych – uderzenie piłki, drybling, odbiór piłki. Kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych i sprawności specjalnej.
Bibliografia:

1. Bem S. L., Męskość. Kobiecość, Gdańsk 2000
2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002
3. Dzierzgowska A., Skrzypczak P., Kulturowa tożsamość
płci. Podręcznik dla trenerów, Warszawa 2005
4. Gromkowska-Melosik A., Pedagogika rodzaju
(gender) [w:] Pedagogika (red.) B. Śliwerski, Gdańsk
2010
5. Kłodecka-Różalska J., Kownacka I., Stereotypy płci
i motywacja osiągnięć młodzieży uprawiającej sporty
walki, „Sport wyczynowy”, 2005, nr 11/12
6. Melosik Z., Rekonstrukcje kobiecości i męskości
w kulturze współczesnej. Teoria i praktyka [w:] Płeć
i rodzaj w edukacji (red.) M. Chomczyńska-Rubacha,
Łódź 2004
7. Pacut A., Poczucie tożsamości płciowej kobiet
a uprawiana przez nie dyscyplina sportu, „Sport
wyczynowy”, 2006, nr ¾
8. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk
2005
9. Pankowska D., Scenariusze godzin wychowawczych.
Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2008
10. Tołwiński B., Kalos kagathos - piękny i dobry.
Fundamenty życia i treningu w triatlonie, Psychologia
w sporcie (red.) D. Parzelski, Warszawa 2006
11. Woronowicz W., Refleksja - Sumienie - Edukacja,
Słupsk 2006
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Miejsce: boisko ”Orlik”
Czas: 1,45 h
Liczba ćwiczących: 18
Wiek: 18 lat – rocznik 1992
Przybory: piłki nożne, plastrony, grzybki.
Prowadzący: Trener Tadeusz Żakieta, trener bramkarzy – Zdzisław Lewandowski, instruktorka aerobiku – Ewa Schulz.

Organizacja zajęć

I. Część wstępna – czas: 5 min.
Czynności organizacyjno – porządkowe – omówienie zadań i zajęć szkoleniowych – wyjaśnienie
głównych założeń taktycznych i celów gier.

III. Część główna I – czas: 30 min. + 2 min.
streching
Doskonalenie elementów technicznych w ćwiczeniach kompleksowych w piątkach i szóstkach.
1.

- 13 -

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SŁUPSKU

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SŁUPSKU

ży. W drugiej części przedstawiono informacje o
treściach wypracowanych w trakcie warsztatów.
Wreszcie zaprezentowana została propozycja skonstruowania programu edukacyjnego dla młodzieży,
w tym dla młodzieży uprawiającej sport, mającego
na celu kształtowanie osób androgynicznych, czyli
łączących w sobie pozytywne cechy męskie i kobiece.

V. Część końcowa – czas: 15 min.
1. Ćwiczenia streching + rozbieganie.
2. Omówienie treningu – sprawdzenie zrozumienia celu zajęć, podkreślenie prawidłowych zachowań oraz zwrócenie uwagi na błędy, pochwała za
zaangażowanie w staranne wykonywanie ćwiczeń,
okrzyk pożegnalny.

IV. Część główna II – czas: 40 min.
Kształtowanie umiejętności taktycznych w grach
zadaniowych.

3.

1. W kwadracie (15x15m) – mała gra 2x2+4, z założeniem utrzymania się przy piłce (czas gry 2 min.),
zawodnicy pola gry współpracują ze sobą, starając
się jak najdłużej posiadać piłkę. W celu ułatwienia utrzymania piłki w zespole, zawodnicy mogą
rozgrywać piłkę z partnerami na obwodzie (gra
na jedno dotknięcie). Po wyznaczonym czasie gry
– następuje zmiana (zawodnicy z pola wchodzą na
obwód). Każde zagranie z zawodnikiem na obwodzie to 1 punkt.

3. W prostokącie (40x20m) gra 4x4+4x4, z założeniem utrzymania się przy piłce (czas gry 2 min.).
Po 4 zawodników z drużyny znajduje się na środku
boiska, natomiast 4 następnych znajduje się na krótszych bokach prostokąta. W momencie gdy zespół
posiada piłkę, gra w przewadze 8x4 w kwadracie
20x20m, w momencie dotknięcia piłki przez zespół
odbierający, automatycznie role się zamieniają,
i to 4 zawodników z drużyny, która posiadała piłkę musi starać się ją jak najszybciej odzyskać. Po
dwóch minutach zmiana zawodników będących w
środku. Liczymy ilość odbiorów piłki na połowie
przeciwnika.

Uwagi

Jednocześnie z boku prowadzone są zajęcia z bramkarzami. W zależności od potrzeb bierze w nich
udział 1 lub 2 bramkarzy. Po każdej części 2 min.
streching (po 2 ćwiczenia strechingowe na różne
partie ciała).

4.

2. W prostokącie (40x20m) – mała gra 4+4x4+4,
z założeniem utrzymania się przy piłce (czas gry
4 minuty). Każda drużyna posiada na obwodzie 4
zawodników, którzy odpoczywają. Podanie do odpoczywającego jest sygnałem do zamiany roli z podającym piłkę. Zawodnicy grają na dwa kontakty.
Każda zmiana zawodnika odpoczywającego na grającego 1 punkt.
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4. W prostokącie (40x20m) – gra 5x5+5 na utrzymanie piłki na dwa kontakty. Trzy zespoły X, Y, Z.
„X” i „Y” grają przeciwko sobie. Natomiast „Z” jest
zespołem neutralnym, grającym z drużyną posiadającą aktualnie piłkę. Po 1 minucie zmiana zespołu
neutralnego. Liczymy ilość kontaktów z piłką.
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2.

Wpływ wszechstronności i sprawności młodego
człowieka na poziom sportowy i jakość dalszego życia

Tadeusz Żakieta
kariera zawodnicza: III liga Gryf Słupsk (1985–
1993), kariera trenerska: trener koordynator Słupskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (19941996), trener grup młodzieżowych SKP “Gryf 95”
Słupsk (1995-1999), trener IV liga SKP “Gryf 95”
Słupsk (1999-2006), trener IV liga Jantar Ustka
(2000- ), trener koordynator w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Słupsku ( 2005- ). Trener I klasy w
piłce nożnej (AWFiS w Gdańsku 2007 r.), ukończył
studia licencjackie na Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową.
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W mojej karierze sportowej wszechstronność odgrywa bezcenna rolę. Kiedy w szóstej klasie szkoły
podstawowej zmieniłem szkołę ogólnokształcącą na sportową, trafiłem na trenera - nauczyciela,
który dobrze zdawał sobie sprawę, jakie znaczenie
będzie miała wszechstronność w dalszym życiu
młodego człowieka – sportowca. Będąc trenerem
lekkoatletyki, nie zaniedbywał nauczania i doskonalenia takich sportów jak pływanie, gry zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne. Jako
absolwent AWF doceniam dzisiaj jego pełną pasji
realizacje programu nauczania. W każdej sytuacji
bardzo mocno akcentował także samodzielne myślenie i zdobywanie wiedzy z poza zakresu sportu.
Z perspektywy wieloletnich obserwacji widzę, jakie
to podejście przyniosło efekty i uważam, że należy
wspierać rolę nauczyciela wychowania fizycznego
w kształtowaniu młodzieży. Zarówno ja, jak i moi
znajomi ze szkoły sportowej jesteśmy aktywni w
wielu różnych sportach. Każda dziedzina zarówno
profesjonalna, jak i rekreacyjna stoją przed nami
otworem i pozwalają w pełni cieszyć się pięknem
ruchu, czerpać z niego radość, a wypracowane czucie ciała pozwala na bezproblemowe podejmowanie
nowych wyzwań.
Patrząc całościowo, wszechstronność daje nam
pewność siebie, wzmacnia charakter i pozwala radzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości.
Wiara we własne możliwości, pozwala nam wybierać pomiędzy wartościowymi działaniami a drogą
na skróty, często podpowiadaną przez kolegów.
W kontekście sportu zawodowego z pewnością
zmniejsza się ryzyko wystąpienia kontuzji przeciążeniowej, ponieważ aparat ruchu jest mocno i rów-

nomiernie rozwinięty. Doskonała jest też koordynacja, szczególnie przydatna w grach zespołowych.
Ogólna sprawność daje nam możliwość czerpania
przyjemności z każdego treningu, cały czas czujemy rezerwę i kontrolę nad tym co się dzieje, ciało
słucha nas a my ciała. Możliwa jest nawet zmiana
uprawianej dyscypliny.
Obserwując obecny poziom sprawności młodych
sportowców, odnoszę często wrażenie braku elementarnych umiejętności motorycznych, nie mówiąc już
o pełnym, wszechstronnym przygotowaniu. Prowadząc zajęcia i treningi, już na etapie rozgrzewki, zauważam duże braki. Rozgrzewka lekkoatletyczna jest
bazowym wzorem dla licznych dyscyplin, a jej rozbudowana forma przed każdym treningiem pozwala
budować i uzupełniać pożądane cechy motoryczne.
W kontekście gier zespołowych, zwłaszcza piłki nożnej, jest to efektywny i prosty sposób na poprawę
sprawności, zwinności oraz szybkości zawodników.
Poprawie sprawności i zwinności służą wszelkie
ćwiczenia wymachowe, ćwiczenia w parach, ćwiczenia rozciągająco - gibkościowe
Poprawie szybkości jak najbardziej służą ćwiczenia szybkościowe i skocznościowe, jednakże ciężko
jest szybko i efektywnie biegać bez odpowiedniej
techniki, na naukę której warto poświęcić więcej
czasu. Przykładem są tu różnego rodzaju skipy i
wieloskoki, marsze siłowe oraz starty sytuacyjne.
Warto w tym celu skonsultować się z trenerami
lub byłymi zawodnikami sprintu i średnich dystansów. Wprawne oko szybko i bez problemu powinno
wychwycić braki i błędy oraz wskazać kilka bazowych ćwiczeń kształtujących poprawną i ekonomiczną technikę biegu.
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Magdziarczyk Roman

Magdziarczyk Roman
lekkoatleta, kilkukrotny mistrz Polski, olimpijczyk
z Sydney (2000) i Aten (2004), wielokrotny reprezentant Polski w chodzie sportowym, mgr AWFiS
Gdańsk, zapalony rolkarz, kolarz i triathlonista, w
2008 r. uzyskał tytuł IRONMAN w Zurychu z czasem
10 godz. 8 min - (3,8 km pływanie + 180 km rower
+ 42 km bieg). Obecnie jest trenerem, wykładowcą,
prowadzi zajęcia ruchowe na trójmiejskich uniwersytetach trzeciego wieku.

Bogusław Tołwiński

Kalos Kagathos - Sztuka bycia nauczycielem/trenerem

Wzbudzenie refleksji w kwestii własnej postawy
i sposobów radzenia sobie nauczyciela we współczesnej szkole.
Wykład – o ludziach, doświadczeniach i o miłości
do zawodu, który powinien być pasją, wyzwaniem i samorealizacją, a w konsekwencji sztuką
pojedynczego aktora.

pedagogika stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie
nawiązują do filozoficznych i ideowych przesłanek
swojej epoki.
Dlaczego wciąż jestem nauczycielem?

Pytania do siebie
Wstęp

Treści z dzisiejszego wystąpienia powinny być jak
szklanka wody podana spragnionemu podróżnikowi, który zagubił się lub nieustannie błądzi po pustynnej szkolnej ówczesności, niezmiennie szukając
młodych ludzi chcących się rozwijać i budować lepszy, wspanialszy świat.
Zaś wszystkim tym, którzy znaleźli już swoje
miejsce - niech owa woda doda kolejnej porcji energii w zmaganiach w wichrami, których moce ciągle
przybierają na sile.
Sztuka - dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna, spójna,
ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice
są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili
może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne,
dydaktyczne, terapeutyczne.
Pedagogika (gr. Παιδαγωγική) - zespół nauk o
wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach,
środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest nauką o procesach wychowawczych, czyli teorią działalności wychowawczej; samo postępowanie wychowawcze nazywa się
natomiast często pedagogią (gr. paidagogia), któremu to pojęciu bliskie jest określenie “sztuka wychowania” (łac. ars educandi).
Pedagogika wyrosła na gruncie filozofii. Dopiero
od XVII wieku, głównie dzięki J. A. Komeńskiemu
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1. Chodzę do pracy i jestem nauczycielem, gdyż
muszę po prostu zarobić czy dlatego, że są tam
ludzie, którym mam wiele do przekazania, którym mogę i chcę pomagać, którzy po prostu na
mnie czekają i liczą na moje zrozumienie?
2. Czy zdarza mi się zaniedbywać moje pedagogiczne obowiązki w szkole, tzn.: nie zwracam uwagi
na wulgarne odzywki, bójki, chuligaństwo, palenie papierosów lub picie alkoholu, ubliżanie pracownikom szkoły, rzucanie śmieci, plucie itp.?
3. Czy nieraz myślę, że za takie pieniądze nie warto
się aż tak starać? Jaka płaca taka praca?
4. Czy trudności, które mnie spotykają w szkole staram się konstruktywnie rozwiązywać, czy „spycham„ je na innych: pedagoga, dyrektora lub innych nauczycieli?
5. Czy świadomie rozwijam swoją wiedzę merytoryczną oraz osobowość, aby być bogatszym wewnętrznie, lepszym i skuteczniejszym nauczycielem, przewodnikiem, mentorem?
6. Co jest obecnie dla mnie najtrudniejsze w pracy
w szkole?
7. Jakie są moje nauczycielskie osiągnięcia?
Z praktyki wynika, iż najlepsze relacje z młodzieżą mają nauczyciele klas I-III poprzez wielogodzinny, codzienny kontakt oraz nauczyciele i trenerzy
spotykający się z dziećmi po zajęciach lekcyjnych
w czasie treningów lub kółek zainteresowań.
Nowa idea. Zmienić system kształcenia tak, aby
nauczyciel w szkole podstawowej prowadził ucznia
od klasy I do VI. Należało by zdecydowanie ograni-
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Dobrym pomysłem jest wprowadzić do menu treningowego typową siłę biegowa, która powtarzana
1-2 razy na tydzień zostawia wyczuwalne efekty.
Warto również skorzystać z odmiennych miejsc
treningowych, np.: lasu, łąki, plaży, schodów czy
wykorzystać warunki klimatyczne – głęboki śnieg,
wydmy. Nierówny teren mocno wspomaga obudowę i wzmacnianie stawów skokowych i kolanowych. Częstym elementem treningów powinno być
bieganie boso. Wzmacnia to sklepienie stopy i układa jej kości na swoje miejsce. Potreningowy trucht
bosymi stopami przynosi rozluźnienie, hartuje organizm, usuwa z krwi skutki wysiłku, ustawia również
układ kostny we właściwej pozycji.

Przekonaj się, jak jesteś dobry i zorganizuj dodatkowe popołudniowe zajęcia w swojej szkole
(przynajmniej 3-5 razy niezależnie od początkowej
frekwencji). Masz ludzi = jesteś dobry, nie ma ludzi
- zastanów się DLACZEGO?
Pasja nauczyciela = zainteresowanie dziecka.

4. Wymiana poglądów z innymi osobami (głębokie
dyskusje o wszystkim).
5. Doskonalenie ciała i ducha poprzez dbałość o: żywienie, ruch i rozwój duchowy.
6. Analizowanie drogi sukcesów oraz/lub informacji o przyczynach ich braku.
7. Otaczanie się szczęśliwymi ludźmi o podobnych
poglądach, aspiracjach i pracowitości.
8. Nieustanne poszukiwanie spokoju umysłu.
9. Ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy.
10. Regularne stawianie sobie celów do osiągania:
metodycznych, pedagogicznych oraz osobistych.
Czego ty osobiście jeszcze oczekujesz od życia,
jakie masz marzenia i plany na przyszłość?

Efektywna lekcja wg Kalos Kagathos
(Pozytywny Nauczyciel)

1. Dyscyplina, dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina.
2. Ustalenie ogólnych i szczegółowych celów lekcji
(rozwój osobisty + nauczanie przedmiotowe).
3. Dbałość o dobry nastrój w grupie.
4. Solidna, rzetelna, indywidualna i zespołowa praca.
5. Zadowolenie i satysfakcja z wykonywania zadań.
6. Wskazywanie pozytywnych efektów pracy.
7. Przedstawienie wskazówek do dalszego samodoskonalenia.

Człowiek osiąga tak dużo jak wysoko
sięga poziom jego aspiracji

Cechy istotne w zawodzie nauczyciela

1. Pozytywne nastawienie do siebie i świata.
2. Naturalna potrzeba bycia z ludźmi, aby dzielić
się z nimi swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem (zawsze przykłady z życia).
3. Wewnętrzna potrzeba stawiania sobie zadań połączona z wytrwałością i uporem w dążeniu do
ich realizacji.
4. Wysoka samodyscyplina w utrzymywaniu wypracowanego, dobrego poziomu nauczania („nie
odpuszczać” pomimo, iż jest ciężko, szukać nowych rozwiązań, nie poddawać się bez walki).

Rozwój osobisty nauczyciela

„Wielkie dusze mają wolę, marne jedynie życzenia”
„Kiedy głowa milczy, serce przemawia”
„Dostęp do prawdy mają jedynie Ci, którzy stale
starają się zobaczyć sprawy z nowej perspektywy”
„W naszym życiu dzieje się dokładnie to, czego
naprawdę świadomie lub podświadomie bardzo
pragniemy”

1. Zrozumienie konieczności rozwoju osobistego
jako podstawy naszego życia i fundamentu nauczania innych.
2. Czytanie, czytanie i czytanie… oraz słuchanie i
oglądanie.
3. Obserwacja świata wewnętrznego i zewnętrznego
we wszelkich jego przejawach.

„Każdy człowiek na tej ziemi ma jakiś dar. U jednych objawia się on w sposób naturalny, inni muszą
pracować, by go odnaleźć”
„Sztuka wojny” Sun Tzu przedstawia zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, stawia
czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie i
swoich podwładnych.
„Wszystkie teksty wojskowe i filozoficzne wśród
najważniejszych cech idealnego dowódcy wymieniają kombinacje odwagi i mądrości. Wśród
charakterystycznych cech dowódcy wymienia się
także: wiarygodność, dobroduszność i surowość.
Zawsze jednak mądrość stawia się przed odwagą.
Oprócz wymienionych zalet dowódca powinien
mieć ogólną, szeroką wiedzę, umiejętności analityczne, nie powinien dbać o rozgłos ani nie bać się
kary. Powinien przedkładać armię nade wszystko,
być cichy i skryty (nieprzenikniony), uczciwy, zdyscyplinowany, inteligentny i kreatywny. Powinien
mieć wszechstronne zdolności. Dla kontrastu słaby
dowódca jest nieoświecony. Jest brutalny i groźny
wobec mas, nie jest surowy, nie potrafi przeniknąć
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przeciwnika, obsesyjnie dąży do sławy. A ponadto
łatwo wpada w złość, działa pochopnie i jest arogancki. Dowódcy muszą kultywować cnoty (troskliwość i nieprzekupność) oraz prawość, a także być
bezwzględnie lojalni wobec swoich zwierzchników.
Dowódca musi być wolny od wielu wad: chciwości,
lekkomyślności, lenistwa, opieszałości, brutalności,
egoizmu, kłótliwości, skłonności do zwątpienia,
wpadania w gniew i depresję.
Inteligencja, wiedza (zdobyta dzięki nauce i doświadczeniu) oraz mądrość potrzebna do prawidłowej oceny sytuacji to tylko minimalne wymagania.
Dobry dowódca powinien ponadto posiadać i stosować takie umiejętności dowodzenia i panowania
nad armia, aby wojsko było jednomyślne, zdyscyplinowane, posłuszne i posiadało ducha walki.
Musi budzić respekt i skłaniać do posłuszeństwa,
ale nie być brutalnym. Musi dobrze traktować ludzi
i okazywać im troskliwość, a także skłaniać ludzi
do maksymalnych wysiłków, ale nie zamęczać ich.
Musi także być pewny siebie, aby ludzie słuchali
jego rozkazów, i być stanowczy, aby nie zmieniać
często rozkazów i poleceń.”
Dalajlama – znaczy w języku tybetańskim „nauczyciel, którego mądrość jest wielka jak ocean”.

Cechy ludzi sukcesu
wg Toma Butlera-Bowdon’ea
Optymizm

Wielcy przywódcy potrafią stawić czoła brutalnej
rzeczywistości, tworząc jednocześnie bardzo potężny atrybut – bezkompromisowy optymizm.
Optymiści odnoszą sukces nie tylko dzięki swej
wierze, że wszystko będzie dobrze, ale dlatego, że
wizja sukcesu pcha ich do cięższej pracy. Jeśli nie
oczekujesz wiele, braknie Ci motywacji, by podjąć
próbę.

Sprecyzowany cel, zamiar czy wizja

Sukces wymaga skoncentrowania swoich wysiłków. Większość ludzi rozkłada swoją energie na
zbyt wiele spraw, więc nie udaje im się wybić w
żadnej dziedzinie. Orison Swett Marden ujął to tymi
słowy:
„Świat nie żąda od ciebie, byś został prawnikiem,
ministrem, lekarzem, farmerem, naukowcem czy
sprzedawcą: niczego ci nie nakazuje, ale wymaga

od ciebie doskonałości we wszystkim, czego się podejmiesz”
Aby odnieść sukces, musisz mierzyć wysoko i
uparcie dążyć do realizacji swoich zamiarów.

Chęć pracy

Ludzie sukcesu bez oporów wykonują ciężką pracę, jeśli przybliża ich ona do czegoś wspaniałego.
Sukces jest w największej mierze owocem lat poświęconych na rozwiązywanie problemu lub odnalezienie doskonałego wyrażenia idei. Ciężka praca
daje ci wiedzę o sobie samym: nie zdobędziesz jej,
będąc leniwym.
Prawo rządzące sukcesem mówi, że gdy raz go
osiągniesz, wprowadzisz go w pęd, który łatwo będzie podtrzymać. Jak mówi powiedzenie: ”Nic nie
udaje się tak, jak sukces”.

Dyscyplina

Trwały sukces buduje się na żelaznej dyscyplinie,
na świadomości, że wydajesz sobie polecenia i musisz ich przestrzegać.
Ludzie sukcesu wiedzą, że tak jak wszechświat
zbudowany jest z atomów, tak na sukces składają
się minuty; są oni mistrzami wykorzystania czasu.

Kompleksowy umysł

Ludzie, którym powiodło się w życiu, żyją w doskonałej zgodzie ze swoją podświadomością. Ufają
swej intuicji, a ponieważ ich przeczucia najczęściej
sprawdzają się, wydaje się, że mają więcej szczęścia
od innych. Odkryli oni jeden z wielkich sekretów
sukcesu – gdy mu zaufasz, nasz nieświadomy umysł
tworzy rozwiązania.

Płodne czytanie

Przyjrzyj się nawykom ludzi sukcesu, a odkryjesz,
że najczęściej byli zapalonymi czytelnikami. Wielu
przywódców przeżyło punkt zwrotny pod wpływem
lektury konkretnej książki. Gdy czytasz o dokonaniach tych, których podziwiasz, nie powstrzymasz
się przed podniesieniem własnej poprzeczki.
Ciekawość i głód wiedzy są nieodzowną cechą
człowieka sukcesu, stąd przekonanie, że przywódca
musi stale czytać.

Podejmowanie ryzyka

Im większe ryzyko, tym większy sukces czeka Cię
w razie powodzenia. Nic nie ryzykujesz, nic nie zyskujesz. Nie unikaj podejmowania działań.
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czyć ilość materiału nauczania do niezbędnego, bardziej praktycznego minimum, a stanowczo postawić
na rozwój osobisty oraz sprawy wychowawcze.

Wnioski

Mistrzostwo

dr Bogusław Tołwiński
Nazywam się Bogusław Tołwiński. Urodziłem się
wiosną 1968 roku, zatem rewolucyjną naturę mam
we krwi. Układam po nowemu w sobie i na zewnątrz
wszystko to, co da się dzisiaj ułożyć lepiej niż wczoraj. Zazwyczaj wytyczam nowe, nieznane szlaki i
nie zatrzymuję się w równomiernym rozwoju ducha
i ciała w/g filozofii Kalos Kagathos. Jestem w pełni szczęśliwym będąc z moją rodziną jak i z samym
sobą. Moją pasją jest poszukiwanie i osiąganie wielowymiarowej równowagi we wszystkich aspektach
ludzkiego życia. Jestem tu i teraz ....i cieszę się, że
mogę moją radością życia dzielić się z innymi ludźmi.
Nauczyciel wychowania fizycznego i trener triathlonu, nadal czynny zawodnik, ukończył 5 razy zawody Iron Man (3,8 km pływania, 180 km kolarstwa,
42 km biegu), przebiegł 22 maratony oraz Supermaraton „Kalisia” na 100 km., kocha góry: zdobył
Mont Blanc w 1998 i w 2005 Lobuche West 6119
w Himalajach, pracuje również jako wykładowca
w SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w
Sopocie, ponieważ w międzyczasie napisał i obronił
pracę doktorską przy AWFiS Gdańsk z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Zawsze otwarty na nowe
wyzwania i oczekujący nieprzewidywalnego, gdyż
wówczas najwięcej się uczy.

Ludzie sukcesu oczekują najlepszego i z reguły to
właśnie osiągają, ponieważ oczekiwania potrafią
przyciągnąć do mającej je osoby swoje namacalne
odpowiedniki.
O ile Twoje życie całkiem nieźle spełnia Twoje
oczekiwania, o tyle człowiek sukcesu zapyta, dlaczego nie mierzyć wysoko, zamiast zadowalać się
namiastką.

Ludzie sukcesu potrafią każdą sytuację przekuć na
dobrą monetę. Są panami swojego losu, parafrazując: sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Gdy w sprawę zamieszane są jeszcze inne osoby,
człowiek sukcesu będzie szukał rozwiązania, które
przyniesie maksymalne korzyści każdemu zainteresowanemu.

Urozmaicenie

Osiągnięcia znaczą niewiele, jeśli nie odnosimy
sukcesów jako Człowiek. Umiejętność kochania,
słuchania i uczenia się są nam niezbędne dla dobrego samopoczucia. Ciężko też bez nich liczyć
na związek dający spełnienie, który jest niezbędny
zarówno do odnowienia sił, jak i do dążenia do nowych osiągnięć.

Podsumowanie

Whitman w oparciu o wyniki badań wykazał „ …że
uczniowie osiągają wyniki w nauce proporcjonalne
do wiary w ich możliwości, jaką przekazał im ich
nauczyciel”. Nauczyciel zaś powinien być pasjonatem, aby zarażać chęcią do pracy, rozwijać potrzebę
wewnętrznego rozwoju i umożliwić uczniowi przeżycie osobistego sukcesu.
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Potęga oczekiwań

1. Najpierw jesteś człowiekiem potem pedagogiem,
a dopiero na końcu nauczycielem.
2. ”Miej serce i patrzaj w serce”.
3. Nigdy nie zatrzymuj się w samorozwoju.
4. Twoja pasja = Twoja praca = Twoje zadowolenie
= Radość dziecka, czyli ogólny sukces.
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