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Aktywność fizyczna jako istotny czynnik wzmacniania
potencjału zdrowotnego… – wyzwania dla edukacji zdrowotnej

Wprowadzenie
Nie życie, lecz zdrowie jest życiem
Marcus Valerius Martialis

Istnieje powszechne przekonanie, że aktywność fizyczna jest jedną z ważniejszych
kategorii warunkujących prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Prowadzenie aktywnego stylu życia wiąże się bowiem z wieloma korzyściami dotyczącymi m.in.: poprawy wydolności układu odpornościowego, spowolnienia procesów
starzenia, przyspieszenia przemiany materii, pozytywnego wpływu na stan emocjonalny czy też zmniejszenia ryzyka pojawiania się tzw. chorób cywilizacyjnych. Paradoksalnie, pomimo przeświadczenia o zbawiennym wpływie aktywności fizycznej
na zdrowie, ludzie często nie podejmują jej wcale lub robią to niesystematycznie
i na nieodpowiednim progu intensywności. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, podjęłam próbę zdiagnozowania tego zjawiska, kierując uwagę głównie na
młodzież gimnazjalną. Chciałam dowiedzieć się, jaki poziom wiedzy w zakresie aktywności fizycznej i jego wpływu na zdrowie prezentują uczniowie, oraz jaki styl życia sami prowadzą. Motywem przewodnim niniejszej publikacji jest chęć wykazania
ważności tego niezwykle istotnego zagadnienia i potrzeby zmian w zakresie edukacji zdrowotnej młodego pokolenia. Promowanie aktywności fizycznej to wciąż
aktualne i ważne zadanie.

Aktywność fizyczna czynnikiem determinującym zdrowie

Istnieją empiryczne dowody na to, że bez aktywności fizycznej ulega zakłóceniu wiele funkcji naszego organizmu. Liczne badania prowadzone tym obszarze
dowodzą, że wiele schorzeń zwanych cywilizacyjnymi (np. otyłość, zawał mięśnia
sercowego) częściej dotyka osoby prowadzące bierny tryb życia. Warto podkreślić,
że problematyka zagrożeń zdrowotnych wynikających z niewłaściwego stylu życia, została uwzględniona w celach operacyjnych stanowiących grupę priorytetów
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, wśród których wyodrębniono
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m.in.: poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa1. Szerokie zainteresowanie tym obszarem determinowane jest niepodważalnym faktem, że aktywność fizyczna ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój i jest jednym z głównych czynników determinujących zdrowie. Zanim zostaną
przedstawione konkretne argumenty potwierdzające tę tezę, należy wyjaśnić kilka
kluczowych pojęć związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną.
Zgodnie z definicją podaną przez Światową Organizację Zdrowia, „zdrowie to
nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego,
umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”2. W kwestiach
dotyczących zdrowia nie wystarczy koncentrować jedynie na chorobach i próbach
ich zwalczania, lecz należy skupiać znaczną uwagę na działaniach zmierzających do
utrzymania zadowalającego stanu zdrowia poprzez prowadzenie właściwego stylu
życia. W powyższej definicji silnie zaakcentowana jest troska o każdą sferę życia, co
niewątpliwie wynika z przekonania, że osiągnięcie dobrego stanu zdrowia jest możliwe jedynie w sytuacji prawidłowego funkcjonowania wszystkich tych obszarów.
Stąd we współczesnej interpretacji pojęcia zdrowia przyjmuje się tzw. koncepcję
holistyczną, zgodnie z którą zdrowie człowieka jest traktowane jako całość wzajemnie powiązanych aspektów: zdrowia fizycznego (somatycznego), zdrowia psychicznego (umysłowego, emocjonalnego), zdrowia społecznego, zdrowia duchowego3.
Podejmując problematykę zdrowia istnieje również potrzeba wyłonienia czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Zgodnie
z klasyfikacją autorstwa Marca Lalonda z 1974 roku, czynniki te zostały ujęte w szerokim kontekście społecznym, a zaproponowane wówczas tzw. pola zdrowotne
oznaczają, że:
• styl życia – w 53% determinuje zdrowie człowieka. Składają się na niego takie
elementy, jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, stosowanie używek, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób rekreacji;
• środowisko – w 21% warunkuje stan zdrowia człowieka. Stanowią go wszystkie
czynniki zewnętrzne środowiska oddziałujące na ludzki organizm;
• biologia człowieka – w 16% kształtuje zdrowie. Są to cechy związane z biologiczną sferą, tj. wiek, płeć, genetyka;
• organizacja opieki zdrowotnej – w 10% wpływa na zdrowie. Dotyczy m.in.
struktury, organizacji, funkcjonowania, dostępności do świadczeń medycznych
i ich jakości4.
1
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/
cele-operacyjne-npz/ [dostęp: 11.05.2016].
2

http://www.seremet.org/who_zdrowie.html [dostęp: 14.05.2016].

B. Woynarowska, Zdrowie i czynniki je warunkujące oraz główne problemy zdrowotne,
s. 1, www.pedagog.uw.edu.pl/materialy/wyklad_zdrowie.doc [dostęp: 12.06.2016].
3
4

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s. 45.
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Analizując powyższe zestawienie, łatwo dostrzec, że najistotniejszym czynnikiem kształtującym zachowania zdrowotne człowieka jest tryb życia, jaki prowadzi.
Ten związek jest nierozerwalny i nosi nazwę prozdrowotnego stylu życia. Zachowania prozdrowotne kształtują się od najmłodszych lat, a znaczący na nie wpływ ma
środowisko, różnego rodzaju czynniki oraz wzorce osobowe. Szczegółowo o tym pisała Barbara Woynarowska, zdaniem której na prozdrowotny styl życia składają się:
aktywność fizyczna, zdrowa, zbilansowana dieta, sen, bezpieczne zachowania seksualne, zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, umiarkowana ekspozycja na
słońce, unikanie nadmiaru stresów i konstruktywne radzenie sobie z nimi, unikanie
używek, samobadania i samokontrola, poddawanie się badaniom profilaktycznym5.
Wynika z tego, że szczególną funkcję w kreowaniu prozdrowotnego stylu życia odgrywa aktywność fizyczna, z definicji określana jako spontaniczna aktywność
ruchowa realizowana w czasie wolnym, w wybranej przez ćwiczącego formie i wielkości obciążeń6 dla zdrowia, rozrywki, przyjemności, wypoczynku czy też rozwoju osobowości i samodoskonalenia7. Aktywność fizyczna, spełniając ważną funkcję
w życiu każdego człowieka, pozwala utrzymać właściwą sylwetkę, zapewnia ochronę przed niektórymi dolegliwościami i chorobami cywilizacyjnymi, hartuje organizm i relaksuje8. Osoby aktywne fizycznie dają sobie szansę na pełniejszy i bardziej
wszechstronny rozwój, wydajniej pracują, szybciej regenerują siły, są bardziej zdyscyplinowane, mają lepszą koncentrację i potrafią być dobrze zorganizowane. Ponadto aktywność fizyczna uwalnia pozytywne emocje, pomaga rozładować napięcie i stres oraz sprzyja utrzymaniu równowagi między sferą umysłową a fizyczną,
zgodnie z przysłowiem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Wysiłek fizyczny wiąże się
z wieloma korzystnymi zmianami w różnych układach ludzkiego organizmu, m.in.
zapobiega i niweluje wady postawy, wzmacnia stawy, mięśnie; poprawia dotlenienie organizmu, zwiększa pojemność płuc, poprawia koordynację ruchową, obniża
poziom lęku, polepsza samopoczucie i jakość snu, wpływa na wzrost odporności organizmu, działa korzystnie na budowę i czynność przysadki mózgowej9. W zależności od fazy życia człowieka, aktywność fizyczna pełni różne funkcje: w dzieciństwie
i młodości pełni funkcję magazynu, z którego organizm może czerpać w późniejszym okresie, dorosłości pozwala podtrzymać wcześniej osiągnięty stan, a w starości pozwala na spowolnienie procesów inwolucyjnych10.
5

B. Woynarowska, Zdrowie i czynniki..., s. 2–3.

J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, Gdańsk
1996, s. 215.
6

M. Lipowski, Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa, Gdańsk 2006, s. 14.
7

8
A. Moszarek-Szymala, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymczak, Warszawa 2010, s. 411.

http://www.edukacja.edux.pl/p-5857-aktywnosc-ruchowa-dzieci-i-mlodziezy.php,
[dostęp: 14.05.2016].
9

10

A. Moszarek-Szymala, Aktywność ruchowa dzieci..., s. 378.
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Okazuje się zatem, że każdy etap jest konsekwencją tego, co człowiek wypracował na poprzednim szczeblu. Zdrowie wymaga bowiem nieustannej troski i dbałości o nie. Pojmowane jako wartość jest „naturalnym, dynamicznym obrazem aktywności człowieka związanym funkcjonalnie ze środowiskiem przyrodniczym
i społecznym oraz z systemem wartości humanistycznych”11 i znajduje swój wyraz
w sprawności fizycznej oraz zdolności do właściwego i twórczego działania.

Edukacja zdrowotna ważnym elementem promocji zdrowia

Aby kształtować właściwe nawyki dbałości o zdrowie własne i innych ludzi
warto zainwestować w tzw. edukację zdrowotną. Proces uświadamiania istoty troski o zdrowie jest kluczowym elementem dającym solidne podstawy dla kreowania
prozdrowotnego stylu życia.
Ważne, aby w edukacji zdrowotnej koncentrować się równomiernie na trzech
aspektach obejmujących:
• sferę poznawczą (intelektualną) – uświadamianie znaczenia ruchu dla całokształtu aktywności fizycznej;
• sferę emocjonalną (afektywną) – wyrabianie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej;
• sferę motoryczną (ruchową) – kształtowanie umiejętności motorycznych i nawyków sprzyjających aktywnemu spędzaniu wolnego czasu12.
Edukacja zdrowotna ujmująca zdrowie w sposób holistyczny stanowi niezbędną i komplementarną część promocji zdrowia, będącej procesem ukierunkowanym
na „umożliwienie jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia”13 i spełniającej takie cele, jak: utrzymanie zdrowia i jego
poprawa, kształtowanie otoczenia sprzyjającemu zdrowiu, wykorzystanie środków
i sieci służb socjalnych do promowania zdrowia, kształtowanie pozytywnego nastawienia do edukacji zdrowotnej, zintegrowanie poczynań w zakresie ochrony zdrowia i koordynowanie tych działań na różnych szczeblach, informowanie społeczeństwa o zakresie podejmowanych działań oraz aktywizowanie do działania na rzecz
utrzymania zdrowia14.
We wszelkich programach profilaktycznych powinno się kłaść nacisk nie tylko na zdrowie somatyczne, lecz także na psychospołeczne. Tylko dzięki całościowemu podejściu można oczekiwać, iż wdrażane przedsięwzięcia przyniosą długofalowe skutki. „Podstawowym zadaniem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jest
K. Denek, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla krajoznawstwa
i turystyki w szkole oraz wychowania zdrowotnego, [w:] Problemy współczesnej pedeutologii.
Teoria – praktyka – perspektywy, red. D. Ekiert-Oldroyd, Katowice 2003, s. 139.
11

12

A. Moszarek-Szymala, Aktywność ruchowa dzieci..., s. 382–383.

14

K. Denek, Kształcenie, dokształcanie..., s. 140.

J. Gnich, D. Olejniczak, A. Duda-Zalewska, Edukacja zdrowotna w szkole – to da się
zrobić! „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2007 nr 88(2), s. 240, http://www.phie.pl/pdf/
phe-2007/phe-2007-2-240.pdf. [dostęp: 14.04.2016].
13
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kształtowanie afirmatywnej postawy wobec zdrowia jako wartości uniwersalnej”15.
Tymczasem wiele programów pomija istotne zjawiska takie jak: świadomość i motywacja jednostki oraz uwarunkowania zachowań zdrowotnych, co w znaczący sposób może obniżać ich edukacyjną wartość. Zgodnie z założeniami promocji zdrowia, aby skutecznie oddziaływać na zdrowie człowieka, należy zwiększyć potencjał
jednostek i całych zbiorowości „w zakresie umiejętności podejmowania bezpośrednich działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższego otoczenia”16. Bariery
tkwiące w świadomości indywidualnej i zbiorowej mogą, niestety, uniemożliwiać
osiąganie pożądanych celów. Wciąż niski poziom kultury zdrowotnej naszego społeczeństwa przejawia się m.in. brakiem właściwych zachowań profilaktycznych,
a faktyczne zainteresowanie zdrowiem rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy zaczyna
go brakować. Promocja zdrowia zatem powinna być przedsięwzięciem społecznym,
a nie zadaniem dla służb medycznych17. Zgodnie z intencją Narodowego Programu
Zdrowia18 szczególną w nim rolę powinna odegrać szkoła. Nauczyciele realizując
proces społecznej edukacji prozdrowotnej mają dużą szansę skutecznie wpłynąć na
kształtowanie nawyków i postaw „związanych z odnową i doskonaleniem zdrowia
fizycznego i psychicznego”19. Aby jednak mogli oni stać się animatorami w tym obszarze, konieczna jest inwestycja w ich przygotowanie merytoryczne. Równie ważne jest zintegrowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia związane
z potrzebą intensyfikacji wielokierunkowych i długofalowych działań edukacyjnych
przy współudziale rodziców, organizacji pozarządowych, lokalnej społeczności
i samorządów.

Materiał i metody badawcze

Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2016 roku w jednym
z podkrakowskich gimnazjów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego,
a badaniami objęto 186 uczniów klas III gimnazjum – 84 dziewcząt (45,2%) i 102
chłopców (54,8%). Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety zawierający 20 pytań zamkniętych i półotwartych.

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

Aby poznać i właściwie zinterpretować problem zawarty w pytaniu o wiedzę
respondentów na temat aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie człowieka, należy szczegółowo przeanalizować odpowiedzi zawarte w pierwszej części

T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”
2005 z. 54, s. 81.
15
16
17

Tamże, s. 73.

K. Denek, Kształcenie, dokształcanie..., s. 141.

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/ [dostep: 6.08.2016].
18
19

K. Denek, Kształcenie, dokształcanie..., s. 141.
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kwestionariusza ankiety. Zdecydowana większość objętych badaniem uczniów uważa, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na ludzki organizm (94,2% dziewcząt i 98,3% chłopców). Zastanawiające jest jednak to, dlaczego część osób nie dostrzega związku między aktywnością ruchową a zdrowiem człowieka? Pomimo, wydawać by się mogło twardych dowodów na istnienie takiej zależności, 5,8% dziewcząt i 1,7% chłopców jest przeciwnego zdania.
Wykres 1. Korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka

Źródło: opracowanie własne

Choć uzyskany wynik można uznać za zadowalający, to równocześnie nie należy bagatelizować zjawiska wykrytego dzięki badaniom. Okazuje się, że mimo przekonania zdecydowanej większości respondentów o korzyściach płynących z uprawiania aktywności ruchowej wiele osób miało poważny problem ze wskazaniem
konkretnych konsekwencji wynikających z prowadzenia aktywnego trybu życia.
Szczegółowe dane ukazujące ten problem zawarto na wykresie 2.
Analizując wykres, można z niepokojem stwierdzić, że zbyt mało badanych
uczniów ma wystarczającą wiedzę na temat konsekwencji płynących z podejmowania aktywności fizycznej. Zaledwie 8,6% dziewcząt i 10,3% chłopców uważa, że
dzięki tej aktywności można zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób cywilizacyjnych. Niewiele więcej osób też wie (14,3% dziewcząt, 13,8% chłopców), że aktywność fizyczna poprawia odporność organizmu i pomaga zniwelować stres (22,9%
dziewcząt, 22,4% chłopców) czy też poprawia samopoczucie (20,0% dziewcząt,
36,2% chłopców). Z badań wynika, że najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź „pomaga utrzymać estetyczną sylwetkę” (51,4% dziewcząt, 32.8% chłopców) i „podnosi
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sprawność fizyczną” (62,9% dziewcząt, 84,5% chłopców) co sugeruje, że uczniowie
koncentrują się głównie na znaczeniu aktywności fizycznej dla wyglądu zewnętrznego – sylwetki i kondycji. To oczywiście ważny aspekt, jednak nie powinien on
całkowicie przesłonić innych, równie istotnych następstw wiążących się z prowadzeniem aktywnego stylu życia. Podejmowanie aktywności ruchowej nie tylko ma
wpływ na zdrowie fizyczne, lecz również, o czym respondenci najwyraźniej zapomnieli, psychiczne. Warto w tym celu podnosić świadomość młodych osób, np. poprzez organizowanie zajęć uświadamiających, jakie znaczenie dla osiągnięcia dobrego zdrowia ma uprawianie aktywności ruchowej.
Wykres 2. Konsekwencje podejmowania aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Analizując wykres, można z niepokojem stwierdzić, że zbyt mało badanych
uczniów ma wystarczającą wiedzę na temat konsekwencji płynących z podejmowania aktywności fizycznej. Zaledwie 8,6% dziewcząt i 10,3% chłopców uważa, że
dzięki tej aktywności można zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób cywilizacyjnych. Niewiele więcej osób też wie (14,3% dziewcząt, 13,8% chłopców), że aktywność fizyczna poprawia odporność organizmu i pomaga zniwelować stres (22,9%
dziewcząt, 22,4% chłopców) czy też poprawia samopoczucie (20,0% dziewcząt,
36,2% chłopców). Z badań wynika, że najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź „pomaga utrzymać estetyczną sylwetkę” (51,4% dziewcząt, 32.8% chłopców) i „podnosi
sprawność fizyczną” (62,9% dziewcząt, 84,5% chłopców) co sugeruje, że uczniowie
koncentrują się głównie na znaczeniu aktywności fizycznej dla wyglądu zewnętrznego – sylwetki i kondycji. To oczywiście ważny aspekt, jednak nie powinien on
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całkowicie przesłonić innych, równie istotnych następstw wiążących się z prowadzeniem aktywnego stylu życia. Podejmowanie aktywności ruchowej nie tylko ma
wpływ na zdrowie fizyczne, lecz również, o czym respondenci najwyraźniej zapomnieli, psychiczne. Warto w tym celu podnosić świadomość młodych osób, np. poprzez organizowanie zajęć uświadamiających, jakie znaczenie dla osiągnięcia dobrego zdrowia ma uprawianie aktywności ruchowej.
Ważne są nie tylko powody, dla których aktywność fizyczna pełni niezwykle
istotną rolę w życiu człowieka, lecz także częstotliwość jej podejmowania. Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że najwięcej korzyści dla ludzkiego organizmu przynosi uprawienie aktywności ruchowej kilka razy w tygodniu (77,1%
dziewcząt, 53,4% chłopców) lub każdego dnia (20,0% dziewcząt, 41,4% chłopców).
Uzyskane wyniki dają powody do zadowolenia, świadczą bowiem o dużej świadomości badanych osób w tym zakresie. Niemniej jednak niepokoić powinno, że 2,9%
dziewcząt i 1,7% chłopców zaznaczyło odpowiedź „nie ma potrzeby uprawiania aktywności fizycznej”.
Wykres 3. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Powyższe pytanie warto uzupełnić o dane dotyczące minimalnej ilości czasu,
jaką w ciągu dnia powinno się przeznaczać na aktywność fizyczną. Zdaniem większości ankietowanych najbardziej optymalne jest 30 minut aktywności ruchowej
w ciągu dnia. Poparło to 54,3% dziewcząt i 37,9% chłopców. Nieco mniej, bo 37,1%
uczennic i 31,0% uczniów uznało, że warto na aktywność fizyczną poświęcić 60
minut dziennie. Z badań wynika, że chłopcy (27,6%) zdecydowanie częściej aniżeli
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dziewczęta (2,9%) preferowali ponadgodzinną aktywność ruchową w ciągu dnia,
co można tłumaczyć ich większym zaangażowaniem w ten sposób spędzania czasu
wolnego. Niewiele osób, bo 5,7% dziewcząt i 3,4% chłopców stwierdziło, że na aktywność fizyczną powinno się przeznaczyć mniej niż 30 minut dziennie. Szczegółowe dane ukazuje wykres 4.
Wykres 4. Ilość czasu przeznaczana w ciągu dnia na aktywność fizyczną

Źródło: opracowanie własne

Uznaje się, że najlepsze efekty zdrowotne osiąga się uprawiając aktywność fizyczną codziennie lub przez większość dni tygodnia. Zalecany czas pojedynczych
ćwiczeń powinien dla dorosłych wynosić 30 minut, jednak warto pamiętać, że połączenie kilku krótkich sesji tak, aby łącznie trwały pół godziny dziennie daje równie
korzystne rezultaty. Dzieci i młodzież z kolei powinni przeznaczać 60 minut dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności20. Uzyskane odpowiedzi pozwalają zatem pozytywnie ocenić poziom świadomości badanej grupy
odnośnie powyższej kwestii.
Kolejnym ważnym pytaniem sprawdzającym podstawową wiedzę z zakresu
aktywności fizycznej była prośba o wskazanie wieku, w jakim podejmowanie aktywności fizycznej jest najważniejsze. Zdaniem 45,7% dziewcząt i 60,3% chłopców,
aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku. Mimo że liczba osób, która wybrała ten wariant była największa, to jednak uzyskany wynik nie powinien napawać optymizmem. Zadziwiające jest, że tylko co drugi ankietowany był przekonany

20
http://www.izz.waw.pl/pl/aktywno-fizyczna, za: American Heart Association, 2005
[dostęp: 14.05.2016].

[142]

Magdalena Szumiec

o tym oczywistym fakcie. Sporo osób uznało, że aktywność fizyczna jest najważniejsza w przedziale wiekowym 6–16 lat (45,7% dziewcząt, 22,4% chłopców). Zdecydowanie mniej, bo 5,7% dziewcząt i 13,8% chłopców stwierdziło, że uprawianie
aktywności fizycznej w wieku 17–27 lat jest najistotniejsze dla zdrowia człowieka.
Wiek niemowlęcy i przedszkolny z kolei został wskazany zaledwie przez znikomy
odsetek respondentów (0,0% dziewcząt, 3,4% chłopców). Nikt natomiast nie typował wieku powyżej 35 lat jako okresu, w jakim aktywność fizyczna jest najważniejsza. Na wykresie 5 przedstawiono szczegółowe dane ukazujące rozkład procentowy
udzielonych przez respondentów odpowiedzi. One również świadczą o konieczności wzmocnienia edukacyjnych zajęć promujących zdrowy styl życia.
Wykres 5. Wiek, w jakim podejmowanie aktywności fizycznej jest najważniejsze

Źródło: opracowanie własne

Jest zrozumiałe, że zarówno aktywność fizyczna jak i zbilansowana dieta mają
szczególnie istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
Oba te czynniki powinny współwystępować w celu osiągnięcia zadowalającego
stanu zdrowia. Zdaniem większości badanych (80,0% dziewcząt, 63,8% chłopców)
aktywność fizyczna jest równie ważna jak właściwa dieta. Z kolei 5,7% uczennic i 13,8% uczniów uznało, że jest ona mniej ważna, natomiast 11,4% dziewcząt
i 19,0% chłopców stwierdziło, że jest ważniejsza. Tylko nieznaczny odsetek osób
(2,9% dziewcząt, 3,4% chłopców) nie dostrzega związku między aktywnym trybem
życia i dbaniem o dietę a kształtowaniem zdrowia współczesnych ludzi, co jednak
powinno niepokoić. Skoro niektórzy badani wykazują tak zatrważająco niski poziom
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wiedzy na temat zdrowego stylu życia, trudno wymagać od nich, że będą stosować
się do zasad determinujących dobry stan zdrowia.
Wykres 6. Aktywność fizyczna a zbilansowana dieta

Źródło: opracowanie własne

Wykres 7. Uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego
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Źródło: opracowanie własne

Istotnym aspektem przeprowadzonych badań było również sprawdzenie, na ile
aktywność fizyczna jest wdrażana w codzienne życie młodych ludzi. Jednym z ważniejszych elementów promocji zdrowia są zajęcia wychowania fizycznego realizowane w szkole. Wbrew powszechnej opinii o uchylaniu się od obowiązku udziału
w lekcjach WF przez nastolatków, okazało się, że zdecydowana większość uczniów
uczestniczy w tych zajęciach (94,3% dziewcząt, 96,6% chłopców). Osoby niećwiczące tłumaczyły swoją absencję problemami zdrowotnymi i związanymi z nimi przeciwwskazaniami do uprawiana sportu. Można zauważyć nieznacznie większy odsetek nieuczestniczących w zajęciach uczennic (5,7%) w stosunku do uczniów (3,4%).
W skali kraju tendencja uczestnictwa uczniów w obowiązkowych szkolnych
zajęciach sportowych na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosła. Mogły to sprawić liczne kampanie uświadamiające, jak wiele korzyści dla rozwoju młodego organizmu mogą przynieść ćwiczenia fizyczne. Ponadto atrakcyjność prowadzonych
zajęć, bogata oferta programowa czy dobre zaplecze sportowe mogą mieć znaczący
wpływ na chęć uczestnictwa w lekcjach WF. Wczesne rozniecenie zapału do uprawiania sportu sprzyja wytworzeniu nawyku aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Analizując wyniki zawarte na wykresie 8, łatwo dostrzec, że zdecydowana
większość badanych preferuje właśnie taki styl.

Wykres 8. Chęć spędzania wolnego czasu w sposób aktywny

Źródło: opracowanie własne

Badania pokazały, że po 91,4% dziewcząt i chłopców lubi spędzać wolny czas
aktywnie. To dobrze, bo w tym wieku nadal kształtują się ważne z punktu widzenia
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zdrowia nawyki życiowe. Niepokoi jednak, że co dziesiąta badana osoba niechętnie podejmuje aktywność fizyczną, w zamian preferując bierny tryb życia. Po skonfrontowaniu tego pytania z kolejnym, okazało się, że mimo chęci przejawianej przez
większość ankietowanych, sposób spędzania przez nich wolnego czasu już nie jest
aż tak pozytywny.
Wykres 9. Rodzaj aktywności podejmowany w wolnym czasie

Źródło: opracowanie własne

Pytanie to znacznie poróżniło badane grupy. Sposób, w jaki nastolatki spędzają
wolny czas, jest odmienny ze względu na płeć. Poniższa tabela prezentuje udział ankietowanych w poszczególnych rodzajach aktywności ze względu na częstotliwość
występowania.

Tab. 1. Rodzaj aktywności podejmowany w wolnym czasie
Rodzaj aktywności
Oglądanie telewizji
Spędzanie czasu przed komputerem
Spotkania ze znajomymi
Czytanie
Aktywność fizyczna
Inne
Źródło: opracowanie własne

Dziewczęta
%
Miejsce
17,1%
V
20,0%
IV
65,7%
I
31,4%
II
25,7%
III
2,9%
VI

Chłopcy
%
24,1%
46,6%
50,0%
10,3%
63,8%
1,7%

Miejsce
IV
III
II
V
I
VI
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Okazuje się, że o wiele częściej podejmują aktywność fizyczną chłopcy (63,8%)
aniżeli dziewczęta (25,7%). Jest to najczęściej przez nich wybierany sposób spędzania czasu wolnego. Aktywność fizyczna dziewcząt uplasowała się, niestety, dopiero
na III pozycji (25,7%), po spotkaniach ze znajomymi (I miejsce – 65,7%) i czytaniu
(II miejsce – 31,4%). Badania pokazały, że wiele osób tak naprawdę, mimo deklaracji o chęci spędzania aktywnie czasu wolnego, w rezultacie spędza go biernie. Niemal co drugi chłopak (46,5%) czas wolny przeznacza w dużej części na użytkowanie
komputera/tableta i oglądanie telewizji (24,1%). Dziewczęta z kolei, choć ten rodzaj
aktywności podejmują rzadziej (spędzanie czasu przed komputerem – 20,0%, oglądanie telewizji – 17,1%) to jednak nadal skala zjawiska jest zbyt wysoka.
Uczniowie zostali również zapytani o to, ile razy w tygodniu podejmują aktywność ruchową. Znacznie bardziej aktywnymi okazali się chłopcy. Co czwarty bowiem
deklarował codzienną aktywność fizyczną, a co trzeci przyznał, że podejmuje ją 4–6
razy w tygodniu. Do uprawiania aktywności ruchowej 2 lub 3 razy w tygodniu przyznało się nieco ponad 36% uczniów. Dziewczęta z kolei deklarowały mniejszą częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej. Co piąta objęta badaniem uczennica
przyznała się do codziennej aktywności fizycznej, co czwarta stwierdziła, że uprawia
ją 4–6 razy w tygodniu. Najwięcej, bo aż 40,0% badanych dziewcząt zadeklarowała
podejmowanie aktywności ruchowej 2 lub 3 razy w tygodniu. Niespełna 9% ankietowanych uczennic jest aktywna fizycznie zaledwie jeden raz w tygodniu, a 5,7% nie podejmuje jej wcale. Jeśli chodzi o chłopców, to 3,4% z nich przyznało, że nie są aktywni
fizycznie. Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia zawiera wykres 10.

Wykres 10. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej w tygodniu

Źródło: opracowanie własne
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Badania pokazały, że podejmowany rodzaj aktywności fizycznej znacząco różni
się ze względu na płeć. Chłopcy zdecydowanie przodowali w wyborze takich dyscyplin, jak: gry zespołowe (31,4% dziewcząt, 56,9% chłopców) i ćwiczenia siłowe
(20,0% dziewcząt, 51,7% chłopców). Chłopcy częściej niż dziewczęta jazdę na rowerze (37,1% dziewcząt, 44,8% chłopców), pływanie (28,6% dziewcząt, 39,7%
chłopców), sporty walki (8,6% dziewcząt, 19,0% chłopców) i nordic walking (0,0%
dziewcząt, 3,4% chłopców). Z odpowiedzi udzielonych przez objęte badaniem
dziewczęta wynika, że są one bardziej aktywne od chłopców jeśli chodzi o spacery
(48,6% dziewcząt, 27,6% chłopców), jogging (34,3% dziewcząt, 22,4% chłopców),
taniec (28,6% dziewcząt, 3,4% chłopców), aerobik (25,7% dziewcząt, 6,9% chłopców), gimnastyka (14,3% dziewcząt, 8,6% chłopców), jazda konna (11,4% dziewcząt, 3,4% chłopców) oraz tenis ziemny (5,7% dziewcząt, 1,7% chłopców). W odpowiedzi „inne” znalazły się: badminton, joga, rolki. Poniższy wykres potwierdza po
raz kolejny większą aktywność fizyczną chłopców w stosunku do dziewcząt.

Wykres 11. Podejmowany rodzaj aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Do regularnego uprawiania aktywności fizycznej w klubie sportowym (wyłączając lekcje WF) przyznało się aż 40,0% ankietowanych dziewcząt i 60,0%
chłopców.
Wybierane dyscypliny prezentowały się odmiennie ze względu na płeć badanych. I tak, dziewczęta przodowały w tańcu, jodze, gimnastyce, fitnessie, siatkówce, jeździe konnej i tenisie ziemnym, chłopcy natomiast deklarowali częstszy udział
w takich dyscyplinach, jak: piłka nożna, siłownia, sporty walki i pływanie. Warto
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podkreślić, że wiele spośród nieprzynależących do organizacji sportowych osób
pragnęłaby do niej przynależeć. Różne okoliczności, często niezależne od samych
zainteresowanych, stoją na przeszkodzie ku temu. Zazwyczaj są to kwestie finansowe lub ograniczona dostępność do danych obiektów sportowych.
Wykres 12. Regularne uprawianie sportu w klubie/organizacji sportowej

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani zapytani o czynniki wpływające na podejmowanie aktywności
fizycznej najczęściej zaznaczali: własne zainteresowania i potrzeby (71,3% dziewcząt, 60,3% chłopców), znajomi (22,9% dziewcząt, 39,7% chłopców), obowiązkowe
zajęcia WF (20,0% dziewcząt, 17,2% chłopców), klub sportowy i dostępność obiektów sportowych (po 22,4% chłopców), zachęta rodziny (14,3% dziewcząt, 6,9%
chłopców) oraz media (5,7% dziewcząt, 3,4% chłopców). Wynika z tego, że większość badanych podejmując aktywność fizyczną, kieruje się swoimi indywidualnymi
potrzebami w tym zakresie, co należy ocenić pozytywnie.
Regularne uprawianie aktywności ruchowej wiąże się z wieloma korzyściami. Objęte badaniem osoby przyznawały, że najczęstszymi powodami, dla których
podejmują oni taką aktywność są: utrzymanie dobrej kondycji (48,6% dziewcząt,
62,1% chłopców) i utrata zbędnych kilogramów (57,1% dziewcząt, 15,5% chłopców). Okazuje się zatem, że główną motywacją do uprawiania sportu jest chęć utrzymania dobrej figury i poprawa kondycji organizmu. Niżej natomiast uplasowały się:
osiągnięcie celów sportowych (31,4% dziewcząt, 36,2% chłopców), podejmowanie
nowych wyzwań (20,0% dziewcząt, 17,2% chłopców), rekreacja (8,6% dziewcząt,
22,4% chłopców) oraz poznawanie nowych ludzi (11,4% dziewcząt, 12,1% chłopców). Udzielone przez respondentów odpowiedzi świadczą więc o traktowaniu
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wysiłku fizycznego głównie w kategoriach utylitarnych ukierunkowanych na poprawę wyglądu własnej sylwetki.
Wykres 13. Czynniki wpływające na podjęcie aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Wykres 14. Czynniki motywujące do podejmowania regularnej aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne
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Przyczyn braku podejmowania aktywności ruchowej jest wiele. Od zwykłej niechęci po bardziej złożone powody niezależne często od samych uczniów. Z badań
wynika, że główną przeszkodą stojącą na drodze do uprawiania sportu jest brak
czasu (54,3% dziewcząt, 46,6% chłopców) oraz lenistwo (40,0% dziewcząt, 34,5%
chłopców). Choć współczesny styl życia młodzieży może znacznie zawęzić czas
wolny, to jednak tłumaczenie się jego całkowitym brakiem wydaje się zwyczajną
wymówką. Wielu z nich spędza go bowiem biernie przed telewizorem czy komputerem. Dla 5,7% dziewcząt i 15,5% chłopców brak podejmowania aktywności fizycznej wynika z małej dostępności do obiektów sportowych czy też wiąże się z brakiem
pieniędzy (po 8,6% dziewcząt i chłopców). Wydaje się zatem, że kluczową przeszkodą jest przede wszystkim brak wystarczającej determinacji młodych ludzi do
uprawiania sportu. Być może rozszerzenie oferty i podniesienie atrakcyjności zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych wyzwoliłoby większą chęć i zapał do podejmowania aktywności ruchowej.

Wykres 15. Przyczyny braku podejmowania aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z wykresu nr 16, większość ankietowanych ocenia pozytywnie swoją
sprawność fizyczną. Przodują w tej opinii chłopcy: 60,0% dziewcząt i 75,8% chłopców oceniło ją jako dobrą bądź bardzo dobrą. Zdaniem 37,1% dziewcząt i 20,7%
chłopców ich sprawność prezentuje się na przeciętnym poziomie. Nieznaczna grupa badanych (2,9% dziewcząt, 3,4% chłopców) przyznała natomiast, że ich sprawność fizyczna jest zła. Warto byłoby jednak uzyskane wyniki porównać z testami
sprawności fizycznej i dopiero wówczas wyciągać wnioski z tej analizy, ponieważ
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opieranie się na samych deklaracjach respondentów może dawać zafałszowany obraz rzeczywistości. Należy pamiętać, że ocena własnej sprawności jest – ze względu
na duże natężenie emocjonalne – najtrudniejszym pytaniem, gdyż wymaga przyznania się do swoich słabości.
Wykres 16. Ocena sprawności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Z deklaracji ankietowanych wynika, że większość z nich jest generalnie zadowolona z wyglądu swojego ciała (71,4% dziewcząt, 74,1% chłopców), pomimo odczuwanych różnych mankamentów. Co czwarta objęta badaniem osoba jednak jest
odmiennego zdania.
Zgodnie z przypuszczeniami, dziewczęta okazały się bardziej krytyczne w ocenie własnego wyglądu. Jedynie 22,9% z nich nie miało żadnych zastrzeżeń do swojej
sylwetki. Niemal co piątą objętą badaniem nastolatkę dręczyły zbyt grube niektóre
części ciała, 17,1% przyznało się do nadwagi, a 14,3% skarżyła się na zbyt małe mięśnie. Powody niezadowolenia z wyglądu swojego ciała prezentowały się odmiennie.
Chłopcy najczęściej narzekali bowiem na zbyt małe mięście (31,0%). Co piąty nastolatek twierdził, że przyczyną jego niezadowolenia z wyglądu są zbyt grube niektóre
części ciała, 5,2% – niedowaga i 1,7% – nadwaga.
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Wykres 17. Zadowolenie z wyglądu swojego ciała

Źródło: opracowanie własne

Wykres 18. Powody niezadowolenia z wyglądu swojego ciała

Źródło: opracowanie własne
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Wyniki te wiążą się z czynnikami motywującymi badanych do podejmowania regularnej aktywności fizycznej, wśród których dominowała chęć pozbycia się
zbędnych kilogramów czy też utrzymanie dobrej figury i kondycji.
Zdecydowana większość ankietowanych odczuwa pozytywne skutki związane
z prowadzeniem aktywnego stylu życia. Jedynie 5,7% dziewcząt i 5,2% chłopców
jest odmiennego zdania, co może wynikać z ich małej aktywności fizycznej, do której
przecież część badanych osób się przyznawała.

Wykres 19. Odczuwanie pozytywnych skutków aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Wiele osób uznało, że ich potrzeby dotyczące aktywności fizycznej nie są w pełni zaspokojone. Tak deklarowało aż 57,1% dziewcząt i 37,9% chłopców. Uzyskane
wyniki wpisują się we wcześniejsze deklaracje, z których jednoznacznie wynika,
że chłopcy są bardziej aktywni fizycznie, częściej przynależą do różnych organizacji sportowych, gdzie mogą zaspokajać swoje potrzeby w zakresie aktywności
ruchowej.
Paradoksalnie, mimo niezaspokajania własnych potrzeb co do aktywności fizycznej, młodzi ludzie często nie wykazują wystarczającej inicjatywy ukierunkowanej na zmianę tego stanu, tłumacząc się wspomnianym już wcześniej, brakiem
czasu i lenistwem. Dlatego też pilnym zadaniem jest podjęcie odpowiednich kroków
zmierzających do zwiększenia świadomości młodzieży na temat roli aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka oraz stworzenie korzystnych warunków do jej
uprawiania. Zebrane od respondentów informacje dają podstawę dla wyłonienia
pewnych ważnych wniosków i sformułowania kilku istotnych postulatów.
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Wykres 20. Ocena zaspokajania potrzeb w zakresie aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski z badań
Aktywność fizyczna jest kluczową kategorią zachowań mającą ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Jej unikanie może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu ludzkiego, co w konsekwencji często skutkuje wystąpieniem
licznych schorzeń zwanych cywilizacyjnymi. Właściwe zaś spożytkowanie czasu
wolnego przynosi wiele korzyści dla organizmu, nie tylko w obszarze fizycznym,
lecz także psychicznym. Bycie aktywnym pozwala na utrzymanie właściwej sylwetki, osiągnięcie dobrej kondycji, oderwanie się od codziennych problemów i daje doskonałą okazję do zregenerowania własnych pokładów energii.
Przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej badania pokazują, że poziom
wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka i prawidłowe
funkcjonowanie ludzkiego organizmu jest przeciętny. Choć zdecydowana większość
ankietowanych słusznie twierdzi, że prowadzenie aktywnego trybu życia przynosi
wiele korzyści, to jednak sprecyzowanie konkretnych następstw sprawiło respondentom znaczną trudność. Młodzi ludzie dostrzegają w zasadzie tylko pozytywne
skutki dla sylwetki i kondycji organizmu, bagatelizując zbawienny wpływ na inne,
równie istotne, obszary. Okazuje się, że tylko niewielka część badanych zauważa
korzystny związek aktywności fizycznej z poprawą samopoczucia, obniżeniem poziomu stresu, czy też wzrostem odporności organizmu oraz zmniejszeniem ryzyka
pojawienia się chorób cywilizacyjnych.
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Zaskakujące jest również to, że, na pozór proste pytanie o wiek, w jakim podejmowanie aktywności fizycznej jest najistotniejsze, wielu respondentom sprawiło dużą trudność. Podobnie kwestia dotycząca zbilansowanej diety także obnażyła
pewne niedostatki w zakresie podstawowej wiedzy.
Pozytywnie natomiast należy ocenić świadomość badanej młodzieży na temat
częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej. Powodem do zadowolenia jest
również to, że zdecydowana większość ankietowanych stosuje się do zasady promującej codzienną aktywność fizyczną (lub przez większość dni tygodnia). Niewątpliwie
znaczącą w tym obszarze rolę odgrywają obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkole, które zgodnie z planem nauczania przewidzianym dla III etapu edukacyjnego obejmują cztery jednostki lekcyjne tygodniowo. Ważnym ich uzupełnieniem
są również zajęcia sportowe organizowane przez różne kluby (aż 60,0% chłopców
i 40,0% dziewcząt zadeklarowało przynależność do organizacji sportowej).
Choć zgromadzony materiał badawczy dowodzi, że większość respondentów
preferuje aktywny sposób spędzania wolnego czasu, to jednocześnie pokazuje również skalę zjawiska korzystania z biernych form, takich jak: spędzanie czasu przed
komputerem czy oglądanie telewizji. Respondenci przyznali, że zaniechanie podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej jest związane przede wszystkim z brakiem czasu, czy też wynika ze zwykłego lenistwa. Czasem jednak jest związane z niewielką dostępnością do obiektów sportowych, czy też wiąże się z brakiem pieniędzy.
Dominującym powodem, dla którego młodzież decyduje się na uprawianie regularnej aktywności ruchowej, jest chęć osiągnięcia ładnej sylwetki i poprawa kondycji organizmu. Wielu ankietowanych ma bowiem zastrzeżenia wobec swojego
wyglądu i sprawności fizycznej, a właśnie z uprawianiem sportu wiążą oni nadzieję
na osiągniecie pożądanego stanu. Zresztą zdecydowana większość respondentów,
jak wynika z badań, dostrzega pozytywne skutki związane z prowadzeniem aktywnego stylu życia i docenia jego korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu.
Reasumując, choć badania nie wykazały rażącej niewiedzy w zakresie zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej, to jednak ukazały wiele niedostatków
w tym obszarze. Aby zatem oczekiwać w pełni satysfakcjonujących efektów, niewątpliwie warto zadbać o wzrost świadomości zdrowotnej wśród młodych ludzi. Ważne, aby powszechne przekonania, że „ruch to zdrowie” i „w zdrowym ciele zdrowy
duch” skuteczniej przemawiały do wyobraźni, a tym samym wystarczająco motywowały do działania. Dlatego istnieje konieczność zainicjowania różnych działań.
Niewątpliwie znaczącą rolę w podejmowaniu aktywności fizycznej odgrywa jej promocja. Warto jeszcze raz podkreślić, że powinna ona być obecna w życiu każdego
człowieka już od najmłodszych lat. Promowanie i wdrażanie prozdrowotnych zachowań w stylu życia młodych ludzi powinno być działaniem kompleksowym, stąd
należy równorzędnie realizować przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne oraz
proponować szeroki wachlarz różnych form ruchu. Efektem tego będzie ukazanie
korzystnych efektów bio-psycho-społecznych wynikających z prowadzenia aktywnego trybu życia oraz wdrożenie do regularnej aktywności ruchowej. Ważne jest
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motywowanie młodzieży do wprowadzenia zmian w sposobie spędzania przez nich
czasu wolnego. Pomocne w tym celu mogłoby być skorzystanie z porad specjalistów: lekarzy, rehabilitantów, psychologów, specjalistów ds. żywności i żywienia.
Reasumując, do najpilniejszych działań w zakresie promocji aktywności fizycznej
wśród młodzieży należy: podnoszenie świadomości znaczenia aktywności ruchowej poprzez działalność edukacyjną, wspieranie działań promujących sport, podejmowanie wysiłków na rzecz zwiększenia poziomu aktywności fizycznej, stwarzanie
warunków lokalnych optymalnych dla prowadzenia zdrowego stylu życia. Warto
zatem podejmować, szczególnie wśród młodych ludzi, inicjatywy mające na celu poprawę zdrowia. Zaszczepione wcześnie wzorce zachowań z pewnością zaowocują
w przyszłości lepszą kondycją naszego społeczeństwa.

Bibliografia

Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 1996.
Gnich J., Olejniczak D., Duda-Zalewska A., Edukacja zdrowotna w szkole – to da się zrobić!, Problemy Higieny i Epidemiologii” 2007 nr 88(2), http://www.phie.pl/pdf/phe-2007/phe2007-2-240.pdf (dostęp: 14.04.2016).
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-20162020/cele-operacyjne-npz/ (dostęp: 14.04.2016).
http://www.edukacja.edux.pl/p-5857-aktywnosc-ruchowa-dzieci-i-mlodziezy.php (dostęp:
14.05.2016).
http://www.izz.waw.pl/pl/aktywno-fizyczna, za: American Heart Association, 2005 (dostęp:
14.04.2016).
http://www.seremet.org/who_zdrowie.html (dostęp: 14.05.2016).
Lipowski M., Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania
a motywy uczestnictwa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
Gdańsk 2006.
Maszczak T., Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2005
z. 54.
Moszarek-Szymala A., Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym – teoretyczne
podstawy i praktyczne implikacje, [w:] Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński,
P. Rymczak, Wydawnictwo: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej,
Warszawa 2010.
Woynarowska B., Zdrowie i czynniki je warunkujące oraz główne problemy zdrowotne, www.
pedagog.uw.edu.pl/materialy/wyklad_zdrowie.doc (dostęp: 12.06.2016).
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.

Physical activity as an important factor in strengthening of the health potential
– challenges for health education
Abstract

Physical activity is an essential and integral element of a healthy lifestyle and determinant
of good health. It is one of the basic human needs; meeting this need guarantees an optimal
physical, mental, social and spiritual development. Although physical activity should be
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present in every phase of human life, regular sport activities for health is not typical for
modern societies. Thus, it is very important to promote physical activity through the
implementation of appropriate educational programs. This is particularly important for
children and teenagers, which is the period of forming the key health behaviors. This article
presents the considerations and the most important conclusions regarding physical activity
and its impact on human health. The research was carried out among 186 students aged 15
and 16 attending third grades of the Public Junior High School in the district of Cracow in
March and April 2016.
Słowa kluczowe: prozdrowotny styl życia, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia,
aktywność fizyczna
Keywords: pro-healthy lifestyle, health education, health promotion, physical activity

