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stronach. Organizatorzy konferencji i autorzy tekstów 

dostrzegli wyraźną potrzebę i konieczność ukazania sportu 

w relacji z rodziną współczesną, która wraz z innymi 

wspólnotami, grupami społecznymi tworzy w procesie wychowania 

naturalną podstawę. Mamy również świadomość, że polska rodzina nadal ulega  przeobrażeniom 

ustrojowym. Nierzadko doświadcza ogólnego kryzysu w sferze gospodarczo-finansowej, a także 

moralnej, a jednak stara się zachować określony system wartości, w którym mieści się sport jako 

atrakcyjny środek wychowania, organizowania czasu wolnego i lokalnej wspólnoty.   

Ewolucja polskiej rodziny obejmuje zmiany w strukturze społecznej. Pojawiają się zagrożenia 

dla jej podstawowych funkcji, a  zwłaszcza interakcji rodzice-dzieci-rodzice. Dominująca dziś 

w wychowaniu zasada partnerstwa i podmiotowości dziecka, stosunki oparte na szacunku i wzajemnej 

życzliwości, pozbawione rygoryzmu i przymusu znajdują odbicie w sporcie. Tworzy on naturalne, 

przyjazne warunki komunikacji między rodzicami i dziećmi. Sprzyja scalaniu rodziny, rozwija więzi 

wszystkich jej członków, wyzwala radość działania i odpowiedzialności za wspólnotę.  

Współcześnie sport coraz mocniej wykorzystuje w dążeniu do mistrzostwa nowe technologie 

treningu sportowego, ale także nowe umiejętności techniczne w zakresie rożnych dyscyplin sportowych 

i form ich uprawiania. Sport wyczynowy, olimpijski, ,,przejmuje” sportowca pod opiekę na wiele lat. 

Funkcjonowanie młodego człowieka w sporcie wysoko kwalifikowanym określa się mianem kariery 

sportowej. Jej trwanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Ważne jest zarówno indywidualne, jak 

też społeczne trwanie kariery sportowej, podobnie jak funkcjonowanie zawodnika po zakończeniu 

kariery.      

W istocie rzeczy całą drogę życiowego rozwoju zawodnika wytycza dynamika jego zmian 

osobniczych. Sportowy rozwój składa się z trzech etapów: treningu wszechstronnego, ukierunkowanego 

i specjalistycznego. 
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