
STOP ZWOLNIENIOM Z WF! 
 
 
Jadąc dziś rano do pracy usłyszałam w radio zatrważającą informację 30% licealistów, a 20% 
uczniów podstawówki i gimnazjalistów  w Polsce ma zwolnienie z WF! Czy to możliwe że mamy aż 
tak schorowane młode pokolenie w naszym kraju?  Myślę że nie.

Z własnego doświadczenia wiem że czasem rodzice naciskają na lekarzy by uzyskać zwolnienie 
bo “wf-sta jest zbyt wymagający, bo nie ma możliwości „dosuszenia” włosów po basenie” itp. ale 
my też jesteśmy często winni ulegając tym naciskom. Trudno nam przekonać rodziców że  „sport 
to zdrowie” i że nie warto zwalniać pociechy z zajęć WF.

Postanowiłam niniejszym przekonać siebie i Was wszystkich że hasło „sport to zdrowie” nie jest 
pustym frazesem, ale niesie za sobą istotną wartość. Postaram się to zrobić w cyklu krótkich omówień 
poszczególnych dyscyplin sportu w kontekście ich prozdrowotnych zalet. Potem omówimy kwestię 
dopuszczalnego wysiłku fizycznego w różnych schorzeniach przewlekłych.

Rozpocznijmy od podstaw - co to jest aktywność fizyczna? Za Jerzym Barankiewiczem autorem 
„Leksykonu wychowania fizycznego i sportu szkolnego” przyjmijmy że jest to podejmowanie 
w ramach wypoczynku czynnego różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń i dyscyplin sportu 
dla przyjemności, rekreacji i zdrowia oraz poprawy zdolności wysiłkowej. Dzięki aktywności 
fizycznej zapobiegamy i to już od najmłodszych lat powstawaniu chorób cywilizacyjnych 
(poprawa sprawności układu krążenia, układu oddechowego, poprawa sprawności ruchowej 
i przeciwdziałanie stresowi psychicznemu). Mamy większą zdolność do pracy fizycznej i umysłowej.

Wytyczne Unii Europejskiej wzorując się na zaleceniach WHO zalecają przynajmniej 60 minut 
codziennej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności dla dzieci i młodzieży oraz 
przynajmniej 30 minut codziennej aktywności fizycznej  o umiarkowanej intensywności dla osób 
dorosłych, w tym starszych.

Tak więc bierzmy się do roboty :) Do zobaczenia niebawem.

 

 

lek. Ewa Zbucka-Jachowska
 
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
starszy asystent na Oddziale Pediatrii Alergolgii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
miłośniczka aktywnego spędzania wolnego czasu (narty, rolki, tenis, rower itp :) )


