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- Wyprodukowano około jednego miliona bomb atomowych. Głowica atomowa o sile 
jednej megatony 50-krotnie przewyższa moc niszczącą bomb termojądrowych, zrzuco
nych na Hiroszimę i Nagasaki.

- Wybuch wojny atomowej oznaczałby praktycznie wyrok śmierci na każdego mieszkańca 
globu. Ilość nagromadzonej broni wystarcza, aby zgładzić 6-krotnie każdego człowieka.

- Wojny oraz lokalne konflikty zbrojne w różnych częściach świata -  Iranie, Iraku, 
Somalii, Rwandzie, Czeczenii, byłej Jugosławii, Palestynie etc. pociągają za sobą setki 
tysięcy ofiar i wraz z towarzyszącymi im zjawiskami terroryzmu oraz tortur stanowią 
odrażający obraz prymitywizmu, okrucieństwa, bestialstwa i współczesnego barbarzyń
stwa nie liczącego się z żadnymi prawami człowieka.

- Odrzucenie ideałów humanitarnych dla doraźnego zysku na skutek rabunkowej 
eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi, bezwzględne trzebienie lasów tropikalnych, 
spowodowanie „efektu cieplarnianego” i naruszenie ekosystemu planety prowadzi do 
groźnych następstw. Poważne zanieczyszczenie środowiska naturalnego -  powietrza, 
wody, gleby -  świadczy o zdumiewającej krótkowzroczności polityków decydentów oraz 
braku perspektywicznej, holistycznej wizji przyszłości globu.

- Istotne niebezpieczeństwo totalnego unicestwienia rodzaju ludzkiego powiększa również 
gwałtowna eskalacja tzw. chorób cywilizacji technicznej -  chorób układu krążenia, 
nowotworów, chorób psychicznych oraz szerzącej się gwałtownie i nadal nieuleczalnej 
epidemii AIDS.

- Groźne niebezpieczeństwo wiąże się z inżynierią genetyczną klonowaniem roślin, 
zwierząt oraz tendencją do klonowania ludzi. Analogicznie do godnych największego 
potępienia eksperymentów z bronią bakteriologiczną oraz bronią chemiczną -  działania 
te mogą obrócić się przeciw człowiekowi i okazać się działaniem samobójczym.

- Autodestrukcja współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej stała się bardziej prawdo
podobna na skutek istnienia trzech głównych antynomii, a więc nierównomiemości 
w podziale dóbr materialnych, korzystania z dobrodziejstw nauki, oświaty i kultury oraz 
drastycznej sprzeczności między głoszonymi szczytnymi ideami i hasłami humani
tarnymi a konkretną rzeczywistością społeczno-ekonomiczną i polityczną3.
Żyjemy w epoce istnienia państw i narodów o wysokim standardzie życiowym, opływają

cych w wartości kultury i dobra materialne, oraz społeczności na granicy totalnej nędzy, 
pozbawionych elementarnych potrzeb, tysięcy ludzi przymierających głodem, nie posiadają
cych dachu nad głową. Obok dzieci obdarzanych przez rodziców luksusowymi jachtami- żyją 
ich rówieśnicy, zarabiający z trudem na kawałek chleba, dzieci wyzyskiwane i poniżane.

W erze ujarzmienia energii nuklearnej, podróży międzyplanetarnych, laserów, kompu
terów, Intemetu, niebywałego komfortu i luksusu niektórych warstw społeczeństwa, 
rozkwitu nauk -  ponad połowa ludzkości znajduje się na poziomie analfabetyzmu lub 
półanalfabetyzmu

Trzonem programów politycznych, reform społecznych, koncepcji filozoficznych, jak 
również sercem uniwersalistycznych religii świata -  chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, 
buddyzmu -  jest szeroko pojęta idea humanitaryzmu, szlachetne symbole prawdy, miłości, 
dobra, piękna, godności człowieka, którego szczęście należy do wysokich wartości, zaś 
życie, od momentu poczęcia, wymaga pielęgnacji i ochrony. Niestety poziom społeczno- 
moralny ludzkości nie dorósł do tych szczytnych ideałów. (...)

Przedstawiona w zarysie kryzysowa sytuacja współczesnej cywilizacji naukowo-tech
nicznej skłania do refleksji, czy istnieje możliwość zapobieżenia katastrofie, konkretna droga

3 A. Szyszko-Bohusz (1997), Wartości i symbole iv przestrzeni edukacyjnej w świetle Pedagogiki Holistyczne [w:]
W. Pastemiak i J. Kaliszan [red.], Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
Gorzów Wlkp.



ratunku? Odpowiedź może być tylko jedna -  należy dążyć do u z d r o w i e n i a  sfery spo- 
leczno-moralnej społeczeństwa, pobudzić poczucie odpowiedzialności za przyszłe losy świa
ta, wskazać m e t o d ę  wyjścia z impasu. Kluczem do tej głębokiej przemiany jest kreacja 
nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki h u m a n i s t y c z n e j  i h o l i s t y c z n e j ,  zdolnej 
przezwyciężyć groźbę samozagłady, będącej w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości4.

Funkcja Pedagogiki Holistycznej w kształceniu kadr
kultury fizycznej w Polsce III tysiąclecia

Pedagogika Holistyczna jest nowym kierunkiem pedagogicznym wykreowanym przez 
autora niniejszego opracowania z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia oraz stale 
doskonalonym i rozwijanym do dnia dzisiejszego5. Pedagogika Holistyczna stanowi próbę 
przezwyciężenia najgłębszego w historii kryzysu pedagogiki współczesnej, przedstawionego 
w latach 80. XX wieku w sposób szczególnie dosadny w dwóch kolejnych raportach 
ekspertów UNESCO -  raporcie Faure'a (1973) i Raporcie Rzymskim (1976). Sentencja 
„Learning to be” („Uczyć się, aby przetrwać”) stanowiła motto pierwszego z nich, a drugi 
z raportów posłużył się sentencją jeszcze mocniejszą „Leam or die” („Ucz się, jeśli nie 
chcesz zginąć”). Obydwa raporty wskazywały na rozwój oświaty i kultury jako na niezbędną 
konieczność wyjścia z kryzysu i uniknięcia groźby totalnej zagłady ludzkości. Istotą Raportu 
Rzymskiego było tzw. nauczanie innowacyjne, o charakterze głęboko humanistycznym, 
prowadzące do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju osobowości młodego pokolenia, a 
więc uwzględniające zarówno rozwój fizyczny i zdrowie, jak również sferę emocjonalną, 
intelektualną wolicjonalną zwłaszcza sferę społeczno-moralną sferę wartościowania. 
Raport Rzymski głosił idee prawdy, wolności, tolerancji, twórczej inwencji, rozbudzania 
wśród młodzieży wrażliwości na piękno oraz wszelkich przejawów krzywdy zadawanej 
jednostce czy społeczeństwu. Pomimo upływu ponad dwudziestu lat od wzmiankowanych 
raportów -  ich założenia nie tylko nie straciły na aktualności, ale jeszcze bardziej przybrały 
na sile na skutek wzmagającego się kryzysu wychowania oraz ogromnego nasilenia 
przemocy i terroryzmu, którego apogeum stanowił atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej.

Pedagogika Holistyczna stanowi poszerzoną i zmodyfikowaną kontynuację założeń 
Raportu Rzymskiego, utożsamiając się ideowo z etosami humanistycznej etyki oraz 
pedagogiki teonomicznej6. W przeciwieństwie do wąskiego pojmowania pedagogiki, spro
wadzającego ją  do narzędzia służącego realizacji absurdalnie przeładowanych programów 
nauczania, z d r a s t y c z n y m  naruszeniem higieny ogólnej, psychologii rozwojowej oraz 
higieny psychicznej, w odróżnieniu od przesyconego nudą werbalizmu procesu dydak
tyczno-wychowawczego oraz znienawidzonych przez młodzież sloganów -  Pedagogika 
Holistyczna oferuje młodzieży zdobywanie wiedzy w atmosferze radosnej emocjonalnej 
przygody oraz twórczego zaangażowania7. Omawiany nurt pedagogiki dąży do pełnego, 
„całościowego” rozwoju i odnowy osobowości, uwzględniając całokształt uwarunkowań 
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czynników genetycznych, środowiskowych, 
instytucjonalnych, własnej aktywności wychowanków, Podstawowym założeniem Pedagogi
ki Holistycznej jest rozpatrywanie wszelkich zabiegów wychowawczych w ścisłym 
powiązaniu z całokształtem przemian humanistycznych, rzeczywistości społeczno-ekono
micznej, politycznej i kulturowej nie tylko ziemi ojczystej, ale kontynentu europejskiego 
oraz całego globu. Podobnie jak większość postępowych nurtów pedagogicznych, pedago

* A. Szyszko-Bohusz (2001), Nieśmiertelność genetyczna w świetle Pedagogiki Holistycznej Iw:] Sprawozdanie 
Z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział Kraków, Kraków, 1. XU V/I. 
s Ibidem.
È Ibidem.
7 A. Szyszko-Bohusz (1986), Relaksacja w wychowaniu fizycznym i sporcie, „Wychowanie Fizyczne i Sport” , nr 2.



gika ta, ostrze krytyki kieruje przeciwko tzw. pedagogice tradycyjnej, wywodzącej się od 
J. F. Herbarta (1776-1841), zwłaszcza zaś jej nurtowi psychologicznemu, postulującemu 
mechaniczne zapamiętywanie materiału z pominięciem własnej, krytycznej refleksji. 
Niezwykle szkodliwy wpływ tej tendencji trwa do czasów współczesnych na wszystkich 
szczeblach kształcenia, nie pomijając, niestety nawet szkół wyższych. Jak wspomniano 
wyżej, Pedagogika Holistyczna szczególnie uwypukla konieczność kreacji atmosfery 
psychicznej w instytucjach kształcących młodzież, opartej na partnerstwie, twórczej 
współpracy nauczycieli oraz uczniów. Otwartość, wzajemne zaufanie i życzliwość -  winny 
zastąpić skostnienie, rutynę i formalizm -  rozpanoszone w szkołach.

Idea holistycznego, całościowego traktowania procesu wychowania i kształcenia 
młodzieży wiąże się również ściśle z kształceniem kadr kultury fizycznej w instytucjach 
specjalistycznych, do których w Polsce zaliczają się przede wszystkim akademie 
wychowania fizycznego. W rozmaitych, nie tylko polskich ktęgach kulturowych silnie 
zakorzeniona jest tendencja do o d r ę b n e g o  traktowania ciała i sfery psychicznej 
człowieka, „somy” i „psyche”. Wytwarza to sztuczną, sprzeczną ze współczesną tendencją 
unifikacji poszczególnych dyscyplin naukowych, izolację między psychologią, medycyną 
i edukacją. Pedagogika Holistyczna dąży do zatarcia tych sztucznych barier, wykorzystując 
inspirujące koncepcje i praktyki wywodzące się z kultury Wschodu, zwłaszcza indyjską 
jogę8. Idea holizmu, sformułowana na gruncie zachodnim stosunkowo niedawno, lecz 
zapoczątkowana w zamierzchłej przeszłości, jest im szczególnie bliska. Zgodnie z tą ideą 
całość jest czymś więcej niż sumą elementów, z których jest złożona, zaś w każdym 
elemencie można odnaleźć cechy i wpływy całości. To, co jawi się w percepcji jako różne, 
może okazać się j e d n y m ,  na bardziej podstawowym poziomie. Dla nauczyciela 
wychowania fizycznego, ściślej zaś k u l t u r y  f i z y c z n e j ,  który zaznajomiony jest 
z psychoterapią (a każdy współczesny nauczyciel o rzetelnym wykształceniu w i n i e n  być 
z tą dyscypliną nauki możliwie dogłębnie zaznajomiony), problemy ciała i jego funkcji 
(związanych z gospodarowaniem energią), problemy pro zdrowotne, treningu sportowego, 
wyczynu etc. winny być interpretowane w ś c i s ł y m  p o w i ą z a n i u  z rozwojem sfery 
psychicznej, a więc sfery emocji, sfery wolicjonalnej, umysłowej, jak również i to szcze
gólnie mocno, sfery społeczno-moralnej (sfery wartościowania). Niezwykle doniosłym, 
zarówno dla nauczyciela kształcącego kadry kultury fizycznej, jak i dla jego słuchaczy, jest 
dojrzały, uwzględniający konieczność ustawicznego rozwoju osobowości, s p o s ó b  
ż y c i a  na  co  d z i e ń 9.

Całościowy, holistyczny pogląd na problem wychowania fizycznego w szkołach polskich 
przewijający się z tym nierozerwalnie problem kształcenia kadr kultury fizycznej znalazł 
wyraz w wielu opracowaniach wybitnych teoretyków i praktyków wychowania fizycznego i 
kultury fizycznej °. Wychodząc naprzeciw ich postulatom, Pedagogika Holistyczna dąży do 
zjednoczenia w procesie kształcenia kadr kultury fizycznej aspektów duchowych, 
psychologicznych, energetycznych oraz somatycznych dla realizacji węzłowego zadania 
wszechstronnego rozwoju osobowości. Wykorzystuje przy tym osiągnięcia współczesnych 
nurtów psychoterapii (Rogers, Pearls, Maslow, Grof, Wilber i inni), psychologii humani
stycznej, nowoczesnej teorii wychowania fizycznego oraz pedagogiki teonomicznej11.

Zgodnie z tym ostatnim nurtem osoby uznane powszechnie za autorytet moralny, jak 
Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe, Matka Teresa z Kalkuty, Albert Schweitzer, Mahatma

8 A. Szyszko-Bohusz (1978), Joga -  indyjski systemfilozoficzny, leczniczy i pedagogicvty, Ossolineum, Wrocław.
9 A. Szyszko-Bohusz, Pedagogika Holistyczna..,, op. cit.
10 M. Dcmeł, A. Skład (1970), Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa oraz H. Grabowski ( J 997), 
Wychowanie Fizyczne [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Instytut Kultury, Warszawa.
11 W. Pastemiak (2001), Melateoretyczne założenia pedagogiki teonomicznej i teonomicznej dydaktyki literatury, 
„Dydaktyka Literatury”, t. XXI, Zielona Góra.



Gandhi -  stawiani są przez Pedagogikę Holistyczną jako wzór do naśladowania dla mło
dzieży. Znajomość dokonań tych wielkich autorytetów moralnych stanowi niewątpliwie 
pomoc w przezwyciężaniu głębokiego kryzysu pedagogicznego, którego głównym źródłem 
jest utrata zupełna lub częściowa autorytetu zarówno rodziny, jak i instytucji szkoły. (...) 
Ideały olimpijskie -  siły i piękna zjednoczonego z dobrem, szacunek dla przeciwnika 
i przyznanie pierwszeństwa „fair play” przed wygraną za wszelką cenę, stanowią pod
stawową zasadę Pedagogiki Holistycznej w procesie kształcenia kadr kultury fizycznej12.

Pedagogika Holistyczna w relacji do
Hipotezy Nieśmiertelności Genetycznej (HNG)

W okresie wieloletnich badań zarówno teoretycznych jak i empirycznych o charakterze 
inter i multidyscyplinamym autor niniejszego opracowania sformułował Hipotezę Nie
śmiertelności Genetycznej (PING). (...) Zgodnie z tą hipotezą pojęcie dziedziczności nie 
stanowi jedynie przekazu potomstwu zawiązków somatycznych organizmów rodzicielskich, 
ale jest również przekazem ich pobudliwości oraz świadomości (w odniesieniu do 
człowieka). Jeżeli bowiem genotyp, zawierający zawiązki biologiczne i psychiczne danego 
organizmu przekazywany jest potomstwu w akcie dziedziczenia w 100%, a z genotypem 
współwystępuje ściśle charakterystyczna dla niego pobudliwość (w odniesieniu do homo 
sapiens Świadomość), oznacza to, że życie i świadomość rodziców k o n t y n u u j e  się 
w potomstwie. Rewolucyjność sformułowanej hipotezy wynika z próby z a n e g o 
w a n i a  śmierci osobniczej jako k r e s u  doświadczeń człowieka na ziemskim planie bytu.

W interpretacji autora życie i świadomość jak również pobudliwość są nierozerwalnie 
złączone i śmierć biologiczna nie może zaistnieć dopóki istnieją jakiekolwiek organizmy 
o wspólnym pochodzeniu. Albowiem istnienie organizmów obdarzonych życiem jest 
rezultatem c i ą g ł o ś c i  ł a ń c u c h a  g e n e t y c z n e g o ,  stanowiącego nie tylko konty
nuację DNA i RNA, ale również współwystępującej z nimi pobudliwości przeradzającej się 
w procesie ewolucji w świadomość ludzką. Wydaje się oczywiste, iż owa pierwotna 
pobudliwość oraz świadomość nie zatraca w potomstwie swej t o ż s a m o ś c i  z pobu
dliwością, względnie świadomością rodziców. Chociaż bowiem potomstwo różni się od 
swych rodziców na skutek połączenia zawiązków genetycznych ojca i matki, zmian 
środowiskowych oraz mutacji -  jednakże zmiany -  te n ie  w y k l u c z a j ą  tożsamości 
genetycznej zarówno „somy”, jak i związanej z nią „psyche”, przekazanych w akcie rozrodu. 
Tak więc dopóki istnieje ciągłość -  kontynuacja łańcucha genetycznego poczętego przed 
milionami lat u zaczątków ewolucji -  dopóty w każdym nowo narodzonym osobniku 
o d r a d z a  s i ę  nie tylko struktura biologiczna rodziców, ale również ich pobudliwość -  
życie -  świadomość. Dla każdego biologa truizmem jest n i e ś m i e r t e l n o ś ć  każdego 
organizmu jednokomórkowego (np. ameby, wyplawka), rozmnażającego się przez podział -  
ponieważ tożsamy z nim samym organizm n ie  z g i n ą ł ,  p r z e t r w a !  od momentu 
poczęcia dzieląc się przez miliony lat. Hipoteza Nieśmiertelności Genetycznej postuluje, iż 
organizmy wielokomórkowe, rozmnażające się drogą płciową, n ie  t r a c ą  „przywileju 
nieśmiertelności” w odniesieniu do swych niżej zorganizowanych jednokomórkowych braci. 
Wprawdzie bowiem złożoność organizmów ulega bezustannej przemianie w procesie 
metabolizmu, jednakże towarzyszące tej przemianie odczuwanie bodźców, szczególna 
bardziej lub mniej prymitywna p e r c e p c j a  rzeczywistości -  przynależy do tej samej

12 A. Szyszko-Bohusz (1994), Funkcja Pedagogiki Holistycznej w kształceniu specjalistów z  dziedziny kultury 
ßzycznej [w:] Fcnczyn J. (red.], Nauczanie przedmiotów humanistycznych w Akdemii Wychowania Fizycznego 
(Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry 
Psychologii AWF w Krakowie), Kraków oraz tegoż (1994a), Pedagogiczne zasady wychowania w duchu ideałów 
olimpizmu w świetle pedagogiki holistycznej [w:] Lipiec J. (red.], Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków.



struktury psychosomatycznej. Modyfikacji ulega jedynie rodzaj oraz intensywność odbie
ranych bodźców, ale nie genetycznie zdeterminowana struktura osobnicza określająca jej 
t o ż s a m o ś ć 13. Tak została zakwestionowana r e a l n o ś ć  ś m i e r c i .

W celu weryfikacji przedstawionej hipotezy zastosowano szereg metod i technik ba
dawczych, ze szczególnym uwzględnieniem metody introspekcji. Program badań obej
mujący zarówno stan relaksacji psychofizycznej, jak i stan świadomości zamianowany 
„Uniwersalnym Stanem Świadomości” objął populację liczącą około 1000 młodzieży 
szkolnej oraz 5000 studentów wyższych uczelni. W okresie długoletnich badań autor odbył 
również wiele dogłębnych dyskusji z wybitnymi przedstawicielami różnych dyscyplin 
naukowych -  humanistami, psychologami, przyrodnikami, lekarzami, logikami, mate
matykami, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wspomniane kontakty naukowe oraz 
multidyscyplinama współpraca przyczyniły się do pogłębionej penetracji złożonej i trudnej 
problematyki badań oraz interpretacji ich związku z Pedagogiką Holistyczną.

Stanowi ona nieodłączną składową omawianej hipotezy, świadczącej o nierozerwalnej 
łączności organicznej oraz ścisłej współzależności wszelkich istnień o wspólnym 
pochodzeniu. Z tej perspektywy wszelka niesprawiedliwość, krzywda czy ból wyrządzone 
„innej” istocie oznaczają w istocie traumę zadaną s o b i e  s a m e m u  (...).

Nie wymaga dowodu, że urzeczywistnienie w świadomości młodzieży aktu j e d n o ś c i  
ż y c i a  oraz wzajemnej współodpowiedzialności kreuje osobowość tolerancyjną, wrażliwą 
na krzywdę i cierpienie, mocno zakorzenioną w kulturze humanistycznej, osobowość 
wszechstronnie rozwiniętą zdolną do bezinteresownej pomocy i twórczej eksploracji 
prawdy. W tym świetle ścisły związek ideowy scalający Pedagogikę Holistyczną oraz 
Hipotezę Nieśmiertelności Genetycznej nie może budzić wątpliwości.

Podsumowanie całokształtu rozważań. Dyskusja

Kształcenie kadr kultury fizycznej we współczesnym świecie, a więc i w Polsce, winno 
głęboko współbrzmieć z nowoczesnym kierunkiem przemian humanistycznych, obejmu
jącym wszelkie dziedziny ludzkiej działalności, również pedagogikę. W obliczu pogłę
biającego się potrójnego kryzysu cywilizacji naukowo-technicznej -  kryzysu -  matki, czyli 
deprecjacji najwyższych wartości duchowych i etycznych -  prawdy, dobra i piękna, kryzysu 
ekologicznego oraz bez precedensu w historii kryzysu wychowania młodego pokolenia, 
wobec olbrzymiej eskalacji naruszania podstawowych praw człowieka, a w konsekwencji 
nasilenia korupcji, przestępczości i terroryzmu -  właściwe, oparte na humanistycznych 
podstawach, nowatorskie kształcenie nauczycieli, w tym kadr kultury fizycznej, nabiera 
szczególnie doniosłego znaczenia, Pedagogika Holistyczna jest nowatorskim kierunkiem 
w pedagogice współczesnej, stanowiącym próbę wskazania kierunku wyjścia z impasu, 
w jakim znalazła się ludzkość zarania III tysiąclecia. Oto, w zarysie, jej podstawowe 
założenia:

1. Niezbędność dokonania dogłębnej przemiany dominującego w szkolnictwie wszyst
kich szczebli tradycyjnego systemu dydaktyczno-wychowawczego J. F. Herbaria (1776— 
1841).Wykreowany przez niego system klasowo -  lekcyjny bazował na przyswajaniu 
wiadomości, opartym na „pamięci mechanicznej”, wkuwaniu bez potrzeby głębszego 
zrozumienia, refleksji, krytycyzmu. Metody wychowawcze w tym systemie opierały się na 
groźbie, naganie, karach fizycznych naruszających godność osoby ludzkiej (...).

2. Idee Pedagogiki Holistycznej uwzględniają w pełni ogromny dorobek dawniejszych 
i współczesnych pedagogów, myślicieli i humanistów, zwłaszcza H. Pestalozziego, J. Kor
czaka, M. Grzegorzewskiej, Mahatmy Gandhiego, Alberta Schweitzera, jak również naszego 
Wielkiego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II stanowiącego wspaniały przykład w ł a 
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ś c i w e g o ,  opartego na miłości, tolerancji i szacunku, stosunku do młodzieży całego 
świata, nie tylko młodzieży chrześcijańskiej. Jego posłanie określa zawód nauczycielski jako 
p o w o ł a n i e ,  którego celem jest w s z e c h s t r o n n y  r o z w ó j  w y c h o w a n k ó w ,  
obdarzenie ich inspiracją do życia g o d n e g o  c z ł o w i e k a ,  przepojonego miłością do 
prawdy oraz twórczego bezinteresownego trudu dla podniesienia na wyższy poziom rozwoju 
c a ł e j  l u d z k o ś c i .  (...)

3. Holistyczny przewrót w pedagogice, obejmujący swym zasięgiem szczególnie mocno 
wychowanie fizyczne, rekreację i turystykę, jest równoznaczny z  kreacją nowej jakościowo 
postawy nauczycieli, instruktorów i trenerów wobec swych podopiecznych. Postawę tę 
winny charakteryzować wzajemne zaufanie, głęboka życzliwość i szacunek oraz umiejętność 
współpracy, twórczego partnerstwa.

4. Nudę, rutynę, bezpłodne moralizowanie, obojętność lub nierzadko bardziej lub mniej 
ukrywaną niechęć, a nawet wrogość nauczycieli wobec uczniów i vice versa, winna zastąpić 
radość z wzajemnego twórczego działania i współpracy, umiejętność koncentracji 
psychicznej i relaksacji (przerwy śródlekcyjne wypełnione muzyką odprężającą, potęgującą 
energię i mobilizującą, podnoszącą na duchu) -  zgodnie z wymogami współczesnej 
h i g i e n y  p s y c h i c z n e j .

5. Należy uczynić wszystko, aby kontrolowanie, sprawdzanie umiejętności uczniów, 
wszelkie egzaminy i sprawdziany, nie stanowiły synonimu lęku, przeradzającego się jakże 
często w nerwice i fobie na skutek nadmiernego stresu i wadliwej a t m o s f e r y  
p s y c h i c z n e j  oraz paradoksalnie przeładowanych programów bezdusznie egzek
wowanych. Gdy nauczyciel potrafi wzbudzić do siebie zaufanie oraz sympatię, gdy uczeń 
n i e  o b a w i a  s i ę  zwrócić się do niego z k a ż d ą  s p r a w ą  czy trudnością -  wówczas 
zostaną zlikwidowane podpowiedzi, ściągi i bryki stanowiące w istocie zwyczajne oszustwo, 
jakże powszechnie, wprost na zasadzie obowiązującego zwyczaju, rozpanoszone w  naszych 
szkołach. (...)

6. Jedynie „nauczyciele z powołania” (nie z  doboru przypadkowego, idący do młodzieży 
„z przymusu”, gdyż nie zdołali osiągnąć bardziej intratnego zawodu) mogą zrozumieć, że 
pedagogika wymaga spełnienia nie tylko funkcji dydaktycznej, ale również funkcji wycho
wawczej oraz s ł u ż e b n e j ,  czyli roztoczenia nad uczniami szeroko pojętej o p i e k i ,  
znajomości psychoterapii, ich problemów i zagrożeń, realizowania podstawowych potrzeb 
psychicznych -  miłości, bezpieczeństwa, twórczej autorealizacji, afiliacji, wiary w swe siły 
i możliwości etc. Brak realizacji tych podstawowych potrzeb zarówno w rodzinie, jak 
i w szkole, bywa jakże często powodem wykolejeń, dewiacji, przestępczości, popadania 
w nałogi, chuligaństwa. Godne pożałowania ekscesy w czasie zawodów sportowych powo
dowane przez młodzież są  w niemałej mierze spowodowane błędami nauczycieli wycho
wania fizycznego, traktujących swoje zadanie wyłącznie jako kształtowanie „kultury ciała” .

7. Pedagogika Holistyczna jest w y z w a n i e m  dla instytucji wychowawczych, 
nauczycieli i rodziców do przewartościowania schematów myślowych i kreacji nowej, 
pozbawionej obłudy, rutyny i przemocy p e d a g o g i k i  j u t r a .

8. Pedagogika Holistyczna winna być interpretowana w ścisłym powiązaniu z  wysuniętą 
przez autora H ipotezą Nieśmiertelności Genetycznej. Zgodnie z  nią istnienie organizmów 
obdarzonych życiem jes t rezultatem c i ą g ł o ś c i  łańcucha genetycznego, stanowiącego 
nie tylko kontynuację DNA i RNA, ale również tożsamej pobudliwości przeradzającej się 
w procesie ewolucji w  świadomość homo sapiens. W procesie metabolizmu przemianie 
ulega jedynie rodzaj oraz intensywność odbieranych bodźców -  informacji, ale nie 
s t r u k t u r a  o s o b n i c z a  określająca tożsamość organizmu.

9. Zadaniem Pedagogiki Holistycznej jest wychowanie młodzieży w duchu głębokiej 
tolerancji, stanowiącej antynomię fanatyzmu, przemocy i agresji w myśli, słowie i czynie. 
Zrozumienie oraz empatyczne utożsamienie się z prawdą o jedności i wartości wszelkiego



życia oraz absurdalności agresji wobec innych, równoznacznej zdziałaniem  samobójczym, 
stanowi finalny efekt wychowawczy do którego zmierza Pedagogika Holistyczna. Wypra
cowanie tego rodzaju postawy etycznej stanowić winno niezbędny postulat kształcenia kadr 
kultury fizycznej we współczesnej nam epoce cywilizacji naukowo-technicznej.
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E ducaton  of the s ta ff  o f  physical cu ltu re  in the re lation  to holistic pedagogy 

Key w ords: pedagogy, Holistic Pedagogy, physical cultu re

The author is an inventor of a new branch of pedagogy -  The Holistic Pedagogy. He 
presents the new holistic multidisciplinary view several fundametental notions, as life, 
consciousness, personal identity, genetic memory, heredity. According to this the above the 
revision of to -  date terminology is proposed. The author claims the notion of heredity can be 
understood as as continuation of the parents life in children. Therefore, the chain of life and 
consciousness has been not interrupted despite of the death of an in individ -  ual. The article 
proves the strict coherence of Hilistic Pedagogy, Hypothesis of Genetic Immortality and 
modern understandinng of education of the staff of physical culture.


