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OD REDAKTORÓW    
 
Wiek XX w związku z rozwojem techniki we wszystkich dziedzinach 

życia przyniósł znaczne zmniejszenie aktywności ruchowej człowieka. 
Poruszamy się samochodami i samolotami, pracując na roli używamy ma-
szyn, fabryki uległy automatyzacji, a w gospodarstwach domowych sto-
sujemy szereg sprzętów, które eliminują aktywność fizyczną człowieka. 

Na początku XXI wieku mamy sytuację, że większość dzieci i mło-
dzieży spędza wolny czas przed telewizorem lub komputerem, nie prze-
jawiając chęci do aktywności fizycznej. Prowadzi to do wielu negatyw-
nych skutków w rozwoju somatycznym, wad postawy, niskiej sprawno-
ści fizycznej i koordynacji ruchowej. Dochodzą do tego złe nawyki żywie-
niowe prowadzące do otyłości, pogłębiającej unikanie aktywności fizycz-
nej i będącej podłożem wielu chorób cywilizacyjnych. 

W szeregu prezentowanych w monografii publikacji wykazano nieza-
dawalający poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, problemy 
związane z nadwagą i otyłością, a w populacji niewielki odsetek osób 
uprawiających aktywnie sport. 

Poprawę sytuacji można uzyskać tylko poprzez szeroko zakrojoną ak-
cję uświadamiającą o wpływie aktywności fizycznej i racjonalnego żywie-
nia na prawidłowy rozwój młodego pokolenia oraz położenia większego 
nacisku na zajęcia fizyczne w szkołach. Okres szkolny ma decydujący 
wpływ na rozwój stylu życia i tylko wypracowanie w tym okresie właści-
wych wzorców może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie w życiu 
dorosłym w postaci pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz za-
chowanie sprawności fizycznej i umysłowej nawet do późnej starości. 
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