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Mªodzie» XXI wieku nara»ona jest na wiele pokus. W±ród nich mo»na
wymieni¢ narkotyki, oddziaªywanie subkultur mªodzie»owych, alkoholizm i
wiele innych. Dlatego te» nale»aªoby zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na stworze-
nie warunków w których dzieci i mªodzie», w czasie wolnym, b¦d¡ rozwija¢
swoje zainteresowania.

Wa»n¡ rol¦ mo»e odegra¢ tu sport, który ma wpªyw nie tylko na zdrowie
i prawidªowy rozwój �zyczny mªodzie»y, ale równie» ksztaªtuje psychik¦,
wpªywa na rozwój spoªeczny i moralny. Ma du»e walory wychowawcze.
Zaj¦cia sportowe i rekreacyjno � turystyczne przeprowadzane w czasie wol-
nym, mog¡ sta¢ si¦ dla mªodzie»y bardzo cenne gdy» odwróc¡ uwag¦ od
wielu patologii spoªecznych.

Niniejsze zestawienie przygotowano z my±l¡ o nauczycielach, wychowaw-
cach, którym na sercu le»y dobro ich wychowanków.
Materiaª tu zgromadzony dowodzi, »e nie mo»na pomin¡¢ wychowawczych
walorów sportu. Trzeba szuka¢ alternatywnych mo»liwo±ci, aby przeci-
wdziaªa¢ patologii spoªecznej w±ród dzieci i mªodzie»y. Materiaªy tu ze-
brane dost¦pne s¡ w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.
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