
 

 

Fair Play w życiu szkoły i każdego z nas 

 

 

Uczeń stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, 

umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

 

Fair Play to termin o którym każdy słyszał, ale interpretacja obszaru jego zasięgu jest 

różna, podobnie jak mnogość definicji. Zasada niezwykle potrzebna w życiu każdego 

człowieka, często przyporządkowywana wyłącznie do zagadnień związanych ze 

sportem. Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z 

przepisami, ale także piękny i szlachetny. Nie należy jednak traktować jej jak przymusu, 

którego należy przestrzegać, lecz jako coś więcej – postawę moralną, wynikającą z 

naszych wewnętrznych przekonań. 

 

Za prekursorów Fair Play uważa się starożytnych Greków, z ich kultury wywodzi się 

pojęcie etyki (ethicos – zgodny z obyczajem). Przed każdą rywalizacją jej uczestnicy 

składali przysięgę, która w treści zawierała zobowiązania do przestrzegania norm 

etycznych w okresie trwania zawodów. Za nieuczciwe praktyki groziły kary pieniężne 

lub publiczne wykluczenie z Igrzysk. Obecna zasada Fair Play (czystej gry), której 

staramy się przestrzegać, powstała na Wyspach Brytyjskich w czasach celtyckich i 

początkowo nie miała związku ze sportem, ale przede wszystkim z zasadami 

dotyczącymi postępowania wojennego. 

 

 

Zasada Fair Play nie dotyczy ono tylko i wyłącznie sportu. Powinna funkcjonować i 

być respektowana we wszystkich dziedzinach życia na co dzień. Uczmy się zatem 

uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów, a także reguł walki 

sportowej, nienagannego zachowania podczas zawodów, widowisk sportowych i zajęć 

sportowych. 

 

Charakteryzując fair play używa się zróżnicowanych określeń takich jak: uczciwość, 

etyka, honor, lojalność, czystość, moralność, przestrzeganie reguł, szacunek dla 

przeciwnika. 

Fair play jest przede wszystkim osobistym, wewnętrznym zobowiązaniem  do 

przestrzegania szeroko pojętych wartości humanistycznych. 

Uwrażliwienie  na zasady fair play w czasie rozgrywek szkolnych, podczas lekcji 

właściwie kształtuje stronę moralną ucznia, co w sposób zasadniczy wpływa na jego 

postawę jako dorosłego człowieka. 

 

Jak wynika z badań nad poziomem wiedzy i świadomości młodzieży w zakresie fair 

play pojęcie to głównie kojarzy się im ze sportem. Generalnie młodzież zna zasady 

fair play, zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo osiągnięte w wyniku oszustwa, błędu 

sędziego nie stanowi prawdziwej wygranej. 



Fair play to także poszanowanie dla samego siebie, które wyraża się przez: lojalność, 

poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności, szacunek i uznanie dla przeciwnika, 

postawę pełna godności i zdecydowania, skromność w wypadku zwycięstwa i spokój 

w momencie porażki. 

Aby fair play nie kojarzyło się tylko ze sportem ideę tą powinniśmy propagować 

wszyscy. Rozwijanie potrzeby działania zgodnego z regułami fair play, 

respektowania przyjętych norm, dbałości o własny rozwój biologiczny, intelektualny 

i duchowy (moralny) musimy uczyć wszyscy. 
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