
Ruch a zdrowie
Wybrane problemy      



.



Monografia naukowa
pod patronatem

International Association of Sport Kinetics

praca zbiorowa
pod redakcją 

Doroty Kozłowskiej
Krzysztofa Ludwika Sobolewskiego

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Białystok 2013

Ruch a zdrowie
Wybrane problemy



Copyright  c  by Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki,
Białystok 2013

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form without the prior permission 
of the Publisher.

ISBN 978-83-929836-5-1

Sekretarz Redakcji

Paweł Surynowicz

Okładka i DTP

Paweł Surynowicz

Dział Wydawnictw i Publikacji
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 49
tel. 85 713 15 91, fax 85 713 15 92
e-mail wydawnictwa@wswfit.com.pl

Lista recenzentów współpracujących

Ryszard Przewęda, 
Włodzimierz Starosta, 
Anita Hoekelmann (Niemcy), 
Peter Hirtz (Niemcy),                               
Christos Papadopoulos (Grecja), 
Michał Kobryński (Białoruś)
Tadeusz Juszkiewicz (Białoruś)
Zdzisława Wyżnikiewicz - Kopp, 
Elwira Kryńska,
Andrzej Mastalerz, 
Władysław Barkow,
Jewgienij Masłowski,
Krzysztof Janusz Sobolewski,
Tadeusz Rynkiewicz,
Andrzej Matuszkiewicz, 
Andrzej Górniak, 
Ryszard Dzięciołowski, 
Zdzisław Piotrowski,
Elżbieta Jekateryńczyk - Rudczyk, 
Czesława Tukiendorf, 
Tatiana Morozewicz, 
Krzysztof Ludwik Sobolewski



Społeczne problemy 
Wychowania Fizycznego 

i 
Kultury Fizycznej



.



Społeczne problemy Wychowania Fizycznego i Kultury Fizycznej 7

Abstract

The study first presents a historical outline of higher edu-
cation development starting from the medieval and modern
model of a university through its contemporary structures and
tasks, particularly those faced by a sports higher education
institution. In this context, the study depicts the problem of
the impact of a higher education institution on shaping moral
and social models and attitudes of its students and graduates
as well as their relation to the tasks assigned by the school
and social reality.

Key words: morality, higher education institution

Każda zbiorowość ludzka wykształca jakiś wzór człowie-
ka, czy też jakieś wzory, które dla jej członków stanowią
przedmiot aspiracji. Bez zrozumienia tych wzorów, zauważy-
ła przed laty Maria Ossowska, trudno jest zrozumieć kulturę,
która się na nich modeluje, „tak jak trudno jest zrozumieć
kulturę Anglii współczesnej, jeśli się nie pamięta, że kształto-
wała się ona pod sugestią ciągle jeszcze aktualnego wzoru
gentelmana, do którego przeciętny Anglik pragnie się
i w ubraniu, i w zachowaniu, i w swoim życiu wewnętrznym
upodobnić”.[1]

Cechą definicyjną wzoru osobowego jest idea naśladow-
nictwa: wzór zachęca lub powinien zachęcać do naśladow-
nictwa. Wzorem osobowym może być współcześnie żyjący
człowiek albo postać historyczna, literacka, telewizyjna.
Istotną cechą wzoru osobowego jest, że przemawia on swą
konkretnością do wyobraźni „odbiorców”, wywołując chęć
działalności naśladowczej. Aby tę chęć wywołać, jednostka
będąca wzorem musi być obdarzona wyraziście przymiotami
uważanymi za godne naśladowania. Wzór osobowy określa
więc rodzaj stylu życia.

W tym miejscu musi pojawić się pytanie, czy i w jakim
zakresie szkoły wyższe uczestniczą w procesie kształtowania
wzorów osobowych i stylów życia oraz jakie narzędzia mają
w tym względzie do swojej dyspozycji? Aby na te pytania dać
sensowną odpowiedź, trzeba widzieć współczesną szkołę
wyższą (bez względu na jej profil naukowo- dydaktyczny
i status prawny) w kontekście długiego procesu formowania
się idei uniwersytetu, poczynając od momentu pojawienia się
w 1088 roku pierwszego uniwersytetu w Bolonii. Od tego
momentu przez ponad dziesięć stuleci powstające nowe
uczelnie tego typu odgrywały nie tylko wiodącą rolę w roz-
woju nauki, ale ponadto strukturą organizacyjną i atmosferą
w nich panującą, formowały intelekty i charaktery żaków
i profesorów, ukazywały ideały i godne naśladowania wzorce

mądrego i godziwego życia. Warte podkreślenia jest i to,
że wypracowane w Średniowieczu struktury uniwersytetu
przetrwały do naszych czasów, w postaci wydziałów, katedr,
kolegiów, podobnie jak stanowiska rektora i dziekana. Świad-
czy to o swoistym konserwatyzmie uniwersytetu, który łatwo
i bez racji nie poddaje się wpływom otoczenia, i który to kon-
serwatyzm sprawia, że „mimo wojen, rewolucji, zmian for-
macji społecznych, upadku kolejnych państw i powstawania
innych, reform religijnych i politycznych, masowych migra-
cji, kryzysów gospodarczych oraz przeobrażeń w kulturze-
niektóre elementy rzeczywistości szkół wyższych cechuje
zadziwiająca trwałość, istnienie mechanizmów niezmiennych
od stuleci”.[2]

Narodziny pierwszego uniwersytetu w Bolonii w okresie
XI- XIII w. powstanie następnych uczelni tego typu:
w Paryżu, Oxfordzie, Cambridge, Padwie, Pradze
i Krakowie. Wraz z uniwersytetem powstawały ich korpora-
cje, gwarantujące przywileje, jak prawo nadawania stopni
naukowych, prawo nauczania w całym chrześcijańskim świe-
cie, prawo do strajku i secesji z miasta. W średniowiecznym
uniwersytecie istniały już „studia dwustopniowe”- pełny uni-
wersytet czterowydziałowy (sztuki wyzwolone, prawo,
medycyna i teologia) lub niepełne studium (akademia) przy-
gotowujące na wydziale sztuk wyzwolonych do studiów na
pozostałych fakultetach.[3] Warto też wspomnieć o ciekawej
formie dydaktycznej uniwersytetu w średniowieczu, jaką
była tzw. sabatines, czyli sobotnie publiczne dysputy profeso-
rów, którym przysłuchiwali się żacy, ucząc się w ten sposób
sztuki dyskutowania i polemizowania. Szkoda, że ta forma
dydaktyczna nie przetrwała do naszych czasów.

W odróżnieniu od średniowiecznych, uniwersytety nowo-
żytne podlegały już nie Kościołowi, lecz państwu, zachowu-
jąc wszakże swą autonomię wewnętrzną oraz swobodę
w zakresie nauczania i prowadzenia badań naukowych.
Językiem wykładowym stał się język narodowy danego
kraju. Częściowo zmieniła się także struktura uniwersytetu:
teologia straciła swoją wcześniejszą pozycję na rzecz wielu
wydziałów zaliczanych dotychczas do sztuk wyzwolonych.
Nowością stały się również wielodyscyplinarne kolegia
(głównie brytyjskie), dydaktyczne (francuskie) oraz łączące
kształcenie z badaniami naukowymi (model niemiecki).[4]

Ważną cenzurą w kształtowaniu się struktury uniwersyte-
tu nowożytnego było utworzenie uniwersytetu w Berlinie
(1809 r.), zgodnie z koncepcją Wilhelma von Humboldta.[5]
Odróżniał on trzy stopnie edukacji, które we współczesnym
języku można określić jako podstawy, średni i wyższy.
Humboldt ponadto wprowadził, nieznany dotąd, rok szkolny.
Oznaczało to, że nie można było przystąpić do zajęć w szkole
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lub uczelni w dowolnym czasie, lecz jedynie z rozpoczęciem
roku szkolnego lub semestru. Niemiecki uczony kierował się
zasadą, według której podstawową funkcją szkoły  i uczelni
ma być kształcenie oraz kształtowanie specyficznych umiejęt-
ności, a nie tylko przekazywanie wiedzy. W toku kształcenia
osobnik ma się stawać kimś, zyskiwać osobowość- bez wzglę-
du na pochodzenie. Cel ten zaś można realizować tylko wów-
czas, kiedy nauczyciel będzie traktować ucznia (studenta)
jako równorzędnego partnera. Ma to miejsce wtedy, kiedy ist-
nieje coś, co łączy nauczającego z uczącym się. Tym samym
jest właśnie nauka, którą Humboldt pojmował jako zbiór nie-
rozwiązanych problemów zarówno przez nauczyciela (profe-
sora), jak i przez ucznia (studenta). W takiej sytuacji będąc,
obydwaj pozostają w równym stosunku do nauki. Ich równość
polega na tym, że każdy musi starać się o rozwiązanie proble-
mu. Zapewne profesor szybciej upora się z problemem
badawczym, ale niezależnie od tego student będzie uczył się
właściwego podejścia do nauki. Będzie widział w nauczycie-
lu człowieka poszukującego rozwiązań, dowiadywał się, na
czym polega twórcze podejście do zagadnienia, dzięki czemu
może z czasem stać się twórczy.

Podstawowymi kierunkami wszelkich nauk i wszelkiej
wiedzy są w opinii Humboldta filologia, filozofia i matema-
tyka. Filologia  uczy bowiem prawidłowego obchodzenia się
z tekstem (zarówno od strony językowej, jak też konteksto-
wego rozumienia form językowych), filozofia uczy refleksji
na poziomie wyższym, wreszcie matematyka uczy poprawne-
go ujęcia problemów.

O przenikliwości umysłu Humboldta świadczy pogląd,
zgodnie z którym właściwa realizacja procesu kształcenia
wymaga stworzenia w uczelni sposobnych ku temu warun-
ków. Chodziło mu przede wszystkim o wytworzenie atmosfe-
ry sprzyjającej refleksji, pogrążaniu się w myślach. Temu zaś
szkodzi wszelki pośpiech, zatracanie się w szybkim zdoby-
waniu wiedzy, braku czasu na porównywanie wyników lub
na zdanie sobie sprawy, jak poszczególne elementy mają się
do siebie. Aby stało się to możliwe, student, podobnie jak
uczony, musi mieć możliwość izolowania się od otoczenia,
„bycia samotnym” i wolnym zarazem, gdyż bez samotności
i wolności nie ma nauki.

Według Humboldta są więc trzy elementy składające się
na fundament życia naukowego: samotność, wolność i dobro-
wolne współdziałanie. Albowiem nauka ma swój własny
rytm.

Reasumując można powiedzieć, że Humboldt stawiał
przed uniwersytetem następujące zadania: rozwijanie badań
naukowych, uprawianie tzw. nauki czystej, kształcenie stu-
dentów w zakresie ogólnym (teoretycznym), kształcenie
przyszłych pracowników służb państwowych.[6]

Gdy chodzi o uniwersytet współczesny oraz inne szkoły
wyższe, to ich obraz jest bardzo złożony. Jako instytucje for-
malne realizują one dwa zadania niezależnie od siebie: produ-
kują kadry zatrudniane później w różnych działach gospodar-
ki narodowej (w tym zarówno nauczycieli, jak i naukowców
użytecznych w szkolnictwie wszelkich szczebli). Uczelnie te
produkują również wyniki badań naukowych, publikowane
w prasie specjalistycznej i w książkach.

Środki finansowe państwowych szkół wyższych pocho-
dzą głównie ze sponsoringu państwa. Naturalną konsekwen-

cją tego jest zatem biurokratyzacja kultury naukowej; funk-
cjonowanie sponsoringu zmusza do powołania urzędów kon-
troli efektywności nauczania, jak również do ustalania reguł
doboru kadr, nie mówiąc o wywieraniu przez państwo wpły-
wu na ideowo- polityczny kształt uczelni wyższych.
Natomiast w przypadku uczelni prywatnych ich struktura
i formy działalności zależą z kolei od właścicieli i mechani-
zmów wolnego rynku. W obu wszakże przypadkach mamy
do czynienia z niebezpieczeństwem ograniczenia, lub nawet
całkowitej sterowności autonomią uczelni i wolnością badań.
Należy przy tym rozumieć ową autonomię jako przekazywa-
nie znacznej części kompetencji w stronę ciał kolegialnych
i korporacji jako jedynych uprawnionych do stanowienia
czym jest i czym powinna być szkoła wyższa. O tym bowiem,
czym powinna być szkoła wyższa, jaka jest jej misja, w spo-
sób uprawniony mogą rozstrzygać sami akademicy. A zatem
misja uczelni, kryteria jej oceny powinny być ustanawiane od
wewnątrz. Stanowią je nie tyle partnerzy i „odbiorcy usług
edukacyjnych”, ile samo środowisko akademickie.[7]

Zasadnicze cele stojące przed szkołami wyższymi ukazu-
je „Deklaracja” Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prezydentów Uniwersytetów z 1999 roku. Zwraca się w niej
uwagę na następujące działania, które składają się na przygo-
towanie szkoły do pełnienia swej misji:

- „- zainicjowanie stosunków public relations w celu
określenia tożsamości wspólnoty wobec zewnętrznego oto-
czenia za pomocą formalnej deklaracji;

- motywowanie społeczności uniwersyteckiej poprzez
oparcie kierunku działania na wartościach i celach oraz okre-
ślenie wyraźnych wyborów między różnymi możliwościami,
co jest częścią tworzenia misji;

-  położenie nacisku na kulturę organizacyjną oraz roz-
wiązywanie wewnętrznych konfliktów…;

-  określenie zestawu kryteriów, według których może
być oceniany uniwersytet”.[8]

W tych ogólnych ramach misji każda poszczególna
uczelnia powinna określić cele swej działalności. Tak więc
szereg uczelni przyjmuje, że edukacja powinna mieć wymiar
etyczny i polityczny. Oznacza to uwzględnienie w procesie
kształcenia potrzeby kształtowania określony wartości moral-
nych, które implikuje rodzima kultura, jej tradycje oraz ogól-
noludzkie wartości humanistyczne. Specyfika każdej uczelni
wyższej określa sposoby realizacji tychże wartości, ich pro-
pagowanie oraz ilustracja treściami przekazywanej wiedzy.
Daje to w praktyce bogaty zestaw środków realizacji zakre-
ślonych funkcji szkoły wyższej.

Gdy chodzi o szkołę wyższą o profilu sportowym,
to kształtowanie wzorów i postaw moralno- społecznych
wpisane jest w funkcje przez tę szkołę pełnione. Jedną z nich
jest właśnie funkcja społeczno- emocjonalna. Polega ona na
regulacji i oddziaływaniu na napięcia emocjonalne, agresję
i konflikty oraz tworzenie przeciwwagi dla tych negatywnych
zjawisk. Społeczno- emocjonalna funkcja jest zresztą jedną
z naczelnych funkcji realizowanych przez sport. Pozostaje
ona w ścisłym związku z tzw. Funkcją katartyczną, według
której sport ma właściwości kanalizowania i bezpiecznego
rozładowywania stanów agresji. Podkreśla się również,
iż sport stanowi świetną okazję do wyrażania uczuć ekstre-
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malnych w postaci, które nie zakłócają funkcjonowania waż-
nych dziedzin życia społecznego i nie wprowadzają dysonan-
sów w stosunki międzyludzkie.

Z tym wiąże się jeszcze inna funkcja sportu, a mianowi-
cie funkcja socjalizacyjna. Pomaga ona zakorzeniać się
w jednostce kulturowych przekonań, poglądów moralnych
i rozwijać osobistych cech jej charakteru.

Spośród licznych funkcji pełnionych przez sport i akcen-
towanych programach szkół sportowych warto wspomnieć
także o społeczno- integracyjnej jego funkcji. Polega ona na
łączeniu jednostek z różnych grup i warstw społecznych
w jeden kolektyw, wytwarzając tym samym świadomość
przynależności do wspólnoty, jednocześnie przyuczając
osobników do współdziałania w kolektywie. W ten sposób
sport uczy respektowania obowiązujących w danym społe-
czeństwie reguł postępowania, które zwykło się określać ter-
minem fair- play.

Realizacja misji szkół wyższych musi zakładać określony
poziom przygotowania profesjonalnego i etycznego nauczy-
cieli akademickich, jak również określone wymogi stawiane
przed kandydatami do szkół wyższych oraz ich słuchaczami.

Gdy chodzi o nauczycieli akademickich, to należy stwier-
dzić, iż odgrywają oni dominującą rolę w procesie kształce-
nia i wychowania. Stwierdzenie to wydaje się pozornie tru-
izmem. Należy się wszakże nad nim chwilę zatrzymać.
Mówiąc o udziale nauczycieli akademickich w realizacji
szkoły wyższej trzeba mieć na uwadze kilka spraw związa-
nych z tą grupą zawodową.

Pierwszą kwestią jest określenie społecznej roli nauczy-
ciela akademickiego. Wybitny polski socjolog, twórca teorii
współczynnika humanistycznego- Florian Znaniecki- zapro-
ponował przed laty trzy ujęcia tej roli:[9]

- nauczyciel jako naukowiec
- nauczyciel jako mistrz
- nauczyciel jako pedagog.

Oznacza to, że nauczyciel akademicki może się realizo-
wać w trzech dziedzinach: jako naukowiec powinien być eru-
dytą, mieć wykształconą wyobraźnię i krytycyzm. „Dobry
naukowiec - pisał Znaniecki - musi być twórczy, mieć
wyobraźnię polegającą na umiejętności konstruowania
nowych prawidłowości i nauki, stawiać hipotezy naukowe
i trafnie je udowadniać”.[10] Będąc naukowcem nauczyciel
akademicki powinien publikować wyniki swoich badań, two-
rząc wraz z innymi naukowcami środowisko nauki.

Nauczyciel w roli mistrza jest postrzegany jako ekspert
w określonej dziedzinie wiedzy i z tej racji ponosi odpowie-
dzialność za wybór kryteriów nauki, wartości i przyjmowane
prawdy. Jest więc autorytetem w nauce, równocześnie dobrze
ucząc i wychowując. Jest on ponadto „nauczycielem i dorad-
cą, inspiratorem i stymulatorem, opiekunem dbającym
o warunki pracy swoich podopiecznych”.[11]

Nauczyciel akademicki jako pedagog winien kierować
się wskazaniami zawartymi w zbiorze zasad pt. „Dobre oby-
czaje w nauce”12, opracowanym przez Komisję Etyki Nauki
PAN w 1999 roku. Czytamy tam m.in., że nauczyciel akade-
micki powinien traktować studenta „z życzliwością i należy-
tym szacunkiem”, „dbać o ustawiczne doskonalenie jakości
nauczania”, rozwijać „samodzielność myślenia studenta, jego

krytycyzm i szanować prawo studenta do swobodnego wyra-
żania opinii także w kwestiach naukowych”.

Obok kwalifikacji merytorycznych nauczyciela akade-
mickiego podkreśla się coraz częściej wymóg posiadania
przez niego także kwalifikacji moralnych. Ujawniają się one
w postaci znajomości własnych powinności etycznych wobec
studentów (obiektywizm w ocenie, odpowiedzialność za
poziom przekazywanej wiedzy i kryteria oceny), w umiejęt-
ności myślenia i działania preferencyjnego dla dobra studen-
tów, w zdolności do pogłębionej refleksji moralnej przy oce-
nie dowolnego czynu etycznego.

Odnośnie zaś wymogów, jakie powinno się stawiać przed
kandydatami na studia wyższe, panuje zgodność poglądów,
iż powinni to być ludzie o odpowiednich predyspozycjach
intelektualnych i charakterologicznych. Jeżeli uzna się
wymóg, to narzuca się z koniecznością sprawa egzaminów
wstępnych. Dotychczasowa praktyka wskazuje bowiem,
że ilość nie przechodzi w jakość. Przyjęta po 1990 roku stra-
tegia masowego dostępu do studiów wyższych obniżyła war-
tość dyplomu szkoły wyższej, ale także wartość rynkową
samego absolwenta. Im więcej młodzieży kończy licea, tym
bardziej obniża się wartość społeczna matury, a co za tym
idzie, im więcej abiturientów liceów przyjmuje się bez egza-
minu na studia i pozwala się im (dzięki obniżonym wymo-
gom) zdobywać dyplomy, tym bardziej obniża się faktyczna
wartość i społeczny prestiż tych studiów. Przywrócenie fil-
trów w postaci egzaminów wstępnych pozwoliłoby odsiać
już na wstępie ludzi, którzy do prawdziwego studiowania nie
nadają się z powodu braków przyswojonej wiedzy i nabytych
umiejętności, czy też wrodzonego braku kwalifikacji intelek-
tualnych.

Należy więc otwarcie powiedzieć, że strategia wymuszo-
nego upowszechniania dostępu do edukacji coraz wyższego
szczebla zamiast deklarowanych pożytków, wyrządza raczej
szkody w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Powszechność kształcenia należałoby zatem dobrze rozu-
mieć: powinna być ona jedynie ofertą, a nie obowiązkiem
przepychania wszystkich przez wszystkie szczeble edukacji.
Trzeba dopuszczać, że na każdym etapie kształcenia jakaś
liczba uczących się odpada i trzeba im zapewnić inne,
łatwiejsze i dostosowane do ich poziomu intelektualnego
i predyspozycji formy kształcenia zawodowego. W szkołach
wyższych powinni się znaleźć jedynie najzdolniejsi i najpra-
cowitsi absolwenci szkół średnich. W przeciwnym wypadku
mamy do czynienia z obserwowaną obecnie prawidłowością,
iż zwiększanie liczby studentów wprost proporcjonalnie
obniża poziom wyższego wykształcenia, bo nie wszyscy się
do studiowania na wysokim poziomie nadają.

Radykalna zmiana sytuacji w dziedzinie kształcenia i for-
mowania sylwetki osobowej polskiego inteligenta musi więc
zakładać gruntowną rewizję paradygmatów i założeń filozo-
ficzno- etycznych, co wiąże się z koniecznością reorientacji
antropologicznych i personalistycznych podstaw teorii i prak-
tyki pedagogicznej, oparcia jej na humanistycznych warto-
ściach moralnych.

W pierwszej kolejności narzuca się potrzeba odrzucenia
paradygmatu scjentyzmu, który winien być zastąpiony perso-
nalistycznie zorientowaną filozofią wychowania. Albowiem
tylko ona implikuje takie skutki procesu wychowania,
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jak zdolność orientacji w zasadach funkcjonowania życia
społecznego i świata jako całości. Tym bardziej jest to
potrzebne, że świat współczesny stoi pod znakiem globaliza-
cji, odciskającej ślad na współczesnym życiu we wszystkich
jego przejawach, także w sferze kształcenia i wychowania.
Personalistyczna filozofia wychowania gwarantuje również
pełne ujęcie i zrozumienie tajników ludzkiej egzystencji we
wszystkich jej wymiarach: intelektualnej, moralnej, psy-
chicznej i społecznej. Tym samym umożliwia ona realizację
pierwszorzędnego celu wychowania, jakim jest pełny rozwój
jednostki ludzkiej- osoby i członka społeczności.

Z powyższego wynika, że nie powinno być obojętne, jaki
rodzaj wartości filozoficzno- etycznych składa się na funda-
ment kształcenia także w szkole wyższej. Jest on bowiem
zarazem kryterium porządkowania jednostkowego i społecz-
nego życia, kształtowania stylu życia każdego członka spo-
łeczności. Stąd wynika ważna rola nauczyciela akademickie-
go. W dzisiejszym świecie potrzeba bowiem przewodników,
„którzy potrafią przekazać nam, że powinniśmy rozsiewać
przyjaźń i miłość, a nie nienawiść. Tęsknimy za takimi
mistrzami, a jeśli ich nie ma, czujemy się  wystraszeni i bez-
silni”- pisał Leszek Kołakowski. Charyzmatyczny nauczyciel
nie dostarcza więc po prostu suchych informacji z danej dzie-
dziny wiedzy. Jest on raczej mistrzem, który chce nam prze-
kazać, że powinniśmy być spolegliwi wobec naszych bliź-
nich. „Mamy zaufanie do takich mistrzów- pisze
Kołakowski- jeśli są zdolni naprawdę nas uczyć i wzbogacać
duchowo. Nauczanie jest jałowe, jeśli osoba nauczyciela nie
jest wpisana w treść tego, co uczy. Potrzebujemy takich
nauczycieli, bo jest w naszej duszy coś, co na zawsze pozo-
staje w kondycji dziecięcej”.[13] 
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Abstract

Academic year 2012/2013 was a 60th jubilee for physical
education and sports academies as separated didactic higher
education units for activity to the good of physical culture
within academic spheres. It is the perfect moment to remind
the beginnings and memorable actions from the past of phy-
sical education studies. The organization cooperating with
those academies in the matters of physical culture is
Academic Sports Association (AZS), a students’ sport asso-
ciation. 

Academic Sports Association since the beginning of its
activity was connected to the high education level schools.
The essence of cooperating with academies of physical cultu-
re are mutual benefits for sake of academic sport. Whence the
process of widely understood physical culture in academics
environment was and is dependent to teachers in academies
of sports and physical education.

Academic Sports Association, the Central Administration
puts much weight to trainings of teachers working on physi-
cal education and sports academies. Trainings have a charac-
ter of conferences and are designer for teachers, coaches,
instructors, who wish to improve their professional abilities
or get the professional ranks in different sports’ disciplines
that they already have. In the presented report we present ana-
lysis of trainings held by the Academic Sports Association in
period 1998-2012.

Rok akademicki 2012/2013 był rokiem jubileuszu
60-lecia uczelnianych studiów wychowania fizycznego
i sportu, jako wyodrębnionych jednostek dydaktycznych
szkół wyższych przeznaczonych do prowadzenia działalności
w zakresie kultury fizycznej na rzecz środowiska akademic-
kiego. Jest to doskonały moment, by przypomnieć początki
i znaczące działania z przeszłości studiów wychowania
fizycznego. Organizacją współdziałającą ze studiami wycho-
wania fizycznego w dziedzinie kultury fizycznej jest
Akademicki Związek Sportowy (AZS), studencka organiza-
cja sportowa. 

Akademicki Związek Sportowy od początku swojej dzia-
łalności związany był ze szkolnictwem wyższym. Istotą
współdziałania stowarzyszenia ze studiami wychowania
fizycznego są wzajemne świadczenia na rzecz sportu akade-
mickiego. Natomiast proces rozwoju szeroko rozumianej kul-
tury fizycznej w środowisku akademickim uzależniony był

i jest od nauczycieli akademickich studiów wychowania
fizycznego i sportu. 

Początki wychowania fizycznego w polskim szkolnic-

twie wyższym

Tradycje ćwiczeń fizycznych w środowisku akademic-
kim na ziemiach polskich sięgają XIX wieku. Szkołą wyższą,
która zapoczątkowała zajęcia z wychowania fizycznego stu-
dentów był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ).
Jesienią 1817 roku wraz z nową organizacją uczelni oficjal-
nie wprowadzono w niej zajęcia dla młodzieży akademickiej.
Ćwiczenia fizyczne w Uniwersytecie posiadały programy
nauczania, których opracowanie i realizacja należała do pod-
stawowych obowiązków zatrudnionych w niej fachowych
nauczycieli. Program obejmował następujące dyscypliny:
jazdę konną, taniec, szermierkę i pływanie [1]. Poważne trak-
towanie wychowania fizycznego było „w trosce o właściwy
rozwój fizyczny studentów”, natomiast „władze UJ przestrze-
gały obowiązku wykazywania się przez ćwiczących świadec-
twami zdrowia” [2].

Wysokie miejsce, jakie władze Uniwersytetu
Jagiellońskiego przyznały ćwiczeniom fizycznym, wprowa-
dzając je do programu studiów i zobowiązując studenta do
składania egzaminu końcowego, świadczyło o rozumieniu
i docenianiu także ich roli w procesie nauczania i wychowa-
nia studenta. Decyzja ta niewątpliwie wypływała z ogólnej
tendencji do podniesienia uczelni na jak najwyższy poziom,
by w niczym nie ustępowała ona uniwersytetom zagranicz-
nym. Niestety prowadzenia zajęć zaniechano w 1858 roku, po
włączeniu Krakowa do Austrii, i zapoczątkowaniu procesu
germanizacji.

Nowy etap w historii wychowania fizycznego w szkol-
nictwie wyższym w Polsce związany był z osobą Eugeniusza
Piaseckiego (1872-1947), lekarza, teoretyk wychowania
fizycznego o europejskim rozgłosie, żarliwego orędownika
na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży. Z jego
inicjatywy w 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim (UP)
utworzona została Katedra Higieny Szkolnej i Wychowania
Fizycznego, przekształcona 7 marca 1924 roku w Studium
Wychowania Fizycznego. Była to autonomiczna jednostka na
Wydziale Lekarskim UP z uprawnieniami do naboru studen-
tów, której głównym zadaniem było kształcenie nauczycieli.
Jak pisze Bernard Woltmann: - „Ośrodek poznański zdobył
szybko prymat krajowy i utrzymał go do końca okresu mię-
dzywojennego. (...) Absolwenci otrzymali niezbędną wiedzę

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
studiów wychowania fizycznego i sportu

Analiza szkoleń Akademickiego Związku Sportowego 
w latach 1998–2012

Halina Hanusz

Akademicki Związek Sportowy
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku



Ruch a zdrowie. Wybrane problemy12

teoretyczną i umiejętności specjalistyczne, a jednocześnie
został im zaszczepiony entuzjazm do pracy wychowawcy
fizycznego, atrybut nie mniej ważny od kwalifikacji” [3].

Nieobce Piaseckiemu były problemy wychowania fizycz-
nego i sportu środowiska akademickiego. Był gorącym rzecz-
nikiem wprowadzenia do programów nauczania szkół wyż-
szych obowiązkowego wychowania fizycznego. Zagadnienie
to rozpatrywał nie tylko z punktu widzenia zdrowia jednost-
ki, ale także z punktu widzenia narodu i państwa, odwołując
się do uczuć patriotycznych środowiska studenckiego. W jed-
nym z artykułów pisał: - Dla tego zatem hartu nerwów raczej,
niż dla brutalnej siły mięśniowej, student powinien ćwiczyć
ciało, aby było posłusznym narzędziem ducha, aby umiało
wytrwać w walce życiowej i może orężnej [4]. Dzięki nie-
strudzonej działalności naukowej i popularyzatorskiej
E. Piaseckiego, w 1936 roku Rada Naukowa Wychowania
Fizycznego (organ doradczy rządu) powołała specjalną
Komisję d/s Sportu i Wychowania Fizycznego Młodzieży
Akademickiej. W wyniku prac Komisji, Rada Naukowa
Wychowania Fizycznego w 1938 roku uznała za konieczne
wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń fizycznych dla
pierwszego roku studiów medycznych i nauczycielskich
w wymiarze 90 godzin rocznie oraz uruchomienie ośrodków
akademickich do ćwiczeń dobrowolnych. Był to teoretycznie
pierwszy krok do wprowadzenia obowiązkowego wychowa-
nia fizycznego dla młodzieży studenckiej. W tym samym
roku wprowadzono zajęcia obowiązkowe tylko w jednej
uczelni w kraju, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Poznańskiego.

Podstawy prawne oraz kadra studiów wychowania

fizycznego

W pełni idea ta urzeczywistniła się dopiero kilka lat po
drugiej wojnie światowej. Polityka państwa w zakresie odbu-
dowy szkół wyższych, przedstawiona przez Krajową Radę
Narodową już w pierwszym półroczu 1945 roku, została
w takim stopniu opracowana, „aby mogła zaspokoić ogrom-
ny pęd młodzieży do nauki i uwzględnić potrzeby odbudowy
kraju” [5]. Plan odbudowy sieci szkół wyższych przedstawio-
ny przez ministra Stefana Skrzeszewskiego w 1945 roku
określił wzrost liczby szkół wyższych w porównaniu z okre-
sem międzywojennym, wynikający zmianami granic Polski.
Sieć szkół wyższych w latach 1944-1947 obejmowała nastę-
pujące ośrodki akademickie w kraju: Warszawa, Kraków,
Poznań, Łódź, Gdańsk-Sopot, Gliwice-Katowice, Lublin,
Olsztyn, Toruń, Szczecin, Cieszyn, Częstochowa [6]. Istotną
sprawą dla odradzającego się życia akademickiego było rów-
nież reaktywowanie działalności organizacyjnej stowarzysze-
nia sportu akademickiego, tj. Akademickiego Związku
Sportowego. 

Należy zwrócić uwagę na istotny fakt, że w obszarze kultu-
ry fizycznej uwidoczniła się znacząca aktywność społeczeń-
stwa. W tych trudnych warunkach powojennych, wysiłkiem
społecznym odbudowano ruch sportowy; podstawowe struktu-
ry wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz z czasem
reaktywowano kształcenie nauczycieli wychowania fizyczne-
go, instruktorów i trenerów. O tyle było to istotne, gdyż miało
to wielkie znaczenie dla przyszłości kultury fizycznej w kraju. 

Wychowanie fizyczne i sport odradzały się spontanicznie
wraz z wyzwalaniem ziem Polski w nawiązaniu do wzorów
i tradycji II Rzeczypospolitej. Natomiast sytuacja ekonomicz-
na kraju pozwalała na bardzo ograniczone finansowanie kul-
tury fizycznej, a to stwarzało bardzo małe możliwości odbu-
dowy bazy sportowej. Wiele obiektów było wykorzystywa-
nych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

W pierwszych latach powojennych wznowiły działalność
uniwersyteckie Studia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
i w Krakowie (1945 r.) Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie (1946/1947) oraz utworzone Studium
Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu we Wrocławiu [7]. Do 1949 roku, wraz z reakty-
wacją i organizacją sieci szkół wyższych, w wielu ośrodkach
w kraju zwracano uwagę na sprawy wprowadzenia obowiązko-
wych zajęć wychowania fizycznego dla studentów.
Już w początkach 1947 roku rektorzy uczelni podjęli uchwałę
wzywającą wszystkie szkoły wyższe do utworzenia w każdym
ośrodku akademickim międzyuczelnianych komisji wychowa-
nia fizycznego, które miały zajmować się wychowaniem
fizycznym studentów i zabiegać do wprowadzenia tego przed-
miotu na uczelniach w wymiarze co najmniej 2 godzin tygo-
dniowo. Wśród wielu orędowników znalazły się osoby, które
wznowiły próby wprowadzenia wychowania fizycznego do
programu studiów. Były to działania odosobnione, a ich sku-
teczność uzależniona była od decyzji miejscowych władz.
Pierwsze zajęcia wprowadzono w: Państwowej Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie (Cecylia Szlenk – 1946 r., Jerzy
Cierniak – 1947 r., Tadeusz Jarosiński - 1949 r., późniejszy
organizator życia sportowego i długoletni kierownik SWF) [8],
w akademiach lekarskich w Gdańsku (Oskar Żawrocki – 1946
r.) i Bytomiu (Maria Świerzyńska, Henryk Kautz – 1949 r.),
Uniwersytecie Poznańskim (S. Błachowski – 1947 r.),
Uniwersytecie Lubelskim (Maciej Demel – 1948 r., doprowa-
dził do utworzenia specjalnej komórki oraz wprowadził szeroki
program, w którym uwzględniono nie tylko ćwiczenia fizyczne,
ale także wykłady z teorii wychowania fizycznego) [9],
Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lekarskim
(Eugeniusz Łazowski - 1948 r., Eugeniusz Żawrocki),
w Uniwersytecie Łódzkim (Zenon Nonas – 1949 r.) [10].
W latach 1946-1950 większość nauczycieli pracowała na godzi-
nach zleconych w wymiarze od 2 do 6 godzin tygodniowo [11].
Jak pisał Stefan Pilicz: - „Taki sposób zatrudnienia nie wpływał
mobilizująco na głębsze zainteresowanie i doskonalenie się,
w odmiennej niż w szkołach średnich, pracy. Nauczyciele pro-
wadzący wychowanie fizyczne w szkołach wyższych opierali
się w swojej pracy na wzorach wziętych ze szkoły średniej. Nie
sprzyjało to wypracowaniu nowych treści i form pracy” [12].

Decydujące zmiany w polskiej kulturze fizycznej nastąpiły
w 1948 roku. W dniu 25 lutego Sejm uchwalił ustawę
o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego mło-
dzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu [13].
Punktem zwrotnym w rozwoju wychowania fizycznego
i sportu była uchwała Biura Politycznego KC PZPR z 1949
roku. Realizując uchwałę Biura Politycznego, Ministerstwo
Oświaty i Główny Komitet Kultury Fizycznej, podporządkował
swoją działalność upowszechnianiu wychowania fizycznego
i sportu wśród młodzieży. 
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W 1950 roku, rozporządzeniem z dnia 5 stycznia mini-
strów oświaty i zdrowia ustanowione zostaje po raz pierwszy
w kraju we wszystkich szkołach wyższych ustanowione obo-
wiązkowe wychowanie fizyczne, obejmujące studentów I i II
roku z wyłączeniem tych studentów, którzy odbywali szkole-
nie wojskowe w ramach studium wojskowego [14].
W Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego powstał wydział
wychowania fizycznego, którym kierował Tadeusz
Krajewski. Strukturę organizacyjną akademickiemu wycho-
waniu fizycznemu nadano w 1952 roku. Definitywnie sprawa
została uregulowana rozporządzeniem ministrów: szkolnic-
twa wyższego, zdrowia, oświaty oraz kultury fizycznej i sztu-
ki z dnia 31 stycznia 1952 r., na podstawie, którego obowiąz-
kiem wychowania fizycznego mieli być objęci wszyscy stu-
denci i studentki I i II roku wszystkich typów szkół wyższych
[15]. Realizacja rozporządzenia nastręczała wiele trudności
z uwagi na brak kwalifikowanej kadry, brak programów
nauczania, ustalonych metod pracy, ale także bazy i urządzeń
sportowych. 

Zatem dopiero po 1952 roku rozpoczął się okres, w któ-
rym we wszystkich ośrodkach akademickich przystąpiono do
tworzenia specjalistycznych studiów wychowania fizycznego
(SWF) jako międzywydziałowych jednostek pracy dydak-
tyczno-wychowawczej w szkołach wyższych. W roku akade-
mickim 1953/1954 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
wydało pierwszy program nauczania wychowania fizyczne-
go, oparty na programie szkół średnich oraz na odznace
„Sprawny do Pracy i Obrony” [16]. Program uległ modyfika-
cji w 1957, a w 1962 roku wprowadzono nowy - wypracowa-
ny w oparciu o wieloletnie obserwacje oraz wyniki badań
naukowych, dotyczących stanu zdrowia, rozwoju fizycznego
i sprawności fizycznej młodzieży oraz w 1965 roku. Stanowił
on podstawę do działalności wszystkich typów szkół wyż-
szych, podległych w tym okresie różnym resortom. Program
przewidywał prowadzenie zajęć wychowania fizycznego
w czterech zróżnicowanych sprawnościowo grupach: ogólne-
go wychowania fizycznego, przygotowania sportowego, spe-
cjalizacji sportowej oraz w grupach specjalnych dla młodzie-
ży, której stan zdrowia wykazuje pewne odchylenia o charak-
terze stałym lub przejściowym. Nastąpił okres planowej dzia-
łalności w oparciu o odpowiednie akta prawne i zapewnieniu
środków organizacyjnych oraz finansowych w rozwoju stu-
diów wychowania fizycznego. Zapowiedzią dalszych zmian
w upowszechnianiu kultury fizycznej w środowisku akade-
mickim była wypowiedź przewodniczącego GKKFiT
Włodzimierza Reczka, wygłoszona w przededniu inauguracji
roku akademickiego na dorocznym zjeździe rektorów szkół
wyższych w dniu 22 września 1966 roku: - „Nie ma bowiem,
ani być nie może sportu wysokokwalifikowanego, ani upo-
wszechniania kultury fizycznej i turystyki bez szerokiego
udziału w niej młodzieży akademickiej” [17].

Najważniejszym czynnikiem warunkującym właściwy
poziom wychowania fizycznego w szkole wyższej jest
nauczyciel. W roku akademickim 1951/1952 polskie uczelnie
zatrudniały zaledwie 72 nauczycieli do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego, w tej liczbie było zaledwie 37 magi-
strów, czyli 51,4% ogółu zatrudnionych [18]. Dopiero po 1952
roku szkoły wyższe otrzymały odpowiednią liczbę etatów,
a nauczycielom wychowania fizycznego - wykładowcom tego

przedmiotu - postawiono wymóg posiadania odpowiedniego
cenzusu wykształcenia (magister wychowania fizycznego)
[19]. Wobec takich rygorów część nauczycieli powróciła do
pracy w szkołach średnich, a pozostali uzupełniali studia
i zdobywali tytuły magistra wychowania fizycznego.
Stopniowo zespoły nauczycieli wychowania fizycznego szkół
wyższych podejmowały w większych ośrodkach uniwersytec-
kich (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań) prowadzenie
różnych form dokształcania i doskonalenia. Niejednokrotnie
zadanie to realizowano na drodze samokształcenia indywidu-
alnego, z czasem nauczyciele w ramach tworzonych zespołów
studiów wychowania fizycznego przekazywali sobie wszyst-
ko to, co stanowiło o warsztacie naukowym i praktycznym
nauczyciela akademickiego SWF. Jak pisze Tadeusz Szubra:
„Efektem tej akcji było znaczne podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników studiów wf. Większość zdobyła
stopnie trenerskie II klasy (66%) i instruktorskie (92%), a pra-
wie każdy nauczyciel stał się specjalistą. (...) Etap intensyw-
nego i generalnego szkolenia instruktorskiego i trenerskiego
przypadający na lata 1953-1957, i nie był jedyną formą pod-
noszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Wiedza
w zakresie kultury fizycznej rozwijała się. Sporo rzeczy zmie-
nia się i doskonali na bieżąco” [20]. 

Stabilizacja kadry nauczycieli wychowania fizycznego
w szkołach wyższych utrzymywała się do 1955 roku, po
czym aż do końca lat osiemdziesiątych odnotowywano stały
wzrost liczebności i kwalifikacji nauczycieli akademickich
wychowania fizycznego (widoczny zwłaszcza w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to obligatoryjnymi zaję-
ciami wychowania fizycznego objęto aż cztery roczniki stu-
dentów). W 1969 roku liczba nauczycieli zatrudnionych
w SWF wynosiła 490 osób [21].

W dalszej próby analizowania problematyki studiów
wychowania fizycznego należy podkreślić, że jedną z form
działalności wszystkich studiów wychowania fizycznego
w szkołach wyższych są zawody sportowe, imprezy organi-
zowane wspólnie z Akademickim Związkiem Sportowy.
Na bazie zainteresowania młodzieży studiującej, której to
potrzeby w zakresie sportowania nie był w stanie zapewnić
system zawodów, ustalonych przez polskie związki sportowe,
już w 1957 roku w AZS powstał system zawodów i współza-
wodnictwa sportowego. Z czasem zdobył rangę znaczącej
ogólnopolskiej rywalizacji sportowej, w której uczestniczyły
prawie wszystkie szkoły wyższe w kraju (mistrzostwa szkół
wyższych, mistrzostwa typów uczelni, mistrzostwa Polski
szkół wyższych, puchary Zarządu Głównego AZS, mistrzo-
stwa lig środowiskowe, mistrzostwa mistrzów lig środowi-
skowych, festiwale sportowe i inne). 

Doniosłe znaczenie w dalszym rozwoju wychowania
fizycznego oraz sportu w polskich uczelniach miało zarzą-
dzenie ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Żeglugi
z dnia 3 kwietnia 1974 roku w sprawie przekształcenia
Studiów Wychowania Fizycznego w Studia Wychowania
Fizycznego i Sportu (SWFiS). Zarządzenie to zrewolucjoni-
zowało wychowanie fizyczne w szkołach wyższych, i zobo-
wiązało SWFiS do wprowadzenia obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w wymiarze dwóch godzin tygo-
dniowo na wszystkich latach studiów, prowadzenia zajęć
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sportowych w KU AZS, zajęć fakultatywnych, rekreacyj-
nych, rehabilitacyjnych, obozownictwa sportowego i turysty-
ki kwalifikowanej. Uległy znacznej poprawie warunki finan-
sowe i sprzętowej tych wyodrębnionych jednostek dydak-
tycznych [22]. W 1978 roku MNSWiT zmodyfikowało
„Program rozwoju wychowania fizycznego w szkołach wyż-
szych” na „Program rozwoju wychowania fizycznego, sportu
i turystyki w szkole wyższej na lata 1978-1985” [23]. Tym
samym jeszcze w większym stopniu podkreślono w nim role
i konieczność wspierania młodzieży zrzeszonej w AZS, włą-
czając kalendarz sportowy AZS do uczelnianego programu
wychowania fizycznego. W tym roku było zatrudnionych
w SWFiS 1 025 dydaktyków wychowania fizycznego, w tym
233 starszych wykładowców, 185 wykładowców i 607
nauczycieli. Najwięcej nauczycieli pracowało w politechni-
kach i uniwersytetach, a najmniej na etatach było ich w szko-
łach artystycznych. Ponad 90% nauczycieli posiadało specja-
lizacje. 

Znaczącą rolę inspiratorską w rozwoju i upowszechnia-
niu kultury fizycznej w uczelniach odegrał Zespół do Spraw
Koordynacji Działalności Wychowania Fizycznego i Sportu,
który powołano 26 marca 1979 roku. Kolejne Zespoły powo-
ływane były w 1983, 1986 oraz w 1991 roku. Zespołom prze-
wodniczyli kolejno: Witold Stępniak (Politechnika
Lubelska), Jacek Biliński (Politechnika Rzeszowska),
Bogusław Gorski (Politechnika Warszawska). W kompeten-
cjach Zespoły były również sprawy dotyczące podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli akademickich
wychowania fizycznego.

W końcu lat osiemdziesiątych SWFiS zanotowały
zmniejszanie się liczby i jakości zajęć oraz osłabienie
pozycji nauczyciela wychowania fizycznego w szkole oraz
pauperyzację i deprecjację tego zawodu w kraju. Zgodnie
z założeniami resortowego „Programu wychowania fizycz-
nego, sportu i turystyki na lata 1985-1990” oraz zarządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10
kwietnia 1986 roku minimalny wymiar obowiązkowych
zajęć z wychowania fizycznego wynosił 2 godziny lekcyj-
ne w tygodniu na pierwszych 3 latach studiów. W roku aka-
demickim 1985/1986 SWFiS zatrudniały już tylko 931
nauczycieli wychowania fizycznego (na stanowisku: staży-
sty instruktora – 13 osób, instruktora – 144, wykładowcy –
344, starszego wykładowcy – 409, ze stopniem doktora –
53, i 2 osoby na stanowisku docenta) [24]. Natomiast
w 1993 roku zatrudnianych było jeszcze mniej nauczycieli
- 579 nauczycieli, a nieco ponad 54% z nich posiadało
uprawnienia trenerskie różnych klas. 

W okresie przemian społeczno-ekonomicznych po
1989 roku problematyka wychowania fizycznego została
przypisana do kompetencji uczelni. Nowe regulacje praw-
ne: „Prawo o szkolnictwie wyższym” z 12 grudnia 1990
roku, określiły, że wśród podstawowych zadań uczelni jest
”stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej”.
Pomimo tego zapisu w wielu uczelniach znacznie obniżono
wymiar obowiązkowego wychowania fizycznego, najczę-
ściej do 60 godzin w okresie całych studiów. W tym czasie
Akademicki Związek Sportowy podjął działania na rzecz
utrzymania nie tylko sportu uczelnianego, ale również na
rzecz promowania aktywności fizycznej studentów. 

Konferencje doszkoleniowe AZS w latach 1998-2012

Akademicki Związek Sportowy od 1997 roku realizował
„Program Rozwoju Sportu w Środowisku Akademickim”.
Program obejmował cztery działania wynikające z tzw. zadań
państwowych, a środki finansowe pozyskane z budżetu pań-
stwa pozwoliły na zapoczątkowanie nowych rozwiązań pro-
gramowych, obejmujących: promocję sportu, realizowaną
głównie poprzez rozwój struktury organizacyjnej AZS, orga-
nizację uczelnianych, środowiskowych i ogólnopolskich
imprez sportowych, szkolenie i doskonalenie trenerów,
instruktorów, sędziów i działaczy oraz doposażenie obiektów
sportowych [25]. 

Jednym z zadań był realizowany przez Zarząd Główny
AZS system szkolenia kadr kultury fizycznej. Podjęcie zada-
nia dotyczącego szkoleń i doskonalenia kadr było nieodzow-
ne do realizacji nowych zadań, wynikających z realizacji
„Programu…” w Akademickim Związku Sportowym w skali
ogólnopolskiej [26]. Przygotowano szeroką ofertę programo-
wą szkoleń i doszkolenia kadr kultury fizycznej w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyczynowego
w środowisku akademickim na terenie całego kraju. Oferta
programowa uwzględniała studentów, kadry zawodowe, czyli
prowadzących sekcje AZS instruktorów, trenerów oraz kadry
społeczne, działaczy stowarzyszenia. 

W tym systemie uwzględniono nauczycieli wychowania
fizycznego Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu, któ-
rzy na co dzień pracują na rzecz całej społeczności akademic-
kiej, są prowadzącymi sekcje w Klubach Uczelnianych AZS.
Z tą grupą zawodową było w tym systemie najłatwiej, ponie-
waż grupa ta posiadała już konkretne uprawnienia zawodowe
(nauczyciel wf., trener I i II klasy, instruktor). Stąd zapropo-
nowano konferencje o charakterze doszkoleniowym. 

Celem zaplanowanych i przeprowadzonych konferencji
doszkoleniowych było: 

1. Przybliżenie najnowszych elementów dydaktyki
i metodyki w prowadzeniu zajęć ze studentami, 

2. Wzbogacenie wiedzy teoretycznej nauczycieli akade-
mickich SWFiS, 

3. Inspiracja do wymiany doświadczeń szkoleniowych,
dydaktycznych i metodycznych, 

4. Dyskusje i rozmowy nt. systemu akademickich imprez
sportowych o charakterze ogólnopolskim i środowiskowym,
ze szczególnym uwzględnieniem systemu rywalizacji
w ramach mistrzostw Polski szkół wyższych, mistrzostw
typów uczelni, pucharów Zarządu Głównego AZS w wybra-
nych dyscyplinach sportu i wielu innych, atrakcyjnych w śro-
dowisku studenckim, 

5. Wzajemne poznanie się i integracja środowiska
nauczycieli wychowania fizycznego jako grupy zawodowej,
którą stanowią, działającej na rzecz Akademickiego Związku
Sportowego w Polsce. 

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego
w latach 1998–2012 zaplanował i przeprowadził z myślą
o pracownikach akademickich SWFiS, trenerach i instrukto-
rach prowadzących sekcje sportowe w Klubach
Uczelnianych AZS szkolenia w następujących 13. specjaliza-
cjach: kulturystyka/fitness – 14 szkoleń/230 uczestników,
tenis – 13/222, piłka siatkowa (w tym siatkówka plażowa) –



Społeczne problemy Wychowania Fizycznego i Kultury Fizycznej 15

10/149, koszykówka – 8/79, narciarstwo alpejskie – 8/278,
aerobic – 7/242, pływanie – 7/82, joga – 6/108, nordic wal-
king – 4/60, żeglarstwo – 3/18, futsal – 2/25, tańce narodowe
– 2/27. Miejscem konferencji były Ośrodki AZS w:
Wilkasach k/Giżycka i w Górkach Zachodnich, dysponujące
doskonałą, nowoczesna bazą sportową, natomiast w aerobicu
- obiekty SWFiS Politechniki Gdańskiej, a w narciarstwie –
wiele miejscowości w polskich górach. Dane liczbowe
z przeprowadzonych szkoleń przedstawione zostały w  Tabeli
1 i Tabeli 2.

W latach 1998-2004 - rok rocznie - przeprowadzono szkolenia
w dwóch dyscyplinach sportu: w kulturystyce i piłce siatkowej.
W programie szkolenia tej drugiej dyscypliny znalazła się równo-
cześnie siatkówka plażowa. W sześciu kolejnych latach przeprowa-
dzono szkolenie w: koszykówce, i narciarstwie alpejskim – unifika-
cje instruktorskie. Przez pięć lat prowadzono grupy szkoleniowe
w aerobicu, pływaniu oraz tenisie, a tylko raz – sporty walki.
W ramach szkoleń przeprowadzono kursy specjalistyczne: 

1. Sędziego aerobicu federacji FISAF (2000 r.). Pierwszy kurs
sędziego był realizowany m. in. dlatego, że dyscyplina ta została
wprowadzona do programu rywalizacji w ramach Mistrzostw
Polski Szkół Wyższych. Należy dodać, że był to pierwszy kurs
sędziowski zorganizowany w kraju [27]. 

2. Szkolenia instruktora sportu ze specjalizacją tenisa ziemne-
go. Inicjatywa wyszła od samych nauczycieli akademickich.
Z uwagi na fakt tradycji w środowisku akademickim i bogaty
kalendarz zawodów w każdym środowisku akademickim
w takich imprezach, jak: MPSzW, Puchar Zarządu Głównego, jak
i inne, liczne turnieje prowadzone w uczelniach i środowiskach
akademickich, przeprowadzono 2 kursy instruktorskie
w Wilkasach k/Giżycka w 2002 i w Górkach Zachodnich w 2011
roku.

3. W ramach szkoleń narciarskich poza programową unifika-
cją instruktorską,  zapoczątkowano prowadzenie szkoleń nauczy-
cieli wychowania fizycznego, którzy nie posiadali uprawnień
w tej dyscyplinie sportu - stopnia instruktora narciarstwa, a czę-
sto - w ramach obozów zimowych SWFiS/KU AZS prowadzą
zajęcia z narciarstwa alpejskiego.

W okresie piętnastu lat w konferencjach uczestniczyło 1532
osoby. W pierwszych siedmiu latach organizowanych konferen-
cji doszkoleniowych przeprowadzono zajęcia  w ośmiu dyscypli-
nach sportu, w których uczestniczyło łącznie 931 nauczycieli -
trenerów. Najliczniejszą grupę stanowi uczestnicy konferencji
w zakresie: aerobicu – 220 osób, narciarstwa alpejskiego – 216,
kulturystyki – 122, piłki siatkowej – 121 i tenisa – 110 osób.

Zdecydowanie mniej było uczestników w: koszykówce i pływa-
niu – po 65 uczestników, i sportów walki – 12, która to dyscypli-
na tylko jednorazowo zagościła w realizowanym programie
szkoleń. Z analizy danych dotyczących liczby uczestników wyni-
ka, że w latach 1998-2004 w ciągu jednego roku skorzystało
z oferty AZS 133 osoby [28]. 

Liczne były grupy aerobicu, podobnie jak narciarstwa alpej-
skiego. Trudno porównywać liczbę uczestników szkolenia
w danej dyscyplinie sportu, ale zdecydowanie najłatwiej jest
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego najwięcej chętnych studentek
i studentów jest na zajęciach z aerobicu i narciarstwa? Dwie bar-
dzo popularne, ale i komercyjne, dyscypliny sportu w tych latach
w Polsce. Są wyjątkowo popularnymi sportami, bo w te sporty
przypisano niemal wszystkie najlepsze cechy, które łączą się
z obowiązującym stylem życia  i spędzania wolnego czasu mło-
dego pokolenia. Z jednej strony - sporty drogie - sprzęt sportowy,
ubiory, opłata za uprawianie tych dyscyplin: wyciągi – karnety,
wyjazdy – podróże, a w aerobicu – kluby fitness, opłata wejścia,
strój, kosmetyki pielęgnujące. Z drugiej - decydującym elemen-
tem o ich popularności jest fakt, że te dyscypliny uprawia się
z przyjemnością: w narciarstwie pomaga technologia, która nie-
prawdopodobnie zagościła w produkcji sprzętu – a tym samym
nie trzeba być wyjątkowo wysportowanym, by szybko nauczyć
się jeździć na nartach. Technologia jest widoczna również
w wyciągach, kabinach, ruchomych taśmach – podjazdach - a na
sieci barów, kafejek w pobliżu stoków narciarskich kończąc.
Natomiast aerobic to muzyka, fascynacja własnym ciałem, naj-
prostsze taneczne układy choreograficzne, czyli przyjemność
uprawiania tej dyscypliny. 

Są to dyscypliny zaliczane do sportów indywidualnych,
a okazuje się, że najlepiej uprawia się je grupowo. Młodzież aka-
demicka uprawie je, z jednej strony mają one charakter integra-
cyjny; wspólnych wyjść, wyjazdów, z drugie indywidualny –
można sprawdzić się w nich, rywalizować, zaprezentować swój
poziom wyszkolenia sportowego. Należy podkreślić, że narciar-
stwo alpejskie i aerobic są w ofercie programowej każdego
SWFiS. Stąd tak duże zainteresowanie szkoleniami  w tym zakre-
sie wśród nauczycieli akademickich, którzy chcą by ich zajęcia
były atrakcyjne. Te dyscypliny były najbardziej licznie reprezen-
towane w systemie rozgrywek AZS. 

W latach 1998-2004 w 42 grupach szkoleniowych byli
przedstawiciele 75. uczelni z całego kraju. W 2004 roku w czerw-
cu w Wilkasach byli przedstawiciele SWFiS m.in.  z 8. politech-
nik, 6. uniwersytetów, 4. akademii medycznych i akademii peda-
gogicznych, 3. akademii rolniczych i akademii ekonomicznych.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele 10 wyższych
szkół niepublicznych. 

Na listach szkoleń kilkakrotnie powtarzały się te same nazwi-
ska nauczycieli. Dlatego? Przyjeżdżali po raz drugi, trzeci,
i kolejny na doszkolenie w danej dyscyplinie sportu. Wśród
uczestników byli też i tacy, którzy w następnych latach uczestni-
czyli w szkoleniu w innej dyscyplinie, gdyż prowadzili w niej
również zajęcia programowe ze studentami. Zachętą w podjęciu
decyzji o kolejnym przyjeździe na konferencje był program oraz
kadra prowadząca. Rok rocznie program merytoryczny konferen-
cji zmieniano i uzupełniano, m.in. prezentowano  najnowsze ten-
dencje w danym sporcie, nowe zmiany w przepisach. Uczestnicy
szkoleń podkreślali, że każdorazowo realizowany był inny, cieka-
wy i wartościowy merytorycznie program szkolenia. 

Tab. 1. Liczba uczestników konferencji doszkoleniowych AZS
dla nauczycieli akademickich wychowania fizycznego
w latach 1998-2004.
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W następnych okresie, od 2005 do 2012 roku, zorganizowa-
no doszkolenia w nowych  grupach specjalistycznych, takich jak:
joga, nordic walking oraz w sportach wodnych (żeglarstwo,
windsurfing, kajakarstwo). Łącznie przeszkolono ponad 600
nauczycieli SWFiS. Wielu z nich uzyskało uprawnienia instruk-
tora nordic walking, podobnie jak z grupy sportów wodnych -
uprawnienia motorowodne. To z uwagi na możliwości, które
zaistniały po przeniesieniu organizacji szkoleń do Górek
Zachodnich, doskonałej bazy sportów wodnych AZS i urokli-
wym miejscu w kraju.

Kadra szkoleniowa

Założeniem organizowanych konferencji było zatrudnienie
najlepszych prowadzących, dydaktyków, metodyków, wywodzą-
cych się z wielu uczelni wychowania fizycznego w kraju.
To założenie było realizowane konsekwentnie, choć zmieniali się
prowadzący: z imienia i nazwiska, pracownicy Akademii
Wychowania Fizycznego z różnych ośrodków. Zajęcia na organi-
zowanych konferencjach doszkoleniowych prowadziła wyspe-
cjalizowana kadra; pracownicy katedr, zakładów teoretycznych
i praktycznych Akademii Wychowania Fizycznego z: Gdańska,
Gorzowa Wlkp., Katowic, Krakowa, Warszawy, Białej
Podlaskiej, Instytutu Sportu, przedstawiciele polskich związków
sportowych. Przewagę zajęć na szkoleniach stanowiły zajęcia
praktyczne, metodyczne, seminaria dyskusyjne. 

W przeprowadzonych konferencji w gronie kadry szkolącej
byli także wykładowcy takich przedmiotów, takich jak: pedago-
gika kultury fizycznej, psychologia sportu, teoria sportu, fizjolo-
gia sportu, biomechanika, biochemia. Wykłady i ćwiczenia
z wymienionych gałęzi stanowiły o wzbogaceniu programu szko-
leń przy uzupełnieniu programu podstawowego z zakresu danej
dyscypliny sportu. Zawsze spotkania z kadrą naukową kończyły
się po wyznaczonym czasie, gdyż nauczyciele akademiccy pyta-
li o nurtujące ich problemy,   z jakimi mają do czynienia w pracy,
na co dzień ze studentami czy studentami-sportowcami.
Potwierdza się teza,  że praca nauczyciela w środowisku akade-
mickim jest specyficzna w stosunku do nauczyciela w szkole czy
pracy trenerskiej w klubie sportowym.

Opinia kadry szkolącej

Po pierwsze: Prowadzący szkolenia podkreślali,
że nauczyciele SWFiS wykazywali bardzo duże zaintereso-
wanie proponowaną tematyką zajęć, i co ważne - zaangażo-

wanie w pogłębianiu swojej wiedzy. Aktywnie uczestniczyli
w zajęciach praktycznych. Na tych szkoleniach to oni stano-
wili grupę ćwiczebną.

Po drugie: Twierdzili, że grupy szkoleniowe były liczne,
ale nie był to znaczący problem, ponieważ celem zasadni-
czym zajęć było wyposażenie uczestników w wiedzę i umie-
jętności niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu danej dys-
cypliny sportu, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
zagadnień metodyki i organizacji nauczania.

Po trzecie: Obserwowali zróżnicowanie w zakresie umie-
jętności technicznych nauczycieli. Ten fakt powodował,
że po pierwszym spotkaniu z grupą wprowadzali zmiany
w zaplanowanych zajęciach, dostosowując je do możliwości
grupy ćwiczebnej. Tak było w każdym kolejnym roku.
Dzielili uczestników na mniejsze grupy, by dostosować zało-
żenia programowe do ich umiejętności, do konkretnych
potrzeb w zakresie ich pracy w SWFiS, np. nauczycieli pro-
wadzący zajęcia z grupami studenckimi ogólnymi, trenerzy
prowadzących sekcje sportowe w KU AZS, uczestniczące
w systemie rozgrywek akademickich, czy ligowych rozgryw-
kach państwowych w grach zespołowych.

Po czwarte: Podkreślali, że nauczyciele uczestniczyli nie
tylko w zajęciach w zadeklarowanej dyscyplinie sportu,
ale w miarę możliwości czasowych - w innej dyscypliny.
Wynikało to z chęci i możliwości, by nawet w minimalnym
wymiarze uzupełnić swój warsztat pracy.

Po piąte: Prowadzący twierdzili, że część nauczycieli nie
przywiązywała wagi do dobrych praktyk zawodowych.
Przykład; nie znali najnowszych publikacji, opracowań na
temat danej dyscypliny sportu, nie docierali do najnowszych
filmów szkoleniowych czy specjalistycznych wydawnictw. 

Opinia uczestników szkoleń

Akademicki Związek Sportowy, po dwóch latach organi-
zacji szkoleń, wystosował do kierowników SWFiS ankietę
z pytaniami dotyczących przeprowadzonych konferencji.
Na pytanie: czy prowadzić szkolenia?, wszystkie odpowiedzi
były twierdzące: Tak! Natomiast na pytanie dotyczące dyscy-
plin, w których miałyby być prowadzone szkolenia, najwię-
cej odpowiedzi wskazywało cztery dyscypliny: gry zespoło-
we, aerobic ze wszystkimi jego formami, narciarstwo alpej-
skie, i kulturystyka - z tę samą liczbą odpowiedzi. Kolejnymi
wymienianymi dyscyplinami były: pływanie, tenis, a nawet
wioślarstwo, wspinaczka skałkowa, windsurfing, żeglarstwo,
futsal oraz piłka nożna. Często zdarzała się odpowiedź:
- We wszystkich dyscyplinach objętych kalendarzem zawód
w ramach mistrzostw Polski szkół wyższych!

W kwestii organizacji szkoleń, odpowiedzi są, cytuję: -
Bez zmian!, czyli winne one przebiegać tak, jak je prowadzo-
no. Mają one być tzw. szkoleniową mieszanką – wypełnie-
niem zajęciami teoretycznymi i praktyczne, metodycznymi
i dydaktycznymi, seminaria połączone z dyskusją w trakcie
prezentacji multimedialnych.

Zakończenie

Z analizy szkoleń zorganizowanych w latach 1998–2012
wynika, że konferencje doszkoleniowe Akademickiego

Tab. 2. Liczba uczestników konferencji doszkoleniowych
ZG AZS dla nauczycieli akademickich wychowania
fizycznego w latach 2005–2012.
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Związku Sportowego były bardzo pozytywnie postrzegane
przez nauczycieli akademickich wychowania fizycznego.
Uczestnicy szkoleń wyrażali zasadność i potrzebę organizacji
tego rodzaju spotkań grupy zawodowej, jaką stanowią nauczy-
ciele wychowania fizycznego zatrudnieni w SWFiS  w szkołach
wyższych. 

Wydaje się, że zgodnie ze słowami Pierre de Coubertina:
- „W sporcie szybko się traci to, co się zyskało, gdy nad tym nie
czuwamy!” [29], Akademicki Związek Sportowy winien konty-
nuować i posiadać szeroką ofertę szkoleń dla nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w SWFiS i Klubach Uczelnianych AZS. 

Będzie to trudniejsze w latach następnych, po przystąpieniu
Polski do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
akceptacji Deklaracji Bolońskiej oraz Europejskiego Systemu
Transferu Punktów ECTS w przedmiocie wychowanie fizycz-
ne. Z początkiem roku akademickiego 2012/2013  w szkolnic-
twie wyższym funkcjonuje nowe narzędzie organizacji kształ-
cenia, wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych, którym jest także objęte studenckie wycho-
wanie fizyczne. Stąd Studia Wychowania Fizycznego  i Sportu
zbudowały program na bazie zaplanowanych efektów kształce-
nia, i przedstawiły w macierzystych uczelniach różne programy
i formy zajęć studenckiego wychowania fizycznego.
Rozporządzenie ministerialne w tym zakresie nałożyło obowią-
zek uczestniczenia studentów w zajęciach z tego przedmiotu
w wymiarze 30 godzin w okresie studiów. To wymiar minimal-
ny, a ostateczne rozwiązanie oddano w kompetencje szkół wyż-
szych. Jak zrealizowały ten wymiar programowy uczelnie
będzie można powiedzieć po zakończeniu roku akademickiego
2012/2013.

Warto podkreślić, że uczelnie, oprócz obowiązków w sferze
nauki i dydaktyki, realizują także zadania związane z wychowa-
niem i kształtowaniem młodego pokolenia, takie jak: rozwój
fizyczny studentów, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne,
wychowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie.
Zadania te wspólne są z celami, jakie stawia sobie współczesna,
akademicka kultura fizyczna, a w szczególny sposób predyspo-
nowane do upowszechniania sportu i rekreacji, do kreowania
mody na zdrowy sposób życia.
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Abstract

The late XX and early XXI century has brought increased
interest in the health issues, which is mostly manifested in the
so-called “health promotion”. It is – next to love, family,
friendship, happiness and freedom – the most respectable
value.

Because of the major mental, physical, and social bur-
dens, many occupational environments may have issues with
sustaining the correct state of health. Their nature of work,
stress and insecurity can result in fatigue, tension, anxiety and
lead to disease.

Such environment are teachers. The health state of
teachers, including the teachers of Physical Education, may
mostly depend on the received social support. The type and
amount of support they get are likely to be important becau-
se of the positive results such as the work engagement. The
appropriate level of pro-health behaviors in turn may contri-
bute to the better functioning and thus greater pleasure.

The Aim of this study was to evaluate the relationship
between the social support and pro-health-related behaviors
of P.E. teachers. The study included the group of 138 P.E.
teachers, representing different types of schools. We studied
87 women and 51 men.

Beside the analysis of social support and pro-health beha-
viors, there was also included the impact of such factors as
gender, age, length of service and the level of professional
advancement of the teachers. The results made it possible to
formulate useful conclusions and identified the need to
expand the social support system that will contribute to a
higher level of P.E. teachers' health.

Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł wzmożone
zainteresowanie problematyką zdrowia, co ujawnia się
przede wszystkim w tzw. promocji zdrowia. Należy ono -
obok miłości, rodziny, przyjaźni, szczęścia i wolności -  do
najbardziej cenionych wartości. 

Wiele środowisk zawodowych z racji dużych obciążeń
psychicznych, fizycznych i społecznych może mieć kłopot
z utrzymaniem prawidłowego poziomu zdrowia. Charakter
ich pracy, stres, niepewność mogą powodować zmęczenie,
napięcie, niepokój i prowadzić do choroby. Takim środowi-
skiem są nauczyciele. Stan zdrowia nauczycieli, w tym rów-
nież nauczycieli wychowania fizycznego, może w znacznej
mierze zależeć od otrzymywanego wsparcia społecznego.
Rodzaj i ilość otrzymywanego wsparcia są prawdopodobnie
istotne ze względu na pozytywne rezultaty takie jak np. zaan-
gażowanie w pracę. Odpowiedni z kolei poziom zachowań

prozdrowotnych może przyczynić się do lepszego funkcjono-
wania      i dzięki temu odczuwania większej satysfakcji. 

Celem pracy była ocena relacji zachodzących między
wsparciem społecznym a zachowaniami prozdrowotnymi
nauczycieli wychowania fizycznego. Badaniami objęto grupę
138 nauczycieli wychowania fizycznego, reprezentujących
różne typy szkół. Przebadano 87 kobiet i 51 mężczyzn. 

Obok analizy wsparcia społecznego i zachowań prozdro-
wotnych, uwzględniono wpływ takich czynników jak płeć,
wiek, staż pracy i stopień awansu zawodowego badanych
nauczycieli. Uzyskane wyniki dały możliwość sformułowa-
nia użytecznych wniosków i  wskazały na potrzebę rozbudo-
wania systemu wsparcia społecznego, które przyczyni się do
wyższego poziomu zdrowia nauczycieli wychowania fizycz-
nego.

Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł wzmożone
zainteresowanie problematyką zdrowia, co ujawnia się
przede wszystkim w tzw. promocji zdrowia. Należy ono -
obok miłości, rodziny, przyjaźni, szczęścia i wolności -  do
najbardziej cenionych wartości. 

Wiele środowisk zawodowych z racji dużych obciążeń
psychicznych, fizycznych i społecznych może mieć kłopot
z utrzymaniem prawidłowego poziomu zdrowia. Charakter
ich pracy, stres, niepewność mogą powodować zmęczenie,
napięcie, niepokój i prowadzić do choroby. Takim środowi-
skiem są nauczyciele. Stan zdrowia nauczycieli, w tym rów-
nież nauczycieli wychowania fizycznego, może w znacznej
mierze zależeć od otrzymywanego wsparcia społecznego.
Będzie to miało swoje konsekwencje w ochronie przed nega-
tywnymi skutkami, wpływającymi na stan zdrowia, takimi
np. jak wypalenie zawodowe, czy stres zawodowy.

Rodzaj i ilość otrzymywanego wsparcia są prawdopodob-
nie istotne ze względu na pozytywne rezultaty takie jak np.
zaangażowanie w pracę. Odpowiedni z kolei poziom zacho-
wań prozdrowotnych może przyczynić się do lepszego funk-
cjonowania i dzięki temu odczuwania większej satysfakcji. 

Uzyskane wyniki mogą ułatwić sformułowanie użytecz-
nych wniosków. Obok analizy wsparcia społecznego i zacho-
wań prozdrowotnych, uwzględniono wpływ takich czynni-
ków jak płeć, wiek, staż pracy i stopień awansu zawodowego
badanych nauczycieli.

Związki wsparcia społecznego ze zdrowiem były przed-
miotem licznych badań. Pomoc ze strony innych ludzi
i udzielane przez nich wsparcie może wpływać korzystnie na
zdrowie jednostki. 

W badaniach ukazujących relacje między wsparciem,
a zdrowiem człowieka istotne są trzy poglądy:

- pierwszy głoszący, że wsparcie działa jak bufor, który
staje się potrzebny dopiero w sytuacji napotykania przez jed-

Wsparcie społeczne a zachowania prozdrowotne nauczycieli
wychowania fizycznego

Katarzyna Pankowska-Koc

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Warszawie
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nostkę trudnych, stresujących wydarzeń życiowych (niewiel-
ki stres może wywołać liczne zaburzenia),

- drugi zakłada, że wsparcie jako wskaźnik integracji jed-
nostki ze środowiskiem jest niezależnym czynnikiem wpły-
wającym na zdrowie. Człowiek mający dobre wsparcie powi-
nien być zdrowszy niż osoba, która go nie doświadcza, bez
względu na poziom stresu,

- trzeci, odwracający relacje między wsparciem a choro-
bą, głosi, że osłabienie więzi społecznej jest konsekwencją
większych skłonności do zaburzeń psychicznych człowieka
(Antoszewska, 2004).

Pyżalski (2010) analizując czynniki salutogenne  (wspie-
rające dobrostan nauczyciela w pracy) zdiagnozował wspar-
cie społeczne ze strony przełożonych i współpracowników.
Znacząca większość nauczycieli oceniła wsparcie dostarcza-
ne ze strony przełożonego bardzo wysoko. Aż 68% respon-
dentów jednoznacznie określiło swojego dyrektora jako
prawdziwie zaangażowanego w pracę, a 57% uważało, że jest
on osobą sensownie doradzającą w sprawach zawodowych.
Myślę, że są to optymistyczne wyniki, zważywszy na fakt,
iż nieprawidłowe relacje i konflikty ze zwierzchnikami mogą
stanowić poważne obciążenia zawodowe. Wyniki, z kolei
badań współpracowników, wykazały stosunkowo słabo roz-
budowane wsparcie. Ponad 1/3 nauczycieli stwierdziła,
że gdy mają problemy wychowawcze z uczniami, pomagają
im nieliczne osoby. Podobnie, jeśli chodzi o pomoc, sytuacja
wygląda wówczas, gdy nauczyciele przeżywają gorszy okres
w życiu. Jak wynika z badań niewielu nauczycieli pomaga
kolegom i koleżankom również wtedy, kiedy pojawia się sku-
mulowana praca do wykonania, np. konieczność przygotowa-
nia dokumentacji (aż 40% badanych twierdzi, że w ten spo-
sób pomagają jedynie nieliczni). Niewielu również nauczy-
cieli cieszy się z sukcesów innych. Bardzo niepokojącym,
spostrzeganym zjawiskiem jest niewielkie wsparcie dla mło-
dych nauczycieli. Brak takiego wsparcia może w niektórych
przypadkach być powodem rezygnacji z zawodu.

Cel i problem badań

Celem pracy była ocena relacji zachodzących między
wsparciem społecznym a zachowaniami prozdrowotnymi
nauczycieli wychowania fizycznego. 

Przeprowadzona analiza stanu wiedzy w zakresie oma-
wianej tematyki skłoniła do sformułowania następujących
pytań badawczych:

- Czy istnieje związek wsparcia społecznego z zachowa-
niami prozdrowotnymi nauczycieli wychowania fizycznego?

- Czy istnieją istotne różnice otrzymywanego przez
nauczycieli wsparcia społecznego w zależności od ich płci,
wieku, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego?

- Czy istnieją istotne różnice w zachowaniach zdrowot-
nych nauczycieli w zależności od ich płci, wieku, stażu pracy
i stopnia awansu zawodowego?

- Jaka jest wielkość otrzymywanego przez nauczycieli
wsparcia społecznego?

- Jaki jest udział poszczególnych skal wsparcia w stosun-
ku do wsparcia ogólnego?

- Jaka jest wartość kategorii zachowań zdrowotnych
badanych nauczycieli?

- Która z kategorii zachowań zdrowotnych uzyska naj-
wyższe wartości?

Kolejnym etapem procedury badawczej było sformuło-
wanie hipotez. 

Hipoteza główna 1:
Występuje związek między wsparciem społecznym,

a zachowaniami prozdrowotnymi nauczycieli wychowania
fizycznego.

Hipoteza 2:
Zachodzą istotne różnice otrzymywanego przez nauczy-

cieli wsparcia społecznego w zależności od ich płci, wieku,
stażu pracy i stopnia awansu zawodowego.

Hipoteza 3:
Występują istotne różnice w zachowaniach zdrowotnych

nauczycieli w zależności od ich płci, wieku, stażu pracy
i stopnia awansu zawodowego.

Metoda i organizacja badań

Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 
Wykorzystane w pracy narzędzia badawcze to:  
- Kwestionariusz Wsparcia Społecznego ISSB autorstwa

Barrery w polskiej adaptacji Sęk.
- Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego.

Kwestionariusz Wsparcia Społecznego ISSB

Kwestionariusz Wsparcia Społecznego ISSB autorstwa
Barrery w polskiej adaptacji Sęk służy do pomiaru otrzymy-
wanego wsparcia społecznego. Składa się z 40 pozycji.
Analiza treści pozycji wchodzących do poszczególnych skal,
pozwala wywnioskować, że skale mierzą odpowiednio
wsparcie: informacyjne (dostarczanie informacji, które
pomagają poradzić sobie w danej sytuacji), emocjonalne
(okazywanie sympatii, życzliwości, zainteresowania, szcze-
gólnie w sytuacjach obciążających emocjonalnie), oceniające
(wartościowanie, wyrażanie opinii na temat danej osoby, jej
zachowań, wyglądu, wypowiedzi), instrumentalne (udziela-
nie konkretnej pomocy, np. pomoc w rozwiazywaniu trudne-
go problemu, dostarczenie pomocy technicznych, material-
nych).

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego zawiera
24 stwierdzenia opisujące różnego rodzaju zachowania zwią-
zane ze zdrowiem. Biorąc pod uwagę wskazana przez bada-
nych częstotliwość poszczególnych zachowań ustala się
ogólne nasilenie zachowań sprzyjających zdrowiu oraz sto-
pień nasilenia czterech kategorii zachowań zdrowotnych,
tj. prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań profi-
laktycznych, praktyk zdrowotnych oraz pozytywnego nasta-
wienia psychicznego.

Prawidłowe nawyki żywieniowe uwzględniają przede
wszystkim rodzaj spożywanej żywności (np. pieczywo pełno-
ziarniste, warzywa i owoce). Twierdzenia opisujące zachowa-
nia profilaktyczne dotyczą przestrzegania zaleceń zdrowot-
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nych, uzyskiwania informacji na temat zdrowia i choroby.
Praktyki zdrowotne obejmują codzienne nawyki dotyczące
snu i rekreacji czy aktywności fizycznej. Pozytywne nasta-
wienia psychiczne włączają w zakres zachowań zdrowotnych
takie czynniki psychologiczne, jak unikanie zbyt silnych
emocji, stresów i napięć, czy sytuacji wpływających przygnę-
biająco.

Badaniami objęto grupę 138 nauczycieli wychowania
fizycznego reprezentujących różne typy szkół. Przebadano 87
kobiet i 51 mężczyzn. Wiek respondentów podzielono na trzy
przedziały wiekowe. W pierwszym przedziale  (25 – 35 lat)
znalazło się 51 nauczycieli, w drugim (36 – 45 lat) 47,
a do trzeciego (46 – 55 lat) dołączono 6 osób po 55 roku
życia, co dało łączną sumę 40 osób.

Badani nauczyciele posiadali  różny staż pracy. Podobnie
jak w przypadku wieku badanych utworzono trzy przedziały.
W pierwszym  przedziale (1 – 10 lat) znalazło się 54 nauczy-
cieli , w drugim (11 – 20 lat)  - 47, do trzeciego przedziału
(21 – 30 lat) dołączono 4 osoby z wyższym stażem pracy co
dało łącznie 37 osób.

Wśród badanych znaleźli się reprezentanci wszystkich
stopni awansu zawodowego. Przebadano 11 nauczycieli sta-
żystów, 39 kontraktowych, 33 nauczycieli mianowanych
i 55 dyplomowanych.

Analiza wyników badań

Jak wynika z wykresu badani otrzymują głównie
wsparcie wartościujące i emocjonalne. W dalszej kolejno-
ści nauczyciele wskazują na wsparcie informacyjne.
Najniższą wartość średniej uzyskało wsparcie instrumen-
talne.

Kobiety deklarują wyższą wartość wsparcia społeczne-
go. Analiza statystyczna nie wykazała jednak istotnych róż-
nic w opiniach kobiet i mężczyzn. Wykazano również brak
istotnego wpływu zmiennych: wiek i stopień awansu zawo-
dowego na rodzaj postrzeganego wsparcia społecznego.

Analiza wpływu stażu pracy na wielkość i jakość otrzy-
mywanego wsparcia jest istotna statystycznie na poziomie
p≤ 0,05. Najwięcej wsparcia otrzymują nauczyciele ze
stażem pracy między 11, a 20 lat, w dalszej kolejności są
nauczyciele ze stażem pracy do 10 lat. Najmniej wsparcia
otrzymują respondenci ze stażem pracy ponad 21 lat.

Analiza zachowań zdrowotnych nauczycieli

Analiza ogólnego wskaźnika zdrowia.
Wyniki w granicach 1-4 sten przyjęto traktować jako

wyniki niskie. Wynik taki uzyskało 46 osób, co stanowi
33,33% ogółu badanych. Wartości odpowiadające stenowi
5 i 6 uważa się za przeciętne. W przedziale tym uplasowa-
ło się 59 osób, co stanowi 42,75% respondentów. Wyniki
w granicach 7 – 10 stena uznawane są jako wysokie. Wynik
ten reprezentowany był przez niewielką, bo zaledwie 33
osobowa grupę, co stanowi prawie 24% badanych. 

Wykres pokazuje, że badani nauczyciele w najwyższym
stopniu oceniają pozytywne nastawienie psychiczne i prawi-
dłowe nawyki żywieniowe. W dalszej kolejności wskazują na
zachowania profilaktyczne i praktyki zdrowotne.

Analiza poszczególnych kategorii zachowań

z uwzględnieniem płci, wieku badanych, stopnia ich

awansu zawodowego i lat pracy.

Największy odsetek badanych (33%) wskazał, iż często
stosuje prawidłowe nawyki żywieniowe. Na drugim miejscu
znalazła się odpowiedź od czasu do czasu, a tylko 5% poda-
ło odpowiedź prawie nigdy. 

Płeć nie okazała się zmienną mającą istotny wpływ na
dokonywane wybory dotyczące prawidłowych nawyków
żywieniowych. 

Wartość F wskazuje na brak istotnego wpływu zmien-
nych: wiek, staż pracy i  stopień awansu zawodowego na ana-
lizowaną kategorię zachowań zdrowotnych. 

Ryc. 1. Graficzna ilustracja wyników dotycząca wartości śred-
nich arytmetycznych poszczególnych rodzajów wsparcia.

Ryc. 2.  Rozkład ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań
zdrowotnych (skala stenowa).

Ryc. 3.  Graficzna ilustracja wyników dotycząca średnich
wartości poszczególnych kategorii zachowań zdrowotnych.
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Ilustracja pokazuje, że badani w większości często stosu-
ją zachowania profilaktyczne (28%). Aż 27% badanych pra-
wie nigdy bądź rzadko stosuje czynności związane z profilak-
tyką.

Kobiety, jak wynika z badań częściej stosują działania
profilaktyczne niż mężczyźni. Różnica ta jednak okazała się
nieistotna statystycznie. Zmienna płeć nie zróżnicowała
badanej grupy.

Brak istotnych różnic w zachowaniach profilaktycznych
pomiędzy wyszczególnionymi podgrupami ze względu na
wiek, staż pracy i stopień awansu zawodowego.

Analiza kategorii - pozytywne nastawienie psychiczne
wykazała, że ponad 50% badanych często i prawie zawsze
stosuje zachowania zdrowotne. 29% respondentów wskazuje
odpowiedź – od czasu do czasu. Tylko 4% badanych udzieli-
ło odpowiedzi prawie nigdy deklarując swoje pozytywne
nastawienie psychiczne.

Pozytywne nastawienie psychiczne jest podobnie
postrzegane przez nauczycieli i nauczycielki. Statystycznie
nie stwierdzono istotnego wpływu zmiennych: płeć, staż
pracy i stopień awansu zawodowego na dokonywane przez
badanych wybory. 

Największy odsetek badanych (28%) wskazał odpo-
wiedź, iż od czasu do czasu stosuje praktyki zdrowotne. Taki
sam z kolei procent badanych (22%) prawie zawsze lub rzad-
ko stosuje praktyki zdrowotne.

Praktyki zdrowotne są większym udziałem kobiet, niż
mężczyzn. Analiza statystyczna wykazała jednak, że płeć nie
ma istotnego wpływu na praktyki zdrowotne nauczycieli. 

Zbliżone wartości średnich arytmetycznych badanych
podgrup i analiza statystyczna wykazały brak istotnego wpły-
wu wieku, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego na
dokonywane przez badanych wybory. 

Analiza dotycząca związków wsparcia społecznego

i zachowań zdrowotnych deklarowanych przez nauczycieli.

Postanowiono przeanalizować korelacje między poszcze-
gólnymi skalami wsparcia społecznego i kategoriami zacho-
wań zdrowotnych.

Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych koreluje dodat-
nio  ze wsparciem ogólnym nauczycieli. Wskaźnik zachowań
zdrowotnych koreluje z kolei dodatnio na poziomie p≤0,001
ze skalą wsparcia emocjonalnego i na poziomie p≤0,05 ze
skalami: wsparcia informacyjnego i wartościującego. 

Wsparcie ogólne koreluje dodatnio, na poziomie p≤0,05,
z zachowaniami profilaktycznymi, pozytywnym nastawie-
niem psychicznym i praktykami zdrowotnymi. 

Skala wsparcia emocjonalnego koreluje na poziomie
p≤0,01 z zachowaniami profilaktycznymi i na poziomie
p≤0,05 z pozytywnym nastawieniem psychicznym i prakty-
kami zdrowotnymi. Zależności te są wprost proporcjonalne. 

Dyskusja i wnioski końcowe

Założono, że istnieje związek między otrzymywanym
wsparciem społecznym, a zachowaniami prozdrowotnymi
badanych nauczycieli. Hipoteza ta znalazła potwierdzenie
w uzyskanych wynikach badań. Wraz ze wzrostem wsparcia
społecznego wzrasta pozytywna ocena zachowań zdrowot-
nych i odwrotnie wraz z deklarowanymi, pożądanymi forma-
mi zdrowia wzrasta wielkość postrzeganego wsparcia spo-
łecznego. Druga hipoteza stanowiła, że: istnieją istotne różni-
ce otrzymywanego przez nauczycieli wsparcia społecznego
w zależności od ich płci, wieku, stażu pracy i stopnia awansu
zawodowego. Zebrane wyniki badań pozwalają częściowo
odrzucić słuszność tej hipotezy. Nie wykazano istotnego sta-

Ryc. 4. Odsetki osób wskazujące na częstość stosowanych,
prawidłowych nawyków żywieniowych.

Ryc. 7. Odsetki osób wskazujące na częstość stosowanych
praktyk zdrowotnych.

Ryc. 5. Odsetki osób wskazujące na częstość stosowanych
zachowań profilaktycznych.

Ryc. 5. Odsetki osób wskazujące na częstość stosowanych
pozytywnych nastawień psychicznych.
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tystycznie związku między postrzeganym wsparciem spo-
łecznym, a płcią, wiekiem i stopniem awansu zawodowego
badanych nauczycieli. Stwierdzono natomiast istotny wpływ
stażu pracy respondentów na otrzymywane wsparcie społecz-
ne. 

W trzeciej hipotezie zwrócono uwagę na istotny wpływ
płci, wieku, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego na
zachowania zdrowotne nauczycieli. Hipoteza ta nie potwier-
dziła się w badaniach. Nie wykazano istotnego związku mię-
dzy w/w zmiennymi. Oznacza to, że nauczyciele pod wzglę-
dem zachowań zdrowotnych stanowią bardzo jednorodną
grupę. 

Prowadząc badania stwierdzono dodatnią korelację
zachowań zdrowotnych ze skalą wsparcia emocjonalnego
i informacyjnego. Dzięki praktykom zdrowotnym  można
mianowicie uwolnić się od własnych napięć i negatywnych
uczuć, można wyrazić swoje obawy, swój smutek. Poprawia
to nie tylko samoocenę, ale wpływa też na samopoczucie.
Wsparcie informacyjne z kolei, mając na myśli związek ze
zdrowiem, odpowiada  na potrzebę zrozumienia sensu streso-
wych wydarzeń i ich przyczyn oraz atrybucji sprawstwa (Sęk,
Cieślak, 2004). Istotne jest to, że im więcej nauczyciele
otrzymują wsparcia emocjonalnego, tym wyższe ich pozy-
tywne nastawienie psychiczne i częstsze stosowanie praktyk
zdrowotnych. Pozytywnie oceniające komunikaty i korzystne
oddziaływanie emocjonalne mogą wpływać pozytywnie na
radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Potwierdzają to liczne
badania przytoczone przez Sęk (2004). Wykazano, że wspar-
cie emocjonalne zmniejsza patologiczne reakcje depresyjne.
Sprzyja to unikaniu silnych emocji takich jak gniew czy lęk,
jak również stresów i napięć. Pozwala na budowanie pozy-
tywnych relacji interpersonalnych i motywuje do pozytywne-
go myślenia. Zawód nauczyciela wychowania fizycznego to
specyficzna funkcja dla której pozytywne nastawienie psy-
chiczne ma ogromne znaczenie nie tylko dla nich samych,
ale również ma wpływ na odpowiednie funkcjonowanie
uczniów. 

Nauczyciele, biorąc pod uwagę zachowania zdrowotne
przedstawiają jednolitą grupę. Bez względu na płeć, wiek,

liczbę przepracowanych lat czy awans zawodowy spostrzega-
ją swoją aktywność zdrowotną podobnie. Otrzymane wyniki
wskazują na raczej umiarkowane podejście do poszczegól-
nych kategorii. Świadczy to o niewielkim zainteresowaniu
zdrowiem badanych nauczycieli. Najgorsze wyniki pojawiły
się w kategorii dotyczącej praktyk zdrowotnych. Może to
świadczyć o małej świadomości takich elementów jak potrze-
ba odpoczynku i snu czy złego wpływu nadmiaru pracy.
Wysokie wyniki uzyskano w kategorii prawidłowe nawyki
żywieniowe. Nauczyciele jedzą dużo owoców i warzyw, pre-
ferują pieczywo pełnoziarniste. Najbardziej jednak pozytyw-
ne wyniki uzyskano w kategorii – pozytywne nastawienia
psychiczne. Nauczyciele zadeklarowali, że mają wielu przy-
jaciół i uregulowane życie rodzinne, a przede wszystkim
myślą pozytywnie.

Podsumowując, we wszystkich kategoriach można by się
spodziewać wyższych wyników  zważywszy na specyfikę
badanej grupy. Trzeba jednocześnie pamiętać, że są to jedy-
nie deklaracje badanych. 

Nauczyciele powinni być wzorem zdrowego stylu życia.
Według Bielskiego (2005) nauczyciel wychowania fizyczne-
go powinien prowadzić racjonalny, wolny od nałogów, higie-
niczny tryb życia i tym samym być dla uczniów „żywym
wzorem”. Wtedy każde oddziaływanie pedagogiczne będzie
miało sens i będzie skutkowało pozytywnymi efektami.
Jednocześnie bardzo ważna jest umiejętność stworzenia emo-
cjonalnie korzystnych relacji między nauczającym i uczącym
się (Sankowski, 2003). Wychowanek, który lubi swojego
nauczyciela, chętniej będzie korzystał z jego poleceń i rad. 

Wnioski

a). Negatywne i pozytywne aspekty badań.
Prowadząc badania udowodniono istniejący związek

między wsparciem społecznym, a zachowaniami prozdrowot-
nymi nauczycieli wychowania fizycznego. Nie potwierdziła
się jednak hipoteza zakładająca wpływ płci, wieku, stażu
pracy i stopnia awansu zawodowego na zachowania zdrowot-
ne nauczycieli. Częściowo potwierdziła się z kolei hipoteza

Tab. 1. Wskaźniki korelacji 
dotyczące związku wsparcia
społecznego z zachowaniami
zdrowotnymi.



zakładająca wpływ tych zmiennych na wielkość otrzymywa-
nego wsparcia społecznego. Okazało się mianowicie, że istot-
ny jest wpływ stażu pracy badanych nauczycieli. Wyniki
badań wskazały więc na potrzebę rozbudowania systemu
wsparcia społecznego, które przyczyni się do wyższego
poziomu zdrowia nauczycieli. Przeprowadzona analiza doty-
czyła jednak niewielkiej grupy badanych, trudno więc na tej
podstawie konstruować wnioski, które mogłyby dotyczyć
większej populacji. 

b). Sugestie praktycznego wykorzystania wyników.
Wskazane byłoby promowanie w środowisku oświato-

wym znaczenia wsparcia społecznego dla zdrowia jednostki.
Warto opracować ofertę szkoleniową dla nauczycieli doty-
czącą wsparcia społecznego i jego związku ze zdrowiem.
Należy dotrzeć do pracowników nadzoru pedagogicznego
w celu uświadomienia znaczenia dobrze funkcjonującego
systemu wsparcia społecznego w szkole.

c). Wskazówki co do dalszego prowadzenia podobnych
badań.

Niewielkie zróżnicowanie wyników w badanych grupach
może wskazywać z jednaj strony na jednorodność środowi-
ska nauczycielskiego, ale z drugiej strony na tendencję do
oceny zachowań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi,
a nie faktycznym stanem. Wskazane więc byłoby przeprowa-
dzenie dodatkowych badań weryfikujących postawy wobec
poruszanego tematu. Istotne byłoby przeprowadzenie badań
na większych grupach, uwzględniając jednocześnie m.in.
miejsce pracy (miasto, wieś,  typ szkoły).
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Abstract

This article, analyzing available English and Polish liter-
ature, shows the history of how the idea of health promotion
and the „Health promoting schools” were created. It analyses
the most important documents in the field of health promo-
tion in Europe. The second part examines the core curriculum
of physical education at the first level of education for health
education according to the theory of Health-Related Fitness.

Współczesne koncepcje [14, 4, 17,16, 9, 2] związane
z ideą promocji zdrowia i zdrowego stylu życia odwołują się
do strategii wychowania fizycznego, jako spójnego systemu
w ramach wychowania. Tworzone współcześnie i reali-
zowane reformy związane z wychowaniem fizycznym
w różnych krajach świata traktują owo wychowanie, jako
istotne ogniwo programów ochrony i promocji zdrowia.
Coraz częściej przyjmuje się sprawność fizyczną, jako
wykładnik zdrowia fizycznego [14, 4,17, 9,2 , 5].

Jak wykazują praktyka i aktualne badania naukowe, akty-
wność ruchowa w coraz większym stopniu staje się
w Europie jednym z podstawowych czynników zdrowego
stylu życia, wpływając jednocześnie na prawidłowy rozwój
biologiczny człowieka [3, 2].

W Europie i na świecie powstają programy związane
z H-RF (Health-Related Fitness)- Sprawnością Zorientowaną
na Zdrowie. W ruchu na rzecz promocji zdrowia biorą udzi-
ał: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa
Federacja Medycyny Sportowej (FIMS), Amerykańskie
Kolegium Medycyny Sportowej (ACSM), Rada Europy
(Council of Europe), Amerykański Sojusz dla Zdrowia,
Wychowania Fizycznego, Rekreacji i Tańca (AAH-
PERD)[10] . 

Jednym z najistotniejszych dokumentów w zakresie pro-
mocji zdrowia w Europie jest: Decyzja Nr 645/96EC
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 marca
1996 roku , która przyjmuje program działania Wspólnoty
w zakresie promocji zdrowia, informacji, edukacji i szkolenia
w ramach działań w dziedzinie zdrowia.  Pojawia się pomysł
powstania programu „Szkoła promująca Zdrowie”.     

Historia szkoły promującej zdrowie ma niespełna dwie
dekady, a wyrosła z koncepcji promocji zdrowia, rozwijanej
przez Światową Organizację Zdrowia, dorobku kilku konfer-
encji, poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej
a najważniejszą z nich było: sympozjum "Szkoła promująca
zdrowie" w Peebles, Szkocja (1986). Następne bardzo ważne
dokumenty ,które były krokami milowymi i rozwijały kon-
cepcję SzPZ to: Raport "Zdrowa szkoła" – Szkockiej Grupy
Edukacji Zdrowotnej i ŚOZ(1989), Projekt "Szkoła promują-
ca zdrowie" zainicjowany przez ŚOZ w Czechosłowacji,
Polsce i na Węgrzech. Utworzenie Europejskiej Sieci Szkół

Promujących Zdrowie przez ŚOZ, Radę Europy i Komisję
Europejską (1992) oraz Rezolucja I Konferencji Europejskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie -Saloniki- Halkidiki
(Grecja 1997)[18,12]. Poniżej omówione zostaną w skrócie
te najważniejsze dokumenty.

Jako pierwszy oficjalny dokument pojawił się „Raport
zdrowa Szkoła”. Przedstawiał on modele i przykłady
rozwiązań ,które można by wykorzystać tworząc politykę
promowania zdrowia .Zapisano w nim ,że Szkoły Promujące
Zdrowie  mają charakteryzować trzy cele: 
- Edukacja zdrowotna realizowana w ramach formalnego

programu nauczania
- Uwzględnienie spraw zdrowia w całym programie szkoły
- Współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością

lokalną[12]. W raporcie tym wymieniono 12 kryteriów
SzPZ (omówione w skrócie):

- aktywne wspieranie poczucie własnej wartości
u uczniów,
- rozwijanie w codziennym życiu szkoły dobrych
relacji między pracownikami i uczniami,
- uświadamianie pracownikom i uczniom celów szkoły,
- stwarzanie uczniom możliwości rozwoju przez
uczestnictwo w różnych zajęciach,
- wykorzystanie wszystkich możliwości w celu
poprawy środowiska fizycznego szkoły,
- rozwijanie dobrych relacji między szkołą, rodzicami
i społecznością lokalną,
- współpraca między różnymi poziomami edukacji
w planowaniu programu zdrowotnego,
- aktywne działania na rzecz zdrowia i dobrego
samopoczucia pracowników szkoły,
- tworzenie przez pracowników wzorców zachowań
prozdrowotnych,
- organizowanie posiłków szkolnych, 
- wykorzystanie specjalistycznych służb lokalnych
w realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej,
- rozwijanie szkolnej służby zdrowia i jej aktywny
udział w programie, 

Ta koncepcja jest punktem wyjścia do dalszych prac
i nadal jest wykorzystywana w wielu krajach, choć w następ-
nym dokumencie Europejskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie wymieniono już tylko 8 cech, które miałby charak-
teryzować SzPZ[18], oto one: 
- podkreślenie społecznych celów szkoły i jej potencjału

dla promocji zdrowia,
- kształtowanie u jednostek, w rodzinie i społeczności

poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
- wspieranie rozwoju u uczniów poczucia własnej wartoś-

ci, umożliwienie im pełnego rozwoju fizycznego, psy-
chicznego i społecznego,

- wykorzystanie potencjału specjalistów i innych zasobów

Promocja zdrowia, zdrowy styl życia w świetle dokumentów 
i aktualnej podstawy programowej 

z wychowania fizycznego w klasach I-III

Katarzyna Nadachewicz

Uniwersytet w Białymstoku
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dla realizacji i wspierania edukacji zdrowotnej, 
- planowanie spójnego programu edukacji zdrowotnej,
- stwarzanie warunków do dokonywania wyborów sprzyja-

jących zdrowiu i zachęcanie do prozdrowotnego stylu
życia,

- zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska
(odpowiednie posiłki, budynek, boisko, warunki do
spędzania czasu wolnego).

Bardzo ważnym dokumentem, który określa zasady
funkcjonowania SzPZ jest Rezolucja Pierwszej Konferencji
Europejskiej Szkół Promujących Zdrowie [13], która
skierowana została do rządów wszystkich krajów w Europie
aby uznały koncepcję SzPZ i tworzyły warunki do jej
wdrażania. Wymieniono w niej 10 podstawowych zasad
takiej właśnie szkoły: 
- Demokracja - szkoła zbudowana jest na zasadach

demokracji, które wspierają uczenie się, rozwój osobisty
i społeczny oraz zdrowie.

- Równość - szkoła jest wola a od represji, lęku, ośmiesza-
nia. Zapewnia wszystkim równy dostęp do pełnego
zakresu edukacji.

- Wzmacnianie i kompetencja do działania - szkoła zwięk-
sza możliwości młodych ludzi do działania i dokonywa-
nia zmian życiowych.

- Środowisko szkoły - środowisko fizyczne i społeczne
szkoły jest podstawowym czynnikiem dla utrzymania
i doskonalenia zdrowia.

- Program nauczania - szkoła stwarza możliwości zdobycia
wiedzy i podstawowych umiejętności życiowych, pro-
gram nauczania jest dostosowany do potrzeb ucznia, sty-
muluje kreatywność, zachęca do uczenia, inspiruje
nauczycieli i pracowników do rozwoju zawodowego
i osobistego.

- Kształcenie nauczycieli - jest inwestycją dla zdrowia
i edukacji

- Mierzenie efektów- szkoła dokonuje oceny swoich dzi-
ałań wewnątrz szkoły i w społeczności lokalnej

- Współdziałanie – współdziałanie, współodpowiedzial-
ność i partnerstwo resortu edukacji i zdrowia na różnych
poziomach.

- Społeczności – SzPZ tworzą, wspierają i rozwijają
społeczność szkolna, rodzice, społeczność lokalna. 

- Kontynuacja i rozwój- zarządzający na wszystkich
szczeblach muszą zapewnić środki dla szkół promują-
cych zdrowie. Inwestycja ta jest warunkiem długo-
falowego i ciągłego rozwoju społeczności.

Podane wyżej zasady tworzą podstawy dla inwestycji, dla
edukacji, zdrowia i demokracji przyszłych pokoleń.
Konferencja zwraca się do Komisji Wspólnot Europejskich,
Rady Europy o wspieranie tej ważnej działalności z myślą
przewodnią "każde dziecko powinno mieć obecnie prawo do
korzyści wynikających ze szkoły promującej zdrowie" .

Również w Polsce pojęcie promowania zdrowia ulega
stałemu rozwojowi. Powstaje w 1990 roku Narodowy
Program Zdrowia, który został, zmodyfikowany w 1993 r.,
a obecnie obowiązującą jest czwarta jego wersja (NPZ) na
lata 2007-2015 (zał. Do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2007 r.). Narodowy Program Zdrowia określa
cel główny nazwany celem strategicznym oraz zadania,
których wykonanie przyczyni się do jego osiągniecia. Brzmi
on następująco: 

Poprawa zdrowia i związanej z nim, jakości życia ludnoś-
ci przez: 

- Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji,

wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także
podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego
i innych. 

- Kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia,
pracy i nauki. 

- Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń
zdrowotnych. 

W dalszej części zawarte są cele szczegółowe , nazwane
tu operacyjnymi:

- Zwiększenie aktywności fizycznej ludności. 
- Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej

żywności. 
- Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. 
- Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz

zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alko-
holem. 

- Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych
i związanych z tym szkód zdrowotnych. 

- Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej
społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. 

- Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie wys-
tępowaniu zaburzeń psychogennych. 

- Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe
w środowisku życia i pracy. 

- Poprawa stanu sanitarnego kraju. 
- Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie dro-

gowych. 
- Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej

w nagłym zagrożeniu życia. 
- Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej

opieki zdrowotnej. 
- Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa

i małej urodzeniowej masy ciała. 
- Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad

osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby
serca. 

- Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efekty-
wności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy
i sutka. 

- Stwarzanie warunków umożliwiających osobom
niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego
życia. 

- Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom
zakaźnym. 

- Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób
przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych

Dziś, możemy powiedzieć, że promocję zdrowia określa
się, jako jednolity proces działań, które zmierzają do poprawy
i utrzymania ludzkiego zdrowia. Proces składający się
z trzech nierozłącznych elementów tj. zapobiegania
chorobom, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna oraz wychowanie fizyczne jest więc
bardzo istotnym, aby nie powiedzieć podstawowym elementem
promocji zdrowia .Ma ona dostarczyć informacji i wiedzy na
temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz zdrowia
,przekonywać o potrzebie dbania o zdrowie własne  i innych.
Podmiotem działania staje się bardziej świadomy, a więc
bardziej odpowiedzialny za siebie człowiek. Jednostka troszczy
się o własne zdrowie przez racjonalne odżywianie, elimi-
nowanie używek, uprawianie sportu i rekreacji, wypoczynek
[19]. Bez aktywności fizycznej niemożliwa jest jakakolwiek
strategia zdrowia, jego zachowanie i pomnażanie. Z poziomu
sprawności fizycznej dziecka możemy po części wnioskować
o jego aktywności, a pośrednio także o zdrowiu [1].
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Polska znalazła się wśród krajów, które jako pierwsze
w Europie zaczęły prace nad modelem zdrowej szkoły
w 1991 po Projekcie ŚOZ "Szkoła Promująca Zdrowie" pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podstawę for-
malną stanowi porozumienie pomiędzy ministrem Edukacji
Narodowej oraz ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej
zawarte 30 grudnia 1991 r.

Wychowanie fizyczne staje się funkcjonalnym ele-
mentem społecznej edukacji zdrowotnej, kiedy kształtowanie
pozytywnego nastawienia wobec ciała, przebiega na podłożu
poznania jej znaczenia dla zdrowia i jakości życia[11].
Aby zapewnić skuteczność fizjologicznego oddziaływania
ruchu na rozwijający się organizm potrzebna jest dobrowolna
aktywność sportowo-rekreacyjna, będąca wtórnym efektem
wychowania fizycznego. Dlatego konieczne jest nasilenie
zabiegów motywujących dzieci do samodzielnej aktywności
ruchowej zarówna na wychowaniu fizycznym jak i w ramach
szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej.

Dostrzegając zbieżność celów edukacji zdrowotnej i fizy-
cznej w obu przypadkach zakłada się osobistą aktywność
i samo odpowiedzialność za zdrowie i ciało.

W Polsce w edukacji wczesnoszkolnej w aktualnie obow-
iązującej podstawie programowej znacznie silniej niż doty-
chczas zarysowano związki wychowania

fizycznego i edukacji zdrowotnej [11]. Nowym
rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie edukacji zdrowotnej
z wychowaniem fizycznym:

− w I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar
„wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”, który jest jed-
nym z jedenastu obszarów edukacji wczesnoszkolnej.
Wymagania szczegółowe (na koniec klasy I i III) dotyczą
głównie zdrowia fizycznego, w tym:

− troski o ciało (higiena osobista, dbałość o postawę
ciała),

− zachowań sprzyjających zdrowiu (właściwe żywienie,
aktywność fizyczna, poddawanie

się szczepieniom ochronnym),
− zachowania bezpieczeństwa (w czasie zajęć

ruchowych, w kontaktach z lekami i substancjami
chemicznymi) i szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia lub życia,

− właściwego zachowania w chorobie.

Wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględ-
niono także w innych obszarach edukacji wczesnoszkolnej:
w edukacji przyrodniczej, społecznej i polonistycznej, zajęci-
ach komputerowych oraz w etyce, co może oznaczać
niezwykłą wagę jaką twórcy podstawy programowej
przykładają współcześnie do edukacji zdrowotnej już od pier-
wszych chwil pobytu dziecka w szkole.

Podstawa programowa, definiuje standard cywilizacyjno-
edukacyjny odwołujący się do wartości i czynności z zakresu
kultury fizycznej, który musi być uwzględniony w każdym
programie wychowania fizycznego realizowanym w polskich
szkołach publicznych. Ten edukacyjny wzorzec zapisany jest,
w postaci wymagań szczegółowych, które są pogrupowane
w siedem bloków tematycznych:

1) diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz roz-
woju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego życia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport (dotyczy II, III i IV etapu edukacyjnego);
6) taniec (dotyczy II i III etapu edukacyjnego);
7) edukacja zdrowotna (dotyczy III i IV etapu eduka-
cyjnego).

Większość bloków tematycznych powtarza się w kole-
jnych etapach edukacji, definiując coraz bardziej złożone
wymagania edukacyjne, z którymi uczeń powinien umieć
sobie poradzić.

Na przykład w dziedzinie diagnozy sprawności, akty-
wności i rozwoju fizycznego uczeń:

- na I etapie edukacyjnym wykonuje próbę siły mięśni
brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa,

W dziedzinie sportów całego życia i wypoczynku uczeń:
- na I etapie edukacyjnym posługuje się piłką: rzuca,

chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
W podstawie programowej zapisano również,

że „wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne,
rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psy-
chiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje oby-
czaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego
życia” [11].

Na każdym etapie edukacji wychowanie fizyczne powin-
no wytwarzać nawyk aktywności fizycznej, rozwijając zain-
teresowania i postawy uczniów oraz przyczyniając się do
budowania pozytywnego obrazu własnej osoby jako uczest-
nika aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym,
sportowym, turystycznym bądź tanecznym.

Rozwój społeczny, gospodarczy, ekonomiczny, naukowo-
techniczny końca XX wieku spowodował przemiany
w społeczeństwie. Przemiany te dotknęły człowieka do tego
stopnia, że zaistniała potrzeba posiadania przez niego
nowego zasobu kompetencji, które są niezbędne
w samodzielnym, odpowiedzialnym i pomyślnym życiu.
Odpowiadać one powinny potrzebom całej społeczności,
niezależnie od płci, pozycji społecznej, rasy, kultury,
pochodzenia społecznego czy języka. Muszą one pozostawać
w zgodzie z przyjętymi przez społeczeństwo wartościami
i prawami etyki, gospodarki i kultury [6]

Kompetencje określane są w Słowniku języka polskiego
jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzial-
ności [15].

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia30.12.2006 [8] kompetencje są definiowane jako
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do
sytuacji.  Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie
osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego,
bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrud-
nienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji
kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetenc-
je naukowo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną w Polsce nie
wchodzi w skład głównych kompetencji kluczowych, choci-
aż jest to ogromnie ważna umiejętność całego życia.

Umiejętność dbania o zdrowie fizyczne jest traktowana,
jako ogólna kompetencja kluczowa wyłącznie w Portugalii
i Francuskiej Wspólnocie Belgii. We Francuskiej Wspólnocie
Belgii uważa się, że można ją kształtować wyłącznie na zaję-
ciach wychowania fizycznego, podczas gdy w Portugalii sto-
suje się nieco szerszą definicję, dodając do niej odniesienia
do działań prozdrowotnych i jakości życia. 
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Orandum est ut sit mensa sana in corpore sano” 
Juvenalis – rzymski satyryk [60-127 p.n.e] 

Abstract

This paper attempts to determine the proportions occur-
ring in human beings as regards the care for the body and
mind, in other words for the movement and intellectual abili-
ties  over the centuries. With the development of civilization
the need for manifestation of  intellectual performance in a
variety of professional activities has become increasingly
clear. The boundary between physical and mental work has
blurred.  Every type of work requires more and more partici-
pation of the intellect. At the same time, work will require
lower and lower level of physical fitness. The majority of the
human population readily accepts this  facilitating trend and
becomes less physically fit. Can this approach be considered
rational? Human body is genetically programmed for an
active lifestyle. Movement is biological need of the human
body. Man by creating a civilization seems to have  forgotten
this fundamental principle , namely the implementation of its
genetic code! In spite of the needs of his body,  man has
begun to lead a sedentary lifestyle. He stopped  listening to
the signals inform him about his needs, including the need for
a specific portion of  movements as a natural need of the
body, at the same time as the source of health. Man began to
work against himself, which has resulted in an inadequate
way of life! The consequence was a lack of movement-
hypokinesia! This deficiency , together with other negative
factors, causes many civilization diseases: high blood pres-
sure, overweight, deformed spine, flattening of the foot,
osteoporosis and other. The build-up of all these diseases lead
to irreversible changes. In the years 1864-1964 human phys-
ical activity decreased by 93%!  Movement is the  best reme-
dy for most diseases!  This fact was reminded  by scientists at
various stages of the development of civilization. In the twen-
ty-first century, when the plague of obese population is
increasing in a number of countries, this idea has become
extremely important and timely.

Key words: health, physical activity, the negative effects
of civilization, hypokinesia, lifestyle, overweight and obesity.

Wstęp

Od zarania swego istnienia człowiek miał trudności
z zachowaniem właściwych proporcji między troską o ciało
i ducha, tj. rozwojem sprawności ruchowej i intelektualnej.
Być może dlatego, od czasu do czasu aktualnym stawało się

hasło: „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Co w szerokim
ujęciu oznacza zdrowe ciało? To przede wszystkim, ciało
sprawne - zdolne do wykonania wszystkich poleceń umysłu,
do realizacji powstających w umyśle programów. Inaczej
mówiąc, to ciało sterowalne, a więc nie tylko posłuszne
naszej woli, ale funkcjonujące racjonalnie i efektywnie.
Wchodząc głębiej w istotę tego racjonalnego działania może-
my określić, iż jest to ciało realizujące ruchy dokładnie, szy-
bko i w zmiennych warunkach. Ruchy takie wymagają prze-
jawiania najwyższego poziomu koordynacji ruchowej,
tj. takiego jaki obserwujemy u zawodników uprawiających
gry sportowe i sporty walki. Wiele sytuacji analogicznych do
tych na boisku czy macie zapaśniczej występuje także
w życiu codziennym. I to, jak człowiek współczesny radzi
sobie z nimi decyduje o powodzeniu jego aktywności
zawodowej i o sukcesie. Analogia tych sytuacji sprawia,
że wielu zawodników po zakończeniu kariery sportowej
znakomicie radzi sobie w innym rodzaju działalności tzw.
biznesie (np. sławny tenisista, W. Fibak czy piłkarska gwiaz-
da Z. Boniek, znani zapaśnicy A. Supron i  S. Krzesiński).

Powracając do szerszego odczytania istoty treści
zdrowego ciała. Pod tym określeniem kryje się także prze-
jawianie aktywności ciała dobrze zorganizowanej , tj. właści-
wie sterowanej poprzez centralny układ nerwowy. Nie może
być i nie jest ciałem zdrowym takie, które nie może
poprawnie wykonać naszych poleceń, a więc takie w którym
występuje dysonans między sprawnością intelektualną
i ruchową. Każdy taki dysonans, nawet o niewielkim wymi-
arze jest symptomem, a także sygnałem ostrzegawczym
obniżonej sprawności centralnego układu nerwowego. Czego
efektem może być: dolegliwość, choroba, uraz, kontuzja,
nadwaga itp. Niestety, współczesny zabiegany człowiek nie
dostrzega tych symptomów ani nie słucha tych sygnałów
ostrzegawczych pochodzących z jego organizmu. Co prze-
ważnie prowadzi do katastrofy na własne życzenie.

Upraszczając problem jedności ciała i ducha, a więc
zachowania proporcji między sprawnością ruchową a intelek-
tualną można ludzi podzielić na tych, którzy w swym życiu
wyraźnie akcentują dbałość o jedno lub drugie. Jedni więcej
uwagi poświęcają rozwojowi intelektu, a inni ciała.
Uwzględniając stare jeszcze podziały, pierwsi należeli do
grupy przedstawicieli pracy umysłowej a drudzy fizycznej.
Jednak wraz z intensywnym rozwojem techniki podział ten
stopniowo zanika w wielu krajach. Coraz wyraźniejsza staje
się konieczność przejawiania sprawności intelektualnej

Różne relacje człowieka między sprawnością ciała a ducha 

Włodzimierz Starosta
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w rozmaitych czynnościach zawodowych. Zaciera się grani-
ca między pracą fizyczną i umysłową. Każdy rodzaj pracy
wymaga coraz więcej udziału intelektu. Wiele lat wstecz
przewidywał to znany teoretyk  sportu, L.P. Matwiejew:
„…siła coraz częściej ustępuje miejsca dokładnie udoskon-
alonym wielostronnym zdolnościom, skostniałym nawykom
– dynamicznemu bogactwu koordynacji ruchowej.
Współczesne zawody związane z produkcją wymagają, jeśli
można tak określić, ruchowej inteligencji, wysokiego
poziomu stałości i labilności funkcji analizatorów.
Przypuszczalnie,  w przyszłości wymagania te będą jeszcze
wzrastały.” [1968]. Jednocześnie, praca wymagać będzie
coraz niższego poziomu sprawności fizycznej. Większa część
ludzkiej populacji chętnie wykorzystuje to ułatwienie i staje
się coraz mniej sprawna fizycznie. Czy takie postępowanie
można uznać za racjonalne?

Styl życia współczesnego człowieka 

i jego konsekwencje

Organizm człowieka genetycznie zaprogramowany
został na aktywny styl życia. Ruch jest biologiczną potrze-
bą ludzkiego organizmu. Eksperci Światowej Organizacji
Zdrowia ONZ określili minimalną, tj. niezbędną dzienną
normę ruchu dorosłego człowieka na 10 tys. kroków. Jest to
norma człowieka pracującego fizyczne, bowiem dla osób
pracujących umysłowo jest ona jeszcze wyższa i wynosi 15
tys. kroków [Starosta, 1994, 1995, 2001]. Liczba kroków
miała w sposób poglądowy odzwierciedlać wielkość ruchu
niezbędną organizmowi. Normę tę można realizować
inaczej, a więc np. grać w tenisa lub jeździć na łyżwach czy
wrotkach. W zależności od intensywności wysiłek ten
może trwać krócej. Człowiek, tworząc cywilizację jakby
zapomniał o tej fundamentalnej zasadzie, tj. realizacji
swego kodu genetycznego! Na przekór potrzebom swego
organizmu zaczął prowadzić siedzący tryb życia. Przestał
wsłuchiwać się w sygnały informujące go o jego potrze-
bach, w tym też o konieczności wykonywania określonej
porcji ruchów jako naturalnej potrzebie organizmu, a jed-
nocześnie źródle jego zdrowia. Człowiek zaczął działać
przeciwko sobie prowadząc nieodpowiedni dla swego orga-
nizmu styl życia! Skutkiem tego stał się niedobór ruchu -
hipokinezja! Niedobór ten, wespół z innymi negatywnymi
czynnikami wywołuje wiele chorób cywilizacyjnych: nad-
ciśnienie tętnicze krwi, nadwagę, deformację kręgosłupa,
spłaszczenie stóp, osteoporoza i in. Nawarstwianie się ich
prowadzi do nie odwracalnych zmian. Proces ten niektórzy
nazywają samobójstwem na raty lub bardziej obrazowo -
„spiralą śmierci”. Jego przeciwieństwem jest „spirala
życia”, tj. zalecany styl życia odpowiedni dla współczes-
nego człowieka. Te dwa skrajne warianty, w identycznej
postaci w życiu człowieka występują rzadko. Każdy z nas
konstruuje sobie własny styl życia i realizując go
odpowiednio wpływa na swoje zdrowie [Starosta, 1994,
1995, 2001, 2012]. W ten sposób, jak to za W. Oczko [XVI
wiek] i L. Lafontainem [1801] powtórzył a N. Amosow:
„Nasze zdrowie jest w naszych rękach” [1971, 1979].
Własnymi działaniami możemy wpływać na zachowanie,
a nawet jego polepszenie, ale możemy też być sprawcami

własnych chorób - wybierając nieodpowiedni styl życia.
Według M. Lalonde [1974] największy wpływ na zdrowie
mają następujące czynniki: genetyczne (20%), służba
zdrowia (10%),  środowisko (10%) i styl życia (50%).
Podobnie znaczenie służby zdrowia i stylu życia określił
J.P. Opatz [1985]. „Skutki obniżonej aktywności ruchowej,
nadmiaru kalorii i lenistwa podsumowała Światowa
Organizacja Zdrowia ustalając, iż w 2007 r. na globie ziem-
skim żyło 1,600 mln osób z nadwagą, a w 2017 r. liczba ta
ma wzrosnąć do 40%.  W wyścigu powiększania masy ciała
przoduje USA, mające ponad 75% populacji w nadwagą.
Polska szybko podąża za światowym liderem zbliżając się
do 50%.” [Starosta, 2012, 13]. Nasza aktywność ruchowa
może także sprzyjać w szybszym pokonaniu choroby.
Według V. Colemana [1993] z 90% chorób organizm może
wyleczyć się sam, bez pomocy z zewnątrz!

Ruch - zjawisko uniwersalne 

dla całego życia człowieka

Znakomity polski ortopeda A. Senger syntetycznie ujął
znaczenie ruchowej działalności dla człowieka: „Ruch jest
życiem - życie jest ruchem”. W tym skrócie myślowym
wskazał on na pierwszoplanowe znaczenie ruchu: od ruchu
nasze życie się zaczyna i nim się ono kończy. Między tym
pierwszym, a ostatnim ruchem istnieje cały ich ocean. Tym
większy, im bardziej aktywny tryb życia prowadził
człowiek i im dłużej trwało jego życie. Wcześniej, podob-
ną myśl wyraził znany polski ortopeda W. Dega. Czyżby,
znaczenie ruchu dla człowieka, najlepiej rozumieli jedynie
specjaliści jednej dyscypliny naukowej?  Przedstawiciele
innych gałęzi wiedzy równie dobrze rozumieli związek
życia z ruchem. Już w 1901 roku fizjolog I. Sieczenow
pisał: „...kiedy śmieje się dziecko na widok zabawki, czy
uśmiecha się Garibaldi ścigany za nadmierną miłość do
ojczyzny, kiedy drży dziewczyna przy pierwszej myśli
o miłości, kiedy Newton tworzy zasady o światowym
znaczeniu i rejestruje je na papierze - we wszystkich przy-
padkach końcowym aktem jest ruch mięśniowy.”[1952].
Filozof A. Schopenhauer związek ten określił nie mniej
lakonicznie: „Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”.
Niewykluczone, że dla wszystkich wzorcem był wielki
filozof Arystoteles, który zależność tę wyraził niezwykle
skrótowo: „Ruch jest życiem”.

Jak twierdzi znany ekspert medycyny N. Amosow:
„Człowiek posiada duże rezerwy. One umożliwiają mu
dziesięciokrotne zwiększenie wydolności serca, płuc, czyn-
ności nerek, siły mięśni. Jednak, zachowanie wrodzonych
rezerw możliwe jest dzięki stałym ćwiczeniom stosowanym
w czasie całego życia” [1981]. Ludzkiemu organizmowi
niezbędny jest znaczny wysiłek fizyczny o wysokiej intensy-
wności. Ale, do tego dochodzić trzeba stopniowo. Na więk-
szość chorób najlepszym lekarstwem jest ruch! W sukurs tym
twierdzeniom Amosowa podążają fakty. Wieloletnie badania
R.S. Paffenberga i R.T. Hyde [1984] wykazały bardzo niski
wskaźnik umieralności na zawały pracowników portowych
wykonujących ciężką pracę fizyczną. Wyjaśniono jed-
nocześnie, że duży wysiłek fizyczny obniża poziom „złego
cholesterolu” - głównego sprawcy zawałów.
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Rodzaje przejawiania się ruchu

Cała nasza twórcza i reprodukcyjna działalność, nieza-
leżnie od jej charakteru - produkcyjna, zawodowa, artystycz-
na, codzienna lub sportowa - zawsze przejawia się w ruchu!
Ruch występuje również tam, gdzie mniej widoczne są jego
zewnętrzne przejawy, tj. podczas oddychania, krwioobiegu,
przemiany materii, trawienia i in. Ruch jest uniwersalnym
przejawem każdego żywego organizmu! Bez tego przejawu
nie ma życia. Ruch jest niezbędny dla: przemieszczania się,
zdobywania pożywienia, przewiania emocji, tworzenia
i wszelkiej innej działalności. Im bardziej złożona jest ta dzi-
ałalność, tym dłuższy okres opanowywania techniki ruchu.
Najbardziej złożone ruchy występują w sporcie
wyczynowym, gdzie są  one ukierunkowane na osiąganie
maksymalnych, tj. rekordowych wyników. Jednak, takie
wyniki dotyczą także innych rodzajów aktywności
człowieka, m.in. zdobywaniu najwyższych szczytów górs-
kich (np. alpinizmu czy himalaizmu), wchodzeniu w głąb kuli
ziemskiej (spaleologia), ustanawianie rekordów w zakresie
długości przebywania pod wodą bez dostępu powietrza, prze-
bywanie w kosmosie i in. Część z nich rejestrowana jest
w „Księdze Guinnesa”. Ten kierunek doskonalenia ruchowej
działalności człowieka i jego adaptacji do niecodziennych
warunków niektórzy nazwali antropomaksymologią
[Kuźniecow, 1979], tj. nauką o maksymalnych możliwości-
ach człowieka! Zasady opracowane w tych dyscyplinach
naukowych sprzyjają doskonaleniu wszelkiego ruchu:
skierowanego na przywrócenie sprawności ruchowej (reha-
bilitacja), przyspieszenie odnowy organizmu do wysiłku
(restytucja), sprzyjanie szybszemu wypoczynkowi i pod-
niesieniu zdolności do pracy (rekreacja), polepszeniu zdrowia
(waleologia) i in. 

Społeczeństwa wielu krajów, w miarę polepszania się
standardu życiowego stają się coraz mniej aktywne ruchowo.
A.J. Berg i in.[1994] obliczyli, że w latach 1864-1964 akty-
wność ruchowa człowieka zmniejszyła się o 93%! Paradoks
naszych czasów polega m.in. na tym, że posiadając coraz
więcej wolnego czasu, ciągle za mało poświęcamy go na
zachowanie i polepszanie własnego zdrowia oraz sprawności
ruchowej. Stosunkowo niewiele osób ćwiczy systematycznie.
W różnych krajach Europy odmienny jest procent osób dba-
jących o swoją sprawność psychoruchową w stosunku do
całej populacji. Do najbardziej aktywnych, a więc jak to niek-
tórzy określają, wykazujących najwyższy poziom świado-
mości odnośnie dbałości o swoją psychoruchową kondycję,
należeli przedstawiciele Finlandii (niestety ostatnie dane
znacznie obniżają tą pozycję), Niemiec, Szwajcarii
i Holandii. Końcowe miejsca w tym interesującym i znamien-
nym rankingu zajmowała Polska, Grecja i Hiszpania.
Zaledwie co dziesiąty dorosły Polak uprawiał sport raz
w tygodniu, podczas gdy co trzeci Szwajcar, Niemiec lub
Francuz czynił to codziennie [Starosta, 1994, 1995, 2001,
2010]. Nieco optymistyczniejszy dla nas Polaków był ten
ranking odnośnie aktywności ruchowej 11-15 letnich dzieci,
choć wśród 11 krajów Europy oraz Kanady chłopcy z Polski
zajęli miejsce trzecie od końca, a dziewczęta czwarte. Z rank-
ingów tych wynikać może różny stopień nasilania się negaty-
wnych skutków cywilizacji w poszczególnych krajach.

W wyjątkowo niekorzystnej sytuacji są dzieci i młodzież,
u których ostatnio obserwuje się obniżający się poziom
sprawności motorycznej, a wraz z nim: większą zachorowal-
ność, mniejsza odporność psychiczną, płaskostopie, nad-
wagę, defekty postawy i inne. Już wiele lat wstecz ok.70%
dzieci w Polsce miało wady postawy. Było to skutkiem m.in.
siedzącego trybu życia wywołującego deformacyjne zmiany
kształtu kręgosłupa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego,
że siedząc prawie 2-krotnie silniej obciąża poszczególne
części kręgosłupa, niż np. stojąc. Na bóle kręgosłupa  skarży
się coraz większy procent społeczeństw, nawet tych
najbardziej usportowionych (np. w b. RFN aż 17 mln osób)
[Starosta, 1994, 1995, 2001]. Znaczny odsetek ludzi
z powodu tej dolegliwości wcześniej rozpoczyna emeryturę
lub uzyskuje rentę. Straty ekonomiczne i społeczne jedynie
z tego powodu są ogromne. W niektórych krajach zaczęto
tworzyć tzw. Szkoły Prawidłowych Plec mające zapobiec
deformacji kręgosłupa - przekształcającej się w plagę
społeczną [Kempf, 1994].

Rozwój cywilizacji niesie wiele udogodnień i ułatwia
codzienne życie, ale równocześnie sprzyja powstawaniu
licznych zagrożeń. Jednym  nich stała się istotna zmiana
dotychczasowego stylu życia człowieka. Niezbędna akty-
wność ruchowa zastąpiona została siedzącym trybem życia.
Pozornie, stworzyło to perspektywę dużej wygody. Na krótką
metę może to być nawet zachęcające. Przeważnie do momen-
tu, kiedy w „uśpieniu” pozostaną biologiczne czujniki
człowieka. Działanie tych czujników można wyhamować na
jakiś czas. Jednak, prędzej czy później przypomną one
człowiekowi, iż „ruch jest życiem - życie jest ruchem”.
Maksyma ta wdrażana w podobny sposób przez wielu myśli-
cieli przypomina o podstawowym prawie biologicznym,
którego respektowanie staje się niezbędne, jeśli człowiek
zamierza prowadzić pełnowartościowe życie. Do takich zal-
icza się życie aktywne pod względem ruchowym. Między
zdrowiem a aktywnością ruchową występuje wyraźne
sprzężenie zwrotne: kto chce być zdrowy musi  się ruszać,
gdyż ruch zapewnia mu zdrowie. Z powyższego wynika też,
że brak odpowiedniej porcji ruchu pogarsza stan zdrowia
[Oczko, XVI w.; Kałamacka, 2007].

Ruch – naturalna potrzeba organizmu człowieka

Ruch jest naturalną potrzeba naszego organizmu.
Potrzebą nie mniej ważną, niż pożywienie, oddychanie, sen.
Co więcej, potrzeba ta wynika z programu genetycznego,
którego istotą było poruszanie się człowieka dla zdobycia
pożywienia. Obecnie, pożywienie zdobywa się niekoniecznie
dzięki intensywnemu poruszaniu (wyjątek stanowi
zawodowe uprawianie sportu, sztuka cyrkowa, sztuka tanecz-
na i in.), ale potrzeba ludzkiego organizmu w tym zakresie
pozostała. Długotrwałe niezaspokajanie jej, według niek-
tórych autorów wywołuje agresywne zachowania (m.in. bójki
podczas meczów piłkarskich, gwałty, rozmaite formy agresji,
wandalizm). Szczególnie wyraziście, zaspakajanie tej potrze-
by obserwujemy u małych, zdrowych dzieci, które nawet
chwili nie mogą usiedzieć bez ruchu. W różny sposób tę nat-
uralną potrzebę organizmu tłumi u dzieci i u siebie dorosły
człowiek, tworząc niewłaściwy wzorzec zachowania - nie
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zawsze świadomie powielany przez dzieci i młodzież.
Długotrwałe tłumienie tej potrzeby, najpierw powoduje
zwiększenie masy ciała, następnie szereg różnych dolegli-
wości, głównie mniej sprawne funkcjonowanie poszczegól-
nych narządów, a w końcu pogarszające się działanie
organów ruchu. Dzieje się to w myśl zasady: organ nieuży-
wany stopniowo traci swoją sprawność.

Dostrzeżono już dawno, iż człowiek prowadzący akty-
wny tryb życia jest biologicznie młodszy, zdrowszy i dłużej
żyje. Uwzględniając to Światowa Organizacja Zdrowia ONZ
opracowała biologiczną normę dziennej aktywności
dorosłego człowieka. Czy realizacja tej normy zapewnia
zdrowie? Raczej, zmniejsza ryzyko zachorowania. Jednak,
w jakim stopniu zmniejsza to ryzyko nie wiadomo, gdyż
mało dotychczas zebrano wiarygodnych dowodów na ten
złożony temat. Ale, nawet bez ich wyników można nie popeł-
niając większego błędu określić, że zdrowie ludzi wykonują-
cych tę normę winno być lepsze, niż negujących ruch jako
nośnik zdrowia i życia.

Od dawna wskazuje się na ruch jako na najlepsze lekarst-
wo na różne choroby. Z wyjątkowym skutkiem ruchem leczy
się coraz więcej z nich! Już w XVI wieku nadworny lekarz
polskich królów W. Oczko twierdził: „Ruch może zastąpić
wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie
zastąpić ruchu.” [XVI w.]. Trzy wieki później podobną ideę
sformułował Francuz, Tissie. Ciekawe, że docenili to ludzie
nie mający z nauką o ruchu, tj. kinezjologią czy
antropokinezjologią wiele do czynienia [Starosta, 2010].
Przypuszczalnie, prawda ta wynikała z ich obserwacji, oso-
bistych doświadczeń i przemyśleń. Było to jakby spojrzenie
z boku. Na tym polega dodatkowa wartość podobnych uogól-
nień. Niestety, nie do wszystkich docierają te oczywiste i nie
nowe prawdy. Dlatego, niezbędne stało się podjęcie walki
o podniesienie sprawności ruchowej społeczeństwa w niety-
powy sposób. Jednym z jego wariantów może być wdrożenie
do życia społeczeństwa modelu wszechstronnej edukacji
ruchowej dziecka w rodzinie [Starosta, 1995].

Coraz częściej unikam takich mało trafnych pojęć jak:
wychowanie fizyczne, ćwiczenia fizyczne, sprawność fizycz-
na, cechy fizyczne. Pojęcia te podkreślają fizyczny aspekt
wykonywania ćwiczeń ruchowych i ich skutków, pomijając
hierarchię występującą przy wykonywaniu ruchu, tj. najpierw
w określonych ośrodkach mózgu powstaje program ruchu,
a następnie polecenie jego wykonania angażujące aparat
ruchowy. Bardziej adekwatne do istoty ruchu, a szczególnie
jego przebiegu czasowego podkreślające tę hierarchię jest
pojęcie sprawności psychoruchowej, ćwiczeń psychoru-
chowych, itp.

Uniwersalność ruchowego przejawiania się człowieka

Uniwersalność ruchowego przejawiania się człowieka
polega głównie na tym, że każdy ruch jest finalnym produk-
tem, zarówno działalności intelektualnej, jak też mięśniowej.
Przed wykonaniem każdego ruchu, w umyśle człowieka pow-
staje najpierw jego program, a następnie program ten realizu-
ją mięśnie. Dzięki ruchowi o różnej złożoności człowiek
rozwija się pod względem intelektualnym i ruchowym.
Interesującym przykładem takiego rozwoju jest symetryzacja

ruchów, tj. wyrównywanie sprawności obu części ciała.
Wyrównywanie to przebiega na zasadzie transferu bilateral-
nego. Inaczej mówiąc, dzięki przenoszeniu umiejętności
ruchowej z jednej strony ciała na drugą. Proces symetryzacji
ruchów aktywizuje drugą dotychczas nie wykorzystywaną
półkulę mózgową. Jest to w pewnym sensie stymulacja czy
też zmuszenie drugiej półkuli do synkinezji, tj. współpracy
obu półkul mózgowych [Starosta, 1975, 1990, 2008].
Widocznym efektem tej współpracy jest opanowanie czyn-
ności ruchowej przez drugą stronę ciała, ale znacznie większą
wartość posiada osiągnięcie przez symetryzującego się
wyższego poziomu sprawności psychomotorycznej.
Uzewnętrznia się ona w podwyższonej zdolności do
opanowywania coraz bardziej złożonych ruchów. A to wyma-
ga przecież większej sprawności centralnego układu ner-
wowego. W ten sposób uruchamia się specyficzne „perpetum
mobile” umożliwiające człowiekowi  dalsze rozwijanie się
i doskonalenie. Jego mechanizm przebiega według prostej
zasady: symetryzacja ruchów umożliwia osiągnięcie
wyższego poziomu koordynacji ruchowej, a ten z kolei sprzy-
ja opanowaniu nowych bardziej złożonych ćwiczeń. Ten
sposób, nie można inaczej nazwać jak procesem uruchamia-
nia rezerw człowieka zmierzającym do jego nie tylko
ruchowego doskonalenia się.

Nastawienie psychiczne – droga do osiągnięć – sposób

uruchamiania rezerw 

Wiadomo, iż człowiek nawet najbardziej aktywny wyko-
rzystuje zaledwie 15% swoich możliwości, w tym też intelek-
tualnych. Dlatego, ogromnym wyzwaniem dla całej ludzkoś-
ci jest uruchomienie chociażby następnych 5-10% tego
potencjału. Wyżej  opisałem jeden z wielu sposobów. Innym
może być umiejętne stosowanie teorii nastawienia psy-
chicznego znakomitego gruzińskiego psychologa D. Uznadze
[1930]. W bardzo skrótowym ujęciu teoria ta polega na
wyprzedzającym daną aktywność człowieka nastawieniu się
na osiągnięcie konkretnego celu. Badania wykazały, iż takie
skonkretyzowane nastawienie psychiczne człowieka
wywołuje u niego mobilizowanie się czynnościowe całego
organizmu sprzyjające osiągnięcie celu. Oczywiście, iż cel
musi być możliwy do osiągnięcia, tj. adekwatny do możli-
wości człowieka. Teoria ta znakomicie sprawdza się w dzi-
ałalności sportowej. Okazało się, że nastawienie na sukces
tworzy sukces. Bo zarówno sukces jak też porażka najpierw
powstają w umyśle zawodnika, a dopiero później realizują się
w rzeczywistości. Dość podobny mechanizm ma pozytywne
myślenie czy nastawienie się do życia. Prawdopodobnie,
teorie te pochodzą z tego samego źródła, tj. z Dalekiego
Wschodu. Przeniknęły one także to innych nauk, m.in. do
medycyny. Stąd, chyba też pochodzi stwierdzenie Amosowa,
iż każda choroba rodzi się najpierw w umyśle zanim zaist-
nieje w rzeczywistości.

Jedność sprawności ciała i ducha

Jedność wszystkich funkcji przebiegających w orga-
nizmie człowieka jest bezsporna. Wskazują na to
stwierdzenia wielu greckich filozofów. I właściwie trudno
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znaleźć oponentów takiego twierdzenia. W rzeczywistości,
często dokonuje się podziału człowieka na części i co gorzej
oddzielnie te części poddaje różnorodnym zabiegom
leczniczym. Bo wymaga tego specjalizacja. Jednocześnie
brakuje specjalistów od całego człowieka, którzy scalali by
cząstkowe informacje i tworzyli pełne diagnozy o zdrowiu
danego człowiek.

Gruntem tej jedności całego człowieka jest centralny
układ nerwowy. Jest to system scalający, sterujący
i wyrównujący. Dla tego precyzyjnie funkcjonującego syste-
mu nie ma wyraźnego podziału wysiłku na fizyczny i psy-
chiczny. Zresztą czy taki podział może istnieć? Jest w nim
zawarta ogromna umowność. Każdy rodzaj wysiłku zawiera
w sobie jeden i drugi element. W tym kontekście bardzo
interesujący był ostatnio wywiad przeprowadzony z 14- let-
nim młodzieżowym mistrzem świata w szachach,
K. Miltonem (Polska). Stwierdził on, że szachista musi mieć
bardzo dobrą kondycję, gdyż nie każdy potrafi siedzieć 5-6
godzin. I tu nie tyle chodziło o kondycję fizyczną, ale głown-
ie o zdolność zachowania maksymalnej sprawności intelektu-
alnej przez wiele godzin. To nie siedzenie pochłania ogrom-
ną ilość energii szachistów, ale niezwykle natężona praca
umysłowa polegająca na podejmowaniu setek, a może nawet
tysięcy decyzji w niezwykle krótkich wycinkach czasowych.
Decyzje te opierają się na wszechstronnej wiedzy szachowej,
doświadczeniu, selekcjonowaniu najtrafniejszych rozwiązań
najbardziej adekwatnych do konkretnej sytuacji na sza-
chownicy. I dla skuteczności prowadzenia tego procesu
niezbędna jest wydolność psychiczna. Tu występuje bardzo
wyraźna integracja pracy umysłowej i ruchowej. Jej brak
surowo ocenił wielki filozof, Arystoteles: „Szaloną rzeczą
jest wychowywać atletów z tępymi głowami, jak to czynią
Spartanie”.  

Znaczenie ruchu w życiu wybitnych ludzi

Tym należy tłumaczyć fakt, iż ludzie intensywnie pracu-
jący umysłowo zawsze szukali odpoczynku w aktywności
ruchowej. Znamienny jest przykład  laureata nagrody Nobla,
I. Pawłowa, wybitnego fizjologa, który z ogromną pasją grał
w wybijankę. Nasza rodaczka dwukrotna laureatka tej
nagrody, M. Curie-Skłodowska - pasjonowała się nie tylko
jazdą na rowerze, ale wieloma innymi rodzajami ruchu.
I. Pawłow podobnie jak inny fizjolog I. Sieczenow uważali
aktywność ruchową jako ładowanie energią ośrodków ner-
wowych [Starosta, 2010]. Rozumieli to starożytni filozo-
fowie, którzy prowadzili zajęcia ze swymi uczniami spaceru-
jąc nad brzegiem morza. Interesująco swoją myśl ujął Platon:
„Dla zachowania proporcji  między pięknem i zdrowiem
konieczne jest nie tylko wykształcenie w zakresie nauk i sztu-
ki, ale także uprawianie ćwiczeń fizycznych i gimnastyki
przez całe życie”. Inny wątek współzależności intelektu
i ruchu ujmuje wypowiedź Pliniusza młodszego: „Trudno
nawet przedstawić jak ruchy ożywiają działalność umysłu”.
Dość podobną myśl wyraził poeta, I. Goethe: „Wszystko co
najcenniejsze w zakresie myślenia, najlepsze sposoby
wyrażenia swoich myśli pojawiały się u mnie wtedy kiedy
chodziłem”. Poszerzenie tej idei znajdujemy u J. J. Russo:

„Chodzenie ożywia i zapala moje myśli. Pozostając w spoko-
ju, ja prawie nie mogę myśleć; konieczne jest by moje ciało
znajdowało się w ruchu, wtedy umysł też zaczyna się
poruszać”. Znany pisarz kubański, E. Hemingway pisał
książki stojąc, chociaż chyba nie znał jeszcze wyników badań
A. Nachemsona [1967], iż pozycja stojąca dwukrotnie mniej
obciąża kręgosłup niż siedząca.  

Niezwykle cenna była wypowiedz laureata nagrody
Nobla, fizjologa I. Pawłowa : „Odpoczynek to zmiana zaję-
cia”. Stwierdzenie to bierze początek ze zjawiska odkrytego
przez innego znakomitego fizjologa I. Sieczenowa. Ustalił
on, że konkretne mięśnie odpoczywają szybciej, jeśli inne
mięśnie pracują (chodziło tu o naprzemianstronna pracę
prawej i lewej ręki). Zjawisko to stało się fundamentem teorii
aktywnego odpoczynku. Z teorii tej wynika, iż odpoczywamy
znacznie szybciej wtedy kiedy jesteśmy aktywni ruchowo,
a nie wtedy kiedy leżymy lub siedzimy. Wartość tej teorii
okazała się też aktualna dla różnego rodzaju aktywności,
zarówno tej o charakterze intelektualnym, jak tej w którym
dominuje ruch. Szczególnie szybki efekt daje wypoczynek,
w którym wysiłek o charakterze intelektualnym zamienia się
wysiłkiem fizycznym. Wartość takiej postaci wypoczynku
obserwowali u siebie cytowani wcześniej przedstawiciele
różnych zawodów.

Odmiennie postrzegał to wybitny psycholog,
J. Kozielecki, który docenił wartość ruchu dla zdrowia
dopiero wtedy, kiedy zachorował: „Dotychczas ignorował ten
fakt, ignorował ciało i jego potrzeby. Nie dostrzegał
konieczności usprawnienia swoich rąk i nóg, konieczności
przestrzegania higieny ciała. Takie nastawienie nie było przy-
padkowe. Żył w kraju, w którym uczeni, poeci, księża zaj-
mowali się tylko duchem.” [1996, 62]. Ostatnie zdanie tej
wypowiedzi dalekie było od prawdy. Chyba zbyt jednos-
tronne oceniał on swój kraj i nie dostrzegł, iż właśnie w nim
najwcześniej w Europie powstała idea W. Oczko i jego
wspaniała praca świadcząca o konieczności realizowania
aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia. Widocznie,
nie zgłębił też prac innych wspaniałych polskich uczonych,
którzy przez wiele wieków zachęcali rodaków, a szczególnie
dzieci do dbałości o swoje zdrowie poprzez wzmożona akty-
wność ruchową: W. Oczko, L. Lafontaine, E. Piasecki, J. Śni-
adecki i wielu innych.

Ciekawe, iż między tymi dwoma stwierdzeniami wys-
tąpiła wyraźna sprzeczność. Rozważania te o spójności
i odrębności „ciała i ducha”, jak też wzajemnych ich relac-
jach znakomicie podsumował wybitny psycholog,
J. Kozielecki: „Osiągnięcia intelektualne człowieka to chyba
w większym stopniu wynik  sprawnego ciała niż sprawnego
rozumu.”[1996]. Stwierdzenie to może być dla wielu bardzo
zaskakujące, ale chyba bliskie prawdy, bo według niektórych
uczonych: „Ruch jest podstawą wszystkich złożonych czyn-
ności intelektualnych.”[Bogdanowicz, 1992].
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Abstract

Henryk Jordan is an originator of a park of games and
outdoor activities for children and young people. By refer-
ring to the Polish tradition of physical education, using the
latest scientific advancement from the Western Europe and
North America and his in-depth study of social needs in this
field, he developed the original, universal, out-of-school
educational and care-providing system, which he introduced. 

Henryk  Jordan’s approach to the education of youth was
comprehensive and innovative. He believed that the key role
in the education of young generations should be played by a
correct physical development, which could be obtained by
activities, team games, physical exercises and doing other
sports. Therefore his park initiated the wide-scale educatio-
nal programs where the idea of education was directed to-
wards developing  a young man’s  personality in which: “it
is good for us to be with him and for him to be with us; his
healthy body has got a pure heart and innocent soul” 

Jordan’s ideas were a real breakthrough in  approach to-
wards physical education. In outdoors activities Jordan saw
not only healthy properties but educational qualities as well.
According to Jordan the role of  game should be considered
in the sphere of  human well-being, development and  educa-
tion. Games and physical activities should satisfy the natural
inclinations for motor activities and provide basic skills or
personality character traits. He claimed that “ the game and
movement are inherent human needs. A tired body needs
rest,  a weary mind  searches  for a fresh breath  and the so-
ul needs gladness – feeling which makes life soft”

Nowadays  as  the world  is suppressed  by mass media
it becomes essential that  Jordan’s works should survive.           

Zabawa w wychowaniu, czy wychowanie w zabawie?

Nie istnieje człowiek, który nie doświadczyłby czym jest
zabawa. Ludzie bawią się niezależnie od wieku, miejsca za-
mieszkania, sprawności, wyznania, kolory skóry, czasu.
Większość ludzi żyjących w XXI wieku - a zwłaszcza mło-
dych - chce się bawić. Taką przyjemność mają zapewnić im
rozrywka i zapełnienie czasu wolnego. 

Współcześnie jesteśmy świadkami również innego zja-
wiska. Rodzice prześcigają się w wypełnieniu dzieciom cza-
su poza zajęciami szkolnymi, zapisują je na zajęcia dodatko-
we po to, aby ich pociecha wystawiona niejednokrotnie
w „wyścigu szczurów” uzyskiwała jak najwyższe noty w tak

modnych współcześnie rankingach. Dzieci zasypywane są
masą kolorowych i supernowoczesnych zabawek coraz czę-
ściej nie potrafią bawić się z innymi. Pomimo tylu atrakcyj-
nych gadżetów występuje zjawisko nudy, brak inicjatywy
w podejmowaniu działań twórczych. Obserwujemy obecnie
zjawisko kryzysu zabawy wspólnotowej, podejmowanej
w grupie osób, która uczestnicząc w zabawie zdobywa nowe
umiejętności oraz kształtuje postawę twórczą.

Ponadto dostrzegamy ogromny jest wpływ wynalazków
technicznych, środków masowego przekazu na sposób spę-
dzania wolego czasu. Urok szklanego ekranu oddziałuje za-
równo na dorosłych, jak i na dzieci. Niebezpieczne stają się
zjawiska nałogowego oglądania telewizji, korzystania
z mass mediów, gier komputerowych. Takie zachowania sta-
nowią nie raz ucieczkę od codzienności, trosk i problemów.
Dzieci coraz rzadziej się śmieją – bo słyszą wrzaski z głośni-
ka, nie uprawiają sportu – jedynie obserwują zawodowych
sportowców, nie chodzą do kina – tylko oglądają masę fil-
mów w TV, nie śpiewają i nie tańczą – śledząc popisy cele-
brytów na szklanym ekranie, nie wykonują zabawek samo-
dzielnie – bo są zasypywane stertami gotowych bibelotów
i gadżetów.

Zabawa jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką.
Wprowadza nas w radosny nastrój, wywołuje spontanicz-
ność i jednoczy grupę. Zabawa to aktywność stymulowana
przez ciekawość, chęć i radość z sukces. Zabawa kreuje
sytuacje odświętności, odpoczynku od zajęć, nauki czy pra-
cy, odrębności od codzienności, schematyzmu. Charakteryzuje
się aktywnością, w której niespełniony jest warunek bezpo-
średniej korzyści oraz poprzez którą dokonuje się przebudo-
wanie kontaktów międzyludzkich. 

Celem zabawy może być ona sama i łączące się z nią
emocje radości, przyjemności, relaksu, odprężenia. Zabawa
jest energią odgrywającą poważną rolę w tworzeniu się du-
chowej równowagi. To aktywność własna oparta na wolnej
woli osoby, która w zabawie wyraża siebie w wieloaspekto-
wym zachowaniu się wobec otoczenia. [1]

Henryk Jordan – twórca parku gier i zabaw

Na rolę i znaczenie zabawy w rozwoju dzieci i młodzie-
ży zwrócił szczególną uwagę Henryk Jordan, który nawiązu-
jąc do polskich tradycji w zakresie wychowania fizycznego
opracował oryginalny, uniwersalny, pozaszkolny system
opiekuńczo-wychowawczy. Pisał: „Dawać zdrowie i radość
poprzez gry  w słońcu i na powietrzu.  Ciągle być poważnym
i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu 
i na powietrzu” – system opiekuńczo–wychowawczy 

Henryka Jordana

Agnieszka Szarkowska

Uniwersytet w Białymstoku
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1 Zainteresowanie sportem i jego znaczeniem dla rozwoju fizycznego młodzieży zrodziło się podczas pobytu Jordana w Stanach Zjednoczonych.
Praca nad zwiększeniem roli  wychowania fizycznego dla rozwoju dzieci i młodzieży zaczęła przybierać realne kształty dopiero w 1888 roku. W dniu
26 marca 1888 roku zwrócił się on z prośbą do Rady Miejskiej Krakowa o wydzierżawienie odpowiedniego terenu8 h w celu  urządzenia placu
zabaw dla dzieci i  młodzieży na Błoniach Krakowskich. Aby nie tracić czasu nie czekał na oficjalną zgodę i rozpoczął prace przygotowawcze do
budowy parku (w pierwszej kolejności zasadził kilkadziesiąt tysięcy drzewek). Zobowiązał się jednak, że gdyby pozwolenia nie otrzymał przywróci
teren do stanu pierwotnego. Dzięki temu posunięciu park był gotowy w ciągu roku. Uroczyste otwarcie Parku, które odbyło się po otrzymaniu ofic-
jalnego pozwolenia. Na uroczystość tę przybyli liczni krakowianie oraz zaproszone dzieci i młodzież ze wszystkich sfer społecznych. Sprzęt
sportowy Henryk Jordan zamówił za granicą, dokąd jeździł,  by poznać najnowsze urządzenia i przyrządy. Chciał, aby park był urządzony
nowocześnie oraz spełniał wszelkie standardy, jakie wówczas obowiązywały w innych krajach zwłaszcza w Szwecji, Niemczech i Szwajcarii. Więcej:
J. Morawska-Kleczkowska, Doktor Henryk Jordan, w: „Wiedza i Życie”, Warszawa 1959, s. 504; R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania
fizycznego i sportu, Wrocław 1985, s. 239-243.

ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wy-
tchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który ży-
cie milszym nam czyni.” 

Jordan jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych
w Europie wiosną 1889 roku uruchomił w Krakowie pu-
bliczny ogród gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, gdzie mo-
gli oni spotkać z rówieśnikami  oraz miło i aktywnie spędzić
czas po zajęciach szkolnych. Park stanowił  alternatywę dla
bezsensownego włóczenia się po mieście  i nudzenia się
w czasie,  gdy dziećmi i młodzieżą nikt  z dorosłych się nie
zajmował1. [2]

Park Jordana stał się ośrodkiem opracowywania szer-
szych programów wychowawczych. Wychowanie młodzieży
przez zabawy i gry sportowe stało się priorytetem działania
doktora, zaś postulat aby „mieć wychowane dziecko takim,
ażeby jemu z nami i nam z nim dobrze było, ażeby  w zdro-
wym ciele miało czyste serce i niepokalaną duszę  i było
uzdolnione do pracy” [3], stało się ideą realizowaną  w kra-
kowskim parku.

W programie położono nacisk nie tylko o dbałość
o rozwój fizyczny, ale także społeczny oraz zapewnienie jak
największej dawki ruchu dotleniającego mózg. Ciągłe zmia-
ny rodzajów gier i zabaw miały zapobiec nudzie i monotonii
podczas zajęć.  

Gry i zabawy odgrywały najistotniejszą rolę na zajęciach
w Parku, ponieważ Jordan kładł szczególny nacisk
na wychowawczą rolę zabawy ruchowej na świeżym powie-
trzu [4]. Twierdził, iż „Zabawa i ruch jest naturalną potrzebą
człowieka. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony
umysł szuka wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego
nastroju, który życie milszym czyni. Tego wszystkiego do-
starcza zabawa w szerokim znaczeniu pojęcia; jest ona więc
potrzebą natury ludzkiej tak niemal jak powietrze,  jak po-
karm. Każdy też pragnie się zabawić, czy młody czy stary,
czy wesoły, czy niby zawsze poważny – ba, nawet zwierzęta
się bawią.    A skoro jest tak, skoro potrzeby tej ani dobro-
wolnie, ani przymusowo stłumić nie można bez uszczerbku
dla zdrowia fizycznego i moralnego człowieka,  a przede
wszystkim ci, którym nad innymi praca jest powierzana, do-
brze się zastanowić  i rozważyć winni, czy w jakiej wierze
i w jaki sposób potrzebie tej zadość czynić” [5]. 

Henryk Jordan uznawał zabawy fizyczne jako najlepsze
środki wyrobienia i utrzymania sił i zdrowia dziecka. Ponadto
wskazywał na liczne zalety zabaw, które usuwają zmęczenie,
uczą współdziałać, wyrabiają wytrwałość  i cierpliwość.
Według niego „zabawy są najlepszą i najzdrowszą rozrywką
, której każde dziecko potrzebuje  i która przygotowuje do
gimnastyki, a gimnastyka jest znakomitą szkołą przez którą
każdy powinien przejść” [6].

Nawiązując do polskich tradycji w zakresie wychowania
fizycznego, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki
w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, a także opiera-
jąc się na własnej wnikliwej analizie potrzeb społecznych
w tej dziedzinie, Jordan opracował oryginalny, uniwersalny,
pozaszkolny system opiekuńczo – wychowawczy który
wprowadził w życie.

Zasady systemu opiekuńczo – wychowawczego  Henryka

Jordana

Doktor Jordan szczególnie interesował się nowymi ten-
dencjami w naukach o wychowaniu i zachodzącymi prze-
mianami w pedagogice drugiej połowy XIX wieku. W ćwi-
czeniach i zabawach na świeżym powietrzu dostrzegał
wartości zdrowotne oraz wartości pedagogiczne  ważne dla
nowoczesnego społeczeństwa, narażonego jego zdaniem już
wówczas na różnorodne ujemne wpływy cywilizacji tech-
nicznej [7]. 

Podstawowym założeniem systemu dr Jordana była de-
klaracja „abyśmy fizycznie byli tędzy i  by nas było coraz
więcej. Inaczej rzecz daremna – coraz liczniejsi a silniejsi
nasi sąsiedzi musieliby nas strawić; to nie fantazja, innej al-
ternatywy nie ma. Wielkość narodu zależy przede wszystkim
od rozwoju fizycznego jego mieszkańców, a wszystkim tym,
co się robi dla zdrowia ludu, utrwalamy fundamenta potęgi
i chwały całego narodu” [8]. 

Głównym narzędziem realizacji tego systemu  był ogród
zabaw dla dzieci i młodzieży,  nazwany przez Radę Miejską
Krakowa „Parkiem Miejskim dr Henryka Jordana”. Praktyczna
realizacja postawionych celów doprowadziła do stworzenia
programu, dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży,
bardzo potrzebnego w ówczesnej rzeczywistości, a jednocze-
śnie ponadczasowego. Idea jordanowska, poparta przez śro-
dowiska lekarskie i pedagogiczne oraz znaczną część na-
uczycieli wychowania fizycznego spowodowała przewrót
w dotychczasowych zapatrywaniach na treść i formy wycho-
wania fizycznego i jego funkcje zdrowotno-pedagogiczne
w procesie rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce.

Henryk Jordan wychowanie młodzieży traktował bardzo
wszechstronnie oraz, jak na ówczesne czasy, nowatorsko.
Uważał, że  podstawą wychowania młodego pokolenia jest
prawidłowy rozwój fizyczny, który można osiągnąć  poprzez
zabawę,  gry zespołowe, gimnastykę oraz uprawianie innych
dziedzin sportowych. Praca wychowawcza w Parku Jordana
polegała przede wszystkim na tym, aby dzieci i młodzież
przygotować  do życia w zespole. Pokolenie młodych uczo-
no karności i dyscypliny oraz przygotowywano do realizacji
wcześniej postawionych celów i zadań. Miało  to miejsce
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głównie podczas zbiorowych ćwiczeń gimnastycznych, gier
czy zabaw. Prężność fizyczna odgrywała najistotniejszą rolę
wśród składników, które miały znaczący wpływ na rozwój
indywidualny wychowanka. Szczególny akcent został poło-
żony na ćwiczenia „cielesne”. Realizowano zasadę, że syste-
matyczne uprawianie ćwiczeń (2-3 godziny dziennie) prowa-
dzi do stabilności pomiędzy różnymi czynnościami, które
wykonują młodzi  ludzie. Również uważano, że najefektyw-
niejszym sposobem na pozbycie się nadmiernego zasobu
energii życiowej zapewniają młodzieży ćwiczenia fizyczne –
latem: gry, zabawy ruchowe oraz gimnastyka, a zimą:
ślizgawka i praca ręczna [9]. 

Henryk Jordan funkcję zabawy upatrywał na następują-
cych płaszczyznach: zdrowotno – rozwojowej i wychowaw-
czej. Gry i zabawy miały być  zaspokojeniem naturalnej po-
trzeby aktywności ruchowej, miały kształtować  podstawowe
umiejętności i  cechy osobowości młodego człowieka.
Jordan kładł nacisk przede wszystkim na wychowawczą
funkcję zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Pogląd ten
był wynikiem jego własnych przemyśleń i krytycznego sto-
sunku do metod wychowawczych w ówczesnym szkolnic-
twie galicyjskim. Swoje stanowisko przedstawił w 1891 ro-
ku w odczycie pt. „O zabawach młodzieży”, wygłoszonym
w sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie.
Autor przeciwstawił się utartym poglądom, że szkoła powin-
na dbać o rozwój umysłu oraz o wyrabianie karności i dys-
cypliny. Mówił wówczas: „Stwierdzono wielokrotnie, że po
długiej a żywej zabawie powraca (młodzież) bez przymusu
do poważnej pracy gdyż zabawa jest źródłem, aby człowiek
mógł dobrze wyższe zadania życia wypełniać, aby swe ciało
w zdrowiu, umysł w świeżości, a duszę w  harmonii
z zdrowym ciałem utrzymywał” [10].

Założyciel parku uzasadniał rodzicom potrzebę organi-
zowania gier i zabaw na wolnym powietrzu. Twierdził,
iż „ich doniosłości nie rozumie wielka ilość rodziców, którzy
pragnąc dziecku przez naukę byt zapewnić, od poważnych
zajęć odrywać ich się boją - sądzę, że bodaj w krótkich wy-
razach nad znaczeniem zabawy w życiu ludzkim zastanowić
się trzeba. Są to wręcz przeciwnie dla zdrowia fizycznego
i moralnego sprawy bardzo poważne, nad którymi każdy
myślący człowiek, a przede wszystkim ci, którym nad inny-
mi piecza jest powierzona dobrze się zastanowić i rozważyć
winni, czy, w jakiej mierze i w jaki sposób potrzebie tej za-
dość się czyni” [11]. 

Jordan zwracał uwagę na to,  aby zrównoważyć ilość za-
jęć szkolnych, na których jest wymagany wysiłek umysłowy,
zajęciami ruchowymi, w wymiarze co najmniej dwóch go-
dzin każdego dnia. Uważał, że „higieniczny tryb życia
sprzyja wzmożonej koncentracji na lekcjach, utrzymuje har-
monię między rozwojem intelektualnym i cielesnym” [12].
Jednocześnie podkreślał, że „zabawa sama w sobie nie może
być celem, gdyż może przynieść niepożądane efekty, wy-
kształcić chęć beztroskiego używania czasu, który jest rów-
nież przeznaczony do osiągnięcia celów wyższych” [13]. 

W propozycjach zabaw sięgał bardzo często do czasów
z dawnej historii Polski. Powołując się na Długosza przypo-
mniał o turniejach rycerskich, popisach tanecznych z uży-
ciem rąk i nóg, wspinaczkach po drzewach, szermierce mie-
czami, przeskakiwaniu ogniska. Propagował zawody wioślarskie,

wskakiwanie na kloce drewniane, jazdę konną, grę w kręgle,
rzucanie tasaków, zabawę w żołnierzy i improwizacje walki
dwóch armii. Jordan propagował zajęcia na świeżym powie-
trzu i w plenerze. Jako lekarz wielokrotnie odwiedzał ubogie
dzielnice Krakowa, gdzie spotykał się  z wielodzietnymi ro-
dzinami, które mieszkały zwykle w jednej izbie. Wiedział,
że w takim środowisku młodzież jest bardzo podatna na
wszelkiego rodzaju choroby, a jedynym sposobem jest wy-
rwanie jej choć na chwilę z jej tragicznego położenia. Na te-
mat zabaw dla dzieci z tych środowisk wypowiadał się na-
stępująco: „Podczas zabaw ruchowych, wśród, których
chłopcy biegają, schylają się, ciskają  i chwytają, pracują
wszystkie mięśnie ciała równomiernie, wzmacniają się
wszystkie, rośnie siła fizyczna całego człowieka. Serce pra-
cuje podczas ruchu energiczniej i szybciej, krew lepiej, przez
tlen odświeżona dochodzi i w lepszej jakości i częściej do
wszystkich narządów, które się raźniej odżywiają i dokład-
niej spełniają swoje zadania. Nie tylko chłopcy, lecz i dziew-
częta powinny w ten sposób ćwiczyć ciało, gdyż ćwiczenia
te tak jednej jak i drugiej płci konieczne do zdrowia są po-
trzebne” [14]. Propagując higieniczny tryb życia nie ograni-
czał się jedynie do zajęć ruchowych, ale organizował rów-
nież szeroką działalność społeczną. Jordan był nie tylko
teoretykiem, ale również wprowadzał swoje idee w życie
obejmując zasięgiem działalności młodzież szkolną, robotni-
czą i wiejską. 

W czasie zajęć przewodnicy  wpajali przekonanie,
że pracując wytrwale można osiągnąć zamierzony cel, uczy-
li  skromności, przyzwoitości, wstydliwości, samodzielności.
Dążenie do wychowania człowieka z silną wolą, z silnym
charakterem stanowiło o doniosłości ról wychowawczych,
jakie spełniała praca Jordana. W jednym z przemówień ape-
lował on do całego społeczeństwa o zbiorowy udział w wy-
chowaniu młodego pokolenia: „Weźmy się wszyscy do wiel-
kiego dzieła wychowania. Dom rodzicielski, szkoła, każdy
obywatel dbały o dobro kraju, powinien być wychowawcą
i opiekunem dzieci, działać wspólnie, bo czynność ta,  to
rzecz obywatelska, gdyż młodzież dobrze wychowana to
najlepsze świadectwo obyczajowego i naukowego rozwoju
narodu, to najlepszy dowód umysłowo moralnego rozwoju
społeczeństwa” [15].

Jordan ukazując społeczne i wychowawcze funkcje gier
i zabaw na otwartej przestrzeni, podkreślał naturalną potrze-
bę aktywności ruchowej w gronie rówieśników. Zabawa, we-
dług niego, kształtuje podstawowe umiejętności i cechy oso-
bowości potrzebne w życiu społecznym: wytrwałość, cierpliwość
i panowanie nad sobą, umiejętność wygrywania i przegrywa-
nia, podporządkowania się oraz  wyrażania swych myśli
i uczuć. Jego zdaniem, zbiorowe zabawy ruchowe wyrabiają
szybką orientację, samodzielność, pobudzają do czynów,
kształtując dojrzałą osobowość młodego człowieka [16]. 

W czasie zajęć w zwracano uwagę nie tylko na dokładne
wykonywanie ćwiczeń, ale również na dyscyplinę w zastę-
pach, posłuszeństwo w wypełnianiu rozkazów, porządek
i poprawne zachowanie. Na czele każdej grupy (zastępu) stał
przewodnik, którego zadaniem było organizowanie i prowa-
dzenie zabaw i gier. Plany zajęć były szczegółowo i  staran-
nie opracowane pod kierunkiem Jordana. 

Nad zabawami i ćwiczeniami czuwała  wyszkolona ka-
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dra. Jako instruktorzy pracowali tam między innymi: leka-
rze, nauczyciele, higieniści. Dbano o to, aby współpraca
osób pracujących w parku była nacechowana wzajemnym
zaufaniem i życzliwością, co skutkowało stworzeniem cie-
płej i harmonijnej atmosfery, tak bardzo potrzebnej  dla dzie-
ci i niezbędnej do pomyślnego ich rozwoju. Sprawą  oczywi-
stą dla Jordana było  również znaczne ułatwienie pracy
poprzez utrzymanie pozytywnych relacji pomiędzy pracow-
nikami [17]. 

Wychowawcy w ogrodzie posiadali fachowe przygoto-
wanie  do pracy.   Ich wysokie kwalifikacje były stale pod-
noszone. Opiekunem  mogła być tylko taka osoba, która po-
strzegana była przez dziecko jako autorytet. Przewodnik
musiał potrafić obserwować dzieci  i umiejętnie wyciągnąć
z  wnioski oraz  stosować je  w pracy z podopiecznymi.
Wychowawca, według Jordana,  to osoba kochająca dzieci
i posiadająca zamiłowanie do pracy z nimi, osoba której ta
praca sprawia przyjemność i satysfakcję. Opiekun powinien
być, bez względu na różnicę wieku,  przyjacielem pod-
opiecznego a jednocześnie wzorem do naśladowania.

Wychowawca miał obowiązek zająć się dziećmi odpo-
wiedni sposób, właściwy dla ich potrzeb. Sam  wybierał
środki służące do osiągnięcia celu, dobierał  metody pracy,
nakreślał, wspólnie z lekarzem, program opieki zdrowotnej.
Obowiązkiem przewodnika była również współpraca z ro-
dzicami, ze szkołą, z instytucjami opieki społecznej [18]. 

Park Jordanowski był miejscem, gdzie dziecko spędzało
wiele godzin. Zadaniem Parku było uzupełnienie  wychowa-
nia dzieci w  zdrowych warunkach i w przyjaznej atmosfe-
rze.  Dążono  do wychowania młodego pokolenia  na jed-
nostki silne, twórcze i uspołecznione. Czynniki takie jak
słońce, powietrze, przestrzeń, przyrządy, oraz różnego ro-
dzaju sprzęty służyły dzieciom do zabawy oraz integracji
w grupach rówieśniczych, przyczyniając  się do poczucia
swobody i  stwarzania rodzinnej atmosfery oraz miały za-
pewniać poczucie bezpieczeństwa. Głównymi   celami funk-
cjonowania  ogrodu zabaw było: kształtowanie charakteru
młodego człowieka, przygotowanie jednostki do życia
w społeczeństwie, spełnienie roli opiekuńczej wobec dzieci,
które potrzebowały takiej że opieki, oraz zapewnienie  dzie-
ciom i młodzieży swobodnej zabawy  w warunkach możli-
wie higienicznych i przydatnych dla rozwoju
fizycznego [19].

Park Jordanowski to nie tylko kuźnia nowoczesnego wy-
chowania fizycznego w Polsce, ale również kolebka pierw-
szego przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej pod
zaborami. Wprowadzono w ćwiczenia wojskowe (m.in.
musztrę i marsz z piosenką), które odbierano jako rodzaj cie-
kawej zabawy. Dostęp do nich mieli tylko  najlepsi. Traktowano
je jako  nagrodę. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń wojskowych
byli zobowiązani do noszenia mundurków. Pierwszy oddział
chłopców, który brał udział w ćwiczeniach wojskowych
otrzymał nazwę „Dzieci krakowskich”. Młodzieżowe zastę-
py wojskowe legitymowały się osobistym sztandarem biało-
niebieskim z herbem Krakowa i napisem „I Pułk Dzieci
Krakowskich”. Młodzież, która wyróżniała się spośród ogó-
łu mogła uzyskać stopień dobosza lub chorążego [20].  

Elementem działań podnoszących świadomość narodo-
wą wśród młodego pokolenia  były również popiersia

Wielkich Polaków, które zostały wkomponowane w wystrój
Parku, m.in.: popiersie M. Kopernika, J. Długosza,
ks. P. Skargi, S. Czarnieckiego, T. Kościuszki [21]. Pod po-
mnikami tych znamienitych Polaków śpiewano pieśni patrio-
tyczne oraz wygłaszano pogadanki historyczne [22]. 

Henryk Jordan zwracał szczególną uwagę na młodzież
rzemieślniczą, która była zaniedbana pod względem wycho-
wawczym. Udostępnił dla niej Park w niedziele i święta.
Ćwiczenia musiały być  prowadzone w sposób atrakcyjny.
Zajęcia z młodzieżą pracującą miały na celu podniesienie
poziomu higieny osobistej, zwłaszcza wyrabianie nawyku
dokładnego mycia się, następnie zaczynano  realizować
określony program wychowawczy. Chcąc ściągnąć zimą jak
najwięcej młodzieży rzemieślniczej, z własnych funduszy
organizował dożywianie: śniadania i  podwieczorki, a najpil-
niejszym wręczał nagrody w postaci książeczek kasy oszczęd-
nościowej z pierwszą wpłatą [23]. Duży wpływ na zwiększe-
nie frekwencji miało wprowadzenie mundurków, które
młodzież mogła nabyć po niskich cenach, rozłożonych na ra-
ty. W ten sposób utworzone zostały dwa umundurowane
i  zdyscyplinowane zastępy. Każdy kolejny sezon zimowy
kończył się w miesiącu kwietniu pokazem sprawności fi-
zycznej młodzieży rzemieślniczej. Organizowane były  rów-
nież  wycieczki krajoznawcze oraz w  festyny kościuszkow-
skie, w których chłopcy z Parku występowali w roli kosynierów
w inscenizowanej bitwie racławickiej. Ulubioną zabawą
młodzieży była piłka nożna, w którą chętnie grał też i sam
Jordan [24]. 

Henryk Jordan w zajęciach warsztatowych i pracy
w ogródkach dostrzegał walory wychowania moralnego,
zwłaszcza wyrabianie obowiązkowości, sumienności, silnej
woli, dyscypliny i  poszanowania dobra społecznego. Dążył
do tego, aby młodzież uświadomiła sobie podstawowe pro-
cesy wytwórcze, nabyła sprawności manualne, posiadła
zdolność posługiwania się prostymi narzędziami. Istotnym
elementem był również fakt zapoznania młodzieży z realny-
mi zawodami. Działalność wychowawcza Parku była ukie-
runkowania na budzenie zapału do pracy i  wysiłku oraz
zgodnego życia zespołowego i społecznego. Organizowane
imprezy, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego,  miały
na celu kształtowanie postaw społecznych i  patriotycznych. 

Dzieło Jordana było wspaniałym wzorem, który w całej
Europie podziwiano i naśladowano. Zagraniczni goście czę-
sto przy okazji zwiedzania miasta przychodzili również do
parku i zapoznawali  się z całokształtem jego działalności. 

W wychowaniu fizycznym Jordan zwracał uwagę,
aby „chronić  młodzież od wszystkiego,  co samo przez się
szkodliwie wpływa na ciało i umysł, a więc od używania na-
pojów alkoholowych, od rozpusty, od palenia tytoniu, który
szkodzi najwięcej młodzieży fizycznie nierozwiniętej, więc
przed skończonym 18 rokiem życia nie powinien uczeń palić
– oczywiście niewiele, niż dopuścić, by skrycie palił
tytoń” [25]. Z wychowaniem fizycznym łączył również te-
matykę uświadamiania seksualnego dzieci i młodzieży przez
rodziców. Odstąpienie od tego obowiązku piętnował i udo-
wadniał, iż konsekwencją przyjęcia nieodpowiedniego sta-
nowiska wychowawczego rodziców wobec tego problemu
może być przyczyną wyczerpania fizycznego i utraty równo-
wagi psychicznej [26].
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Jako lekarz ginekolog-położnik bazując na doświadcze-
niach swojej kliniki,  sygnalizował, aby zapewnić dziewczę-
tom właściwe odżywianie, kąpiel, gimnastykę, umożliwiać
codzienną zabawę, np. zimą na ślizgawce, w sali gimna-
stycznej i na tańcach, latem na koniu, przy wiośle, biegając,
skacząc, zażywając ruchu do woli [27]. 

Wychowanie fizyczne stanowi integralną część wycho-
wania. Dotyczy więc zarówno kształtowania ciała, jak i po-
staw wobec ciała. Nowatorstwo i uniwersalizm H. Jordana
polegały przede wszystkim na tym, że łączył wychowanie fi-
zyczne ze zdrowiem i rozwojem intelektualnym, traktując tą
aktywność ruchową jako jeden z najważniejszych czynni-
ków  w wychowaniu zdrowotnym oraz społecznym ówcze-
snej młodzieży [28]. 

Konkluzje

Wychowawca, który stale dąży do wszechstronnego roz-
woju osobowości wychowanka nie może dopuścić do tego,
aby jego podopieczny stał się biernym odbiorcą jego wpły-
wów wychowawczych. Zabawa jest formą aktywności czę-
sto wykorzystywaną przez wychowawców. Staje się wów-
czas czynnością zaplanowaną, uporządkowaną i poddaną
wychowaniu lub nauczaniu. Takie działania mają pomóc
w rozwoju różnych płaszczyzn osobowości (fizycznej, inte-
lektualnej, emocjonalnej) oraz wpływać na kształtowanie
w nim cech, pożądanych postaw i nawyków, czy interioryza-
cji wartości. 

Kreatywność wychowanka, umiejętność rozwiązywania
problemów, rozwijanie różnorodnych potencjału wychowan-
ka, staje się obecnie jednym z celów kształcenia. Jego reali-
zacja może być możliwa także przy wykorzystaniu zabawy.
Rolą pedagoga jest więc odpowiednie do momentu rozwojo-
wego zintegrowanie zabawy w całość oddziaływań wycho-
wawczych, pamiętając o uzdolnieniach, zainteresowaniach,
możliwościach i ograniczeniach podopiecznych. Zabawa
uczy udziału w społeczeństwie, rozwiązywania problemów,
rozwija zainteresowania i umiejętności, wpływa na zrozu-
mienie otaczającego świata. 

Zabawa stwarza możliwość współtworzenia i poznawa-
nia samego siebie, swoich możliwości. Dzięki niej ujawnia-
ją się pokłady kreatywności tkwiące w każdym człowieku.,
uwalnia się twórcza i aktywna postawa. Wiąże się z lekko-
ścią, beztroską, śmiechem, dowcipem, figlami, z wesołością
i radością w sercu. Zabawa jest naturalnym sposobem ucze-
nia się, stanowi także okazję do odreagowania przykrych
i złych doświadczeń. Podczas zabawy może nastąpić odre-
agowanie wielu emocji i przykrych doświadczeń. 

Znaczenie zabawy nie kończy się wraz z okresem dzie-
ciństwa. Jest niezbędna dla zdrowia psychicznego i fizycz-
nego również dorosłych, bowiem odpręża, wyzwala radość,
spontaniczność, relaksuje, jednoczy grupę, minimalizuje
stres. 

Z drugiej strony społeczne nauczanie przez zabawę spra-
wia, że jesteśmy podatni na rozrywkę. Szkoła ma być insty-
tucją poważną, przekazującą nam rzetelną wiedzę na temat
oficjalnie uznawanych wartości i wdrażającą nas w zorgani-
zowaną pracę. Młodzież szybko jednak zdaje sobie sprawę
z edukacyjnych wartości kultury popularnej. Ze szkoły pły-

nie przekaz „pozwól, że cię wykształcimy” tymczasem po-
pkultura nadaje niewypowiadany komunikat „pozwól, że cię
zabawimy”. Społeczna zasada zabawy przekłada się obecnie
w ogromnej mierze na wartości rozrywkowe, stąd też rozwi-
nął się potężny przemysł, którego celem jest zaspokojenie
potrzeby zabawy [29].

Zmiany społeczne i gospodarcze  spowodowały niekiedy
przekształcanie miejsc edukacji pozaszkolnej w  typowe pla-
ce zabaw. W ostatnich latach   na dużą skalę zaczęto również
budować boiska tzw. „Orliki”. Pełnią one rolę  zbliżoną do
parków jordanowskich. Jednakże w dalszym ciągu w wielu
miejscowościach istnieją lub powstają większe placówki
sportowo – wychowawcze przeznaczone dla młodych ludzi.
Orliki, place zabaw dla małych dzieci oraz inne obiekty
sportowe stanowią elementy składowe  większych komplek-
sów, jakimi są  ogrody jordanowskie. Tak więc dzieło
H. Jordana uległo z biegiem czasu transformacji, lecz jego
istota  jest w dalszym ciągu zachowana  i powszechnie reali-
zowana. Jego system opiekuńczo – wychowawczy stanowi
wzorzec działania dla wszystkich placówek zajęć pozaszkol-
nych. 

Dzieło, którego  dokonał Henryk Jordan i idee, które
wdrażał w życie młodych ludzi  zachowały swoją wartość,
aż do dnia dzisiejszego. Zmieniły się tylko warunki socjalne
społeczeństwa i sytuacja polityczna. Jednakże dzieci nadal
potrzebują opieki i wartościowych wzorów do naśladowa-
nia. Potrzebują również wspólnego spędzania czasu. 

Analizując słowa Jordana  i jego poglądy na temat wy-
chowania, pielęgnowania zasad moralnych, dbania
o zdrowie i tężyznę fizyczną młodego pokolenia, widzimy,
że stworzył on  jeden z najlepszych programów autorskich.
Zajęcia wychowania fizycznego na przestrzeni stulecia ule-
gły znacznej transformacji, jednak idea doktora z Krakowa,
żeby wychowywać poprzez sport wciąż odgrywa ważną ro-
lę. 

Henryk Jordan jako jeden z pierwszych w świecie
i Europie, a pierwszy na ziemiach polskich, wyprowadził
wychowanie fizyczne z zamkniętych i dusznych sal gimna-
stycznych na wolne powietrze i słońce oraz wskazał na no-
woczesne środki wychowania fizycznego, tj. na ćwiczenia
gimnastyczne oraz gry i zabawy w środowisku naturalnym
przy pełnym wykorzystaniu świeżego i czystego powietrza
i słońca. Jordan był pionierem, który przełamał bierną posta-
wę społeczeństwa polskiego na polu kultury fizycznej
i wskazał na potrzebę powszechnego i masowego wychowa-
nia fizycznego młodego pokolenia – zdrowego i zdolnego
nie tylko do pracy, lecz i do walki  o wolną ojczyznę” [30].
Zasługi Jordana – pisał znany teoretyk wychowania fizycz-
nego w Polsce Eugeniusz Piasecki – są tak wielkie, dzieło
jego tak oryginalne, że została pamięć potomnych w postaci
nazwania wszystkich instytucji tego rodzaju w Polsce ogro-
dami jordanowskimi [31]. Ogrody jordanowskie rozsiane po
całej Polsce stanowią współczesnie żywe pomniki lekarza
z przełomu XIX i XX wieku. 

Doktor Jordan dał wyraźny znak dla wychowawców
późniejszych pokoleń, żeby zająć się młodym człowiekiem
w sposób kompleksowy – w  czasie zajęć szkolnych a po za-
jęciach  pomóc mu zorganizować wypoczynek. Wskazał też
na konieczność dużego zaangażowania się każdego dobrego
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pedagoga w pracę wychowawczą. Mam nadzieję, że dzie-
dzictwo, które pozostawił po sobie Henryk Jordan – będzie
w dalszym ciągu przenoszone do serc przyszłych pokoleń.

Pedagog, nauczyciel, wychowawca powinien zatem do-
strzec potrzebę aktywizowania dzieci, młodzieży, uczyć ak-
tywnego, twórczego i wspólnotowego rozwiązywania pro-
blemów oraz spędzania czasu wolnego. Dopiero połączenie
trzech wymiarów ludzkiego życia zabawy, pracy i wychowa-
nia pozwala człowiekowi odczuć pełnię satysfakcji z własne-
go rozwoju a wychowawcy daje możliwość i szansę oddzia-
ływania na podopiecznych. 
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Abstract

The progress of civilization makes the process of human
aging motor starts out prematurely. The motion can help a
person to maintain health, fitness and proper physical condi-
tion for many years of his life. Therefore, it is indispensable
to promoting different forms of physical activity in individu-
als of both sexes, in each stage otnogenezy. But - in my opi-
nion - particular attention should be paid to women. Women
combine work and family, so they have a small amount of
free time, and time is rarely spent on physical activity.

The aim of this study was to determine popular among
women forms of physical activity and characterization of its
core values.

Studies have shown that the popular, attractive, health
enhancing leisure activities for women of all ages, regardless
of the preferences of motor or psychomotor abilities, is fit-
ness. Fitness classes combine movement and dance, sports,
music, physical and aesthetic execution. Fitness is a total fit-
ness, endurance, and mental condition, has a willingness to
take physical effort. The facility consists of many compo-
nents of health and psychomotor, of which the main ones are:
cardiovascular endurance, strength, flexibility, agility, body
composition.

Taking that promotes physical activity and - especially
in modern housing estates - rich network of fitness clubs,
where women can find the corresponding fitness classes.
They can also choose the institution that will suit them in
terms of financial, environmental and sporting level. In addi-
tion, it is possible - although with some restrictions - practi-
cing this activity alone in the house.

Wprowadzenie

Zdrowotne efekty systematycznej aktywności ruchowej
są wszechstronne. Aktywność fizyczna m.in. zwiększa zakres
ruchów w stawach i ich odporność na złamania, powoduje,
że kości są bardziej elastyczne, mniej podatne na odwapnie-
nie, bardziej odporne na złamania, powoduje lepsze wyko-
rzystanie pojemności życiowej płuc, poprawia krążenie krwi
i limfy, przeciwdziała powstawaniu zmian miażdżycowych,
normalizuje ciśnienie krwi, przeciwdziała powstawaniu
zmian miażdżycowych, normalizuje ciśnienie krwi, powodu-
je lepszą normalizację cukru we krwi, sprzyja lepszej elimi-
nacji zbędnych produktów przemiany materii, zwiększa koor-
dynację ruchową  i poprawia refleks, powoduje łatwiejsze
radzenie sobie ze stresem, poprawia obraz własnego „Ja”,
wywołuje odwagę i optymizm, poprawia procesy koncentra-
cji uwagi i funkcje intelektualne [14].

Ruch jest przecież jedną z podstawowych potrzeb biolo-
gicznych ludzi, jest elementarną podstawą zdrowia psychicz-
nego i fizycznego. Dowodzi temu m.in. fakt, iż w organi-
zmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne,
organizmy te chorują i szybciej starzeją się [4]. Typowym
skutkiem prowadzenia nieodpowiedniego, pozbawionego

systematycznej aktywności ruchowej, trybu życia – tak cha-
rakterystycznego dla krajów wysokorozwiniętych, gdzie
energia wydatkowana jest głównie na pracę intelektualną –
jest zjawisko hipokinezy. „Niedobór ten, wespół z innymi
negatywnymi czynnikami wywołuje wiele chorób cywiliza-
cyjnych (m.in. nadciśnienie krwi, nadwagę, deformacje krę-
gosłupa, spłaszczenie stóp). Nawarstwienie się ich prowadzi
do nieodwracalnych zmian” [12, s. 12].   W. Starosta proces
ten określa mianem „spirali śmierci” [12].

Przeciwieństwem „spirali śmierci” jest „spirala życia” –
zalecany współczesnemu człowiekowi styl życia, który
zawiera m.in. racjonalne odżywianie, higieniczny tryb życia
oraz systematyczną aktywność ruchową [12].

Znaczenie aktywności fizycznej nabiera tym bardziej na
wartości w XXI wieku określanym mianem „wieku plagi
nadwagi”. Badania dowodzą, że w latach 1864-1964 nastąpi-
ło obniżenie aktywności ruchowej człowieka o 93%, co tym
samym przyczyniło się do znacznego zwiększenia ilości osób
otyłych [13, s. 22].

W obliczu wszechstronnych korzyści, jakie zapewnia
systematyczny ruch, wydawać by się mogło, iż jest lekar-
stwem, po które sięgają wszystkie jednostki. Czy jest tak na
pewno?

Niestety, nie wszyscy ludzie są skłonni do podjęcia
aktywnej rekreacji ruchowej. Nieodzowne jest zatem popula-
ryzowanie różnych form aktywności ruchowej wśród wszyst-
kich grup społecznych. Jednak – moim zdaniem – szczególną
troską i zainteresowaniem należy otoczyć kobiety, które,
łącząc obowiązki zawodowe z rodzinnymi, mają niewielką
ilość czasu wolnego, a czas ten rzadko przeznaczają na
aktywność fizyczną.

Charakterystyka pojęcia czasu wolnego (kobiet)

Każda jednostka żyje w określonej przestrzeni oraz
w określonym czasie, którym gospodaruje indywidualnie.
Czas człowieka wypełniony jest różnymi obowiązkami, zaję-
ciami zawodowymi, życiem rodzinnym, itp. Po wykonaniu
tych koniecznych czynności pozostaje czas na dobrowolne
oddanie się wypoczynkowi, rozrywce albo rozwojowi swojej
osobowości. Jest to czas wolny, element niezbędny w życiu
wszystkich ludzi [10]. 

Według pedagoga A. Kamińskiego czas wolny jest to ta
część budżetu czasu, która nie jest zajęta przez normalną
i dodatkową pracę zarobkową, przez systematyczne kształce-
nie się, przez zaspokajanie elementarnych potrzeb fizjolo-
gicznych oraz przez stałe obowiązki domowe. Czas ten może
być spożytkowany na wczasowanie, zabawą, samokształce-
nie, aktywność społeczną, sportową, artystyczną lub inną.
Czas wolny można spożytkować też na życie rodzinne, obo-
wiązki społeczne lub aktywność przynoszącą doraźne korzy-
ści.

Bardzo trafnie określił tą kategorię T. Wujek, który
uważa, że jest to taki czas, który pozostaje człowiekowi po
wypełnieniu przez niego obowiązków szkolnych
i domowych, w którym może on wykonywać czynności
według swego upodobania, związane z rozrywką, wypoczyn-
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kiem i zaspokojeniem swoich szczególnych zainteresowań
[17].

Podobną definicję przedstawia W. Okoń, twierdząc,
że czas wolny to „czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu
przez nią zadań obowiązkowych; pracy zawodowej, nauki
obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań
domowych” [6].

Należy zauważyć, iż w różnych definicjach czasu wol-
nego powtarzają się trzy jego cechy: oddzielenie czasu wol-
nego od czasu pracy, wypełnienie tego czasu odpoczynkiem,
rozrywką, działaniami samorealizacyjnymi i bezinteresowny-
mi oraz dobrowolność i autoteliczność czynności czasu wol-
nego [16].

Analizując pojęcie czasu wolnego warto przytoczyć
wypowiedź socjolożki, E. Tarkowskiej, która twierdzi,
że „jedną z podstawowych nauk płynących z socjologii czasu
jest założenie jego społecznego, wielowymiarowego relaty-
wizmu: w innym czasie żyją kobiety, w innym mężczyźni,
pracujący i bezrobotni, bogaci i biedni, przedstawiciele róż-
nych klas społecznych” [19]. Z wypowiedzi tej wynika,
iż czas wolny ma różny wymiar dla różnych grup społecz-
nych. Inaczej mówiąc, każda zbiorowość posiada własne
formy i wartości czasu wolnego.

Przykładowo, jak podaje portal polki.com [20], ulubio-
ne formy spędzania wolnego czasu przez polskie kobiety to:
dbanie o dom i najbliższych, przygotowywanie posiłków,
odwiedzanie przyjaciół i członków swoich rodzin, dokształ-
canie, wizyty w centrach handlowych, oglądanie telewizji,
podróże, korzystanie z Internetu, czytanie pracy kobiecej
i książek. Polki w czasie wolnym dbają też o swój wygląd
zewnętrzny, o zdrowie i kondycję fizyczną. 

Wartości czasu wolnego

Termin „wartość” bywa utożsamiany z takim terminem,
jak „dobro”. W poszczególnych dyscyplinach naukowych
stosowanie tego pojęcia bywa rozmaite. Wartości można
rozumieć jako idee, zjawiska, przedmioty materialne i niema-
terialne, stany, osoby, grupy, rzeczy, które są przez jednostkę,
grupę, warstwę, klasę społeczną dodatnio lub ujemnie oce-
niane lub aprobowane bądź odrzucane. Stanowią jeden z ele-
mentarnych wyznaczników ludzkiego działania [7].

Wartości wpisane są w całe życie każdej jednostki ludz-
kiej. Stanowią cele i bodźce, które pobudzają człowieka do
podejmowania przedsięwzięć życiowych i budowania na ich
podstawie sensu życia. Ludzie wobec wartości codziennych
niejednokrotnie automatycznie przyjmują określone postawy,
nie analizując ich znaczenia i doniosłości w życiu [11].

Ponadto, w różnych zbiorowościach może obowiązywać
dążenie do realizacji różnych wartości, ponieważ różne zbio-
rowości mają różne systemy wartości. Systemy te mogą się
różnić zarówno pod względem tworzących je wartości, jak
i (bądź tylko) pod względem sposobu ich zhierarchizowania
[15].

Ustalenie hierarchii wartości jest wynikiem zróżnicowa-
nia społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że grupy silniejsze
i bardziej wpływowe mają większą możliwość utrwalania
swoich wartości i umieszczania ich wysoko w hierarchii.
Zatem skala i hierarchia wartości zależy w dużej mierze od
siły i znaczenia grup, które za nimi stoją [3].

Współczesna ilość posiadanego czasu wolnego jest war-
tością wynikającą ze zmagań wielu pokoleń o ośmiogodzin-
ny dzień pracy oraz o to, aby nie był on przywilejem klaso-
wym. Czas wolny jest też wartością ludzkiej kultury oraz
miernikiem społecznego postępu. Rozmiar czasu wolnego –
jako wartość – jest miarą cywilizacyjnego rozwoju kraju,

a sposoby jego wykorzystania stanowią wskaźnik kulturowe-
go rozwoju społeczeństwa, stanu zbiorowej świadomości,
rozbudzenia potrzeb wyższego rzędu oraz aspiracji ich zaspo-
kajania [1].

Funkcje, jakie spełnia prawidłowo wykorzystany czas
wolny, stanowią również specyficzne jego wartości, rozma-
icie klasyfikowane przez wielu teoretyków i badaczy.
Przykładowo, A. Kamiński wyróżnił: wypoczynek, rozrywkę
i rozwój zainteresowań. Z. Dąbrowski do tych funkcji dołą-
cza jeszcze poszukiwanie miejsca w społeczeństwie.
M. Brochociński wyróżnił: funkcję twórczą, percepcyjną,
rekreacyjną  i uspołeczniającą. Natomiast Z. Skórzyński
wymienia tylko dwie: kulturalną, czyli rozwojową
i wypoczynkową, czyli regeneracyjną. Z. Dąbrowski twierdzi
z kolei, że najważniejszą funkcją czasu wolnego jest utrzy-
manie i regeneracja sił fizycznych i psychicznych organizmu,
czyli wypoczynek, zaś według J. Bereka i K. Czajkowskiego
są to rozrywka i wypoczynek. Szeroko funkcje czasu wolne-
go scharakteryzował J. Pięta, podkreślając, że w zakres poję-
cia czasu wolnego wchodzi wiele innych pojęć, jak: rekre-
acja, wypoczynek, zabawa, rozrywka, gra, praca nad sobą,
odpoczynek, hobby.

Z kolei według T. Wujek czas wolny spełnia dwie pod-
stawowe funkcje. Jest to funkcja wypoczynkowa i rozrywko-
wa (rekreacyjna) oraz funkcja rozwoju osobowości (rozwojo-
wa). Wypoczynek to głównie regeneracja sił, zarówno fizycz-
nych jak i psychicznych, polegająca na niwelowaniu zmęcze-
nia, senności i apatii wywołanych długotrwałą pracą fizyczną
jak i umysłową. Istotne jest, aby owa regeneracja odbywała
się głównie w formie czynnej. Organizując czas wolny nale-
ży pamiętać, aby oprócz najważniejszej odnowy sił wypoczy-
nek niósł w sobie elementy rozrywki, emocji, przygód, atrak-
cji, zabawy, a więc wszystkiego tego, co będzie inne, nowe,
pożądane, a przede wszystkim swobodne. Wypoczynek powi-
nien być związany z rozrywką, która daje pożądane odpręże-
nie psychiczne, uczucie radości, zabawę, a przy tym jest
świetnym sposobem na rozwijanie zainteresowań [4].

Dążenie do posiadania czasu wolnego od obowiązków
w pracy, szkole lub domu oraz przeznaczenia go na odpoczy-
nek, zabawę, wycieczkę, zajęcia na działce lub w kółku zain-
teresowań jest konieczne niezależnie od wieku, wykształce-
nia, pozycji społecznej człowieka. Szybkie tempo życia, zmę-
czenie i nadmierne stresy wskazują na konieczność racjonal-
nego wykorzystania czasu wolnego na regenerację sił oraz na
utrzymanie wysokiej sprawności psychofizycznej. 

W tak zwanej epoce postindustrialnej, czas wolny łączy
też    w sobie intencje rekreacji, działania zdrowotne, moral-
ne, hedonistyczne, perfekcjonistyczne, ludyczne, traktując je
wszystkie jako wartości konieczne dla budowania pełni
i szczęścia swojej osobowości oraz ofiarowanego jej przez
los życia. Jest on obecnie powszechnie dostępny i podlega
podstępnym technikom biowładzy, stając się rynkiem prze-
mysłu rekreacji. Od samowiedzy człowieka w dużej mierze
zależy to, czy wolność, jako niezbywalna jakość jego wolne-
go czasu, nie ulegnie alienacji [18].

Wartości zajęć fitness

Coraz częściej korzyści, jakie niesie ze sobą aktywnie
spędzany czas wolny, doceniają kobiety. Ta grupa społeczna,
łącząc niejednokrotnie obowiązki domowe z rodzinnymi,
stara się współcześnie efektywnie i prozdrowotnie zagospo-
darować budżet swojego czasu wolnego po to, aby utrzymać
wysoką sprawność psychofizyczną i uwolnić się od stresów
dnia codziennego. Dodatkowo wartości aktywnego wypo-
czynku kobiet wzmaga propagowany w mediach ideał szczu-
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płego i wysportowanego ciała, który mobilizuje wiele z nich
do podejmowania pracy nad sobą w tym zakresie. I chociaż
różnorodność rekreacyjnych form ruchowych, w których
mogą uczestniczyć kobiety, jest bardzo duża, to jedną z atrak-
cyjniejszych był, jest i najprawdopodobniej będzie – fitness.

Słowo fitness pochodzi z języka angielskiego.
Przymiotnik „fit” oznacza: trafny, zdatny, odpowiedni, wła-
ściwy, zdolny, skłonny, dysponowany, w dobrej formie.
Kombinacja tego przymiotnika i końcówki „ness” oznacza
utrzymywanie się w dobrej formie.

Ponieważ fitness zakłada holistyczne, jego istotą jest nie
tylko forma fizyczna. Dlatego też fitness to nie tylko ćwicze-
nia fizyczne, ale również styl życia. To nie tylko sprawność
ciała, ale też troska o wszelkie aspekty życia – aktywność
w życiu codziennym, nawyki żywieniowe, proporcje między
pracą i wypoczynkiem, odporność na stres, regularność ćwi-
czeń fizycznych.

Jednak termin fitness bywa obecnie odnoszony do
wszelkich form aktywności dostępnych w fitness-klubach,
także samodzielnych ćwiczeń na siłowni. W pracy przyjęty
jest węższy zakres pojęcia fitness, które obejmuje zajęcia
grupowe na sali fitness.

Tak rozumiane pojęcie fitness oznacza różne formy
aktywności ruchowej, posiadające jednak wspólne cechy.
Są to zorganizowane zajęcia grupowe, przeprowadzane pod
kierunkiem instruktora, na specjalnie przystosowanej do tego
sali, z towarzyszeniem muzyki. Ten typ rekreacji do niedaw-
na nazywany był aerobikiem.  Aerobik (pochodzi od greckie-
go słowa „aer” – powietrze) to rytmicznie wykonywane ćwi-
czenia z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanej muzyki.
To ćwiczenia zarówno wytrzymałościowe, aerobowe, tanecz-
ne, jak i również gibkościowe i siłowe.

Fitness jest atrakcyjną, prozdrowotną formą spędzania
czasu wolnego dla kobiet w każdym wieku, niezależnie od
preferencji ruchowych czy uzdolnień psychoruchowych,
jest fitness. Zajęcia fitness łączą w sobie ruch i taniec, sport
i muzykę, wysiłek i realizację estetyczną. Fitness to ogólna
sprawność, wydolność, kondycja psychofizyczna, stała goto-
wość do podejmowania wysiłków fizycznych. Na fitness
składa się wiele komponentów zdrowotnych i psychomoto-
rycznych, z których główne to: wydolność sercowo-naczy-
niowa, siła, gibkość, zwinność, budowa ciała.

Aktywność fizyczna, w tym uprawianie fitness,
jest głównym czynnikiem zapobiegającym patologii starze-
nia, stanowi także profilaktykę i terapię chorób cywilizacyj-
nych. Ćwicząc przedłużamy życie, gdyż spowolnione są
w organizmie procesy wytwarzania wolnych rodników.
Umiarkowany wysiłek stymuluje wytwarzanie hormonu
wzrostu, który działa odmładzająco. Systematyczna aktyw-
ność ruchowa utrzymuje na odpowiednim poziomie zdolno-
ści motoryczne człowieka, jak wytrzymałość, koordynację
i gibkość. Organizm, reagując na bodźce ruchowe, rozwija
się i doskonali.

Fitness wpływa korzystnie na zmiany we wszystkich
układach organizmu człowieka. W układzie kostno-stawo-
wym uprawiane fitnessu powoduje wzmocnienie kośćca
i więzadeł. Odpowiednie obciążenie kośćca powoduje przy-
spieszone odbudowanie tkanki kostnej – zarówno jej naprawę
w przypadku osteoporozy jak i wzmocnienie w przypadku
ludzi zdrowych. Obniża się też ryzyko osteoporozy, zmniej-
szają się bóle kręgosłupa i kości.

Pod wpływem ćwiczeń fitness dochodzi do zmiany
zarówno w obrębie samego serca (zwiększenie wydolności
mięśnia sercowego) jak i krążenia obwodowego. Zwiększa
się przepływ krwi w naczyniach wieńcowych, co jest bardzo

istotne zarówno dla profilaktyki, jak i w leczeniu osób cier-
piących na chorobę wieńcową. Trening zapewnia stabilizację
ciśnienia krwi. Ćwiczenia fitness obniżają poziom choleste-
rolu i trójglicerydów, zmniejszają ryzyko zawału serca
i udaru mózg, polepszają ukrwienie wszystkich organów
wewnętrznych, tkanek i mięśni, co wiąże się również z lep-
szym zaopatrzeniem całego organizmu w tlen i składniki
odżywcze.

W układzie oddechowym ćwiczenia fitness zwiększają
wydolność płuc, a w efekcie zwiększają wydolność tlenową
całego organizmu. Również w układzie pokarmowym ćwi-
czenia siłowe, jak ćwiczenia mięśni brzucha i okolicy biodro-
wej, usprawniają proces przemiany materii, wpływając na
zwiększenie perystaltyki jelit, czego efektem jest szybsze
wydalanie toksyn i skuteczniejsze wchłanianie składników
odżywczych. Aktywności fizyczna ma wpływ na układ hor-
monalny. Skutecznie usuwane są z organizmu hormony stre-
su (adrenalina i kortyzol). Natomiast są znacznie szybciej
wytwarzane są endorfiny, dzięki którym odczuwamy zado-
wolenie. Ruch przyczynia się do zwalczania stanów depresyj-
nych. Uczestniczenie w grupowych zajęciach fitness daje
możliwość zawierania nowych znajomości spoza kręgu
domowego i zawodowego, a także zawierania przyjaźni
z ludźmi z innych środowisk [5].

Zajęcia fitness niesie ze sobą także wartości:
- edukacyjne – odkrywanie fizycznych, umysłowych

i emocjonalnych możliwości człowieka;
- wychowawcze – dostrzeganie wartości ciała drugiego

człowieka, utrzymywanie i kształtowanie więzi międzyludz-
kich, budowanie pomostów łączących pokolenia;

- terapeutyczne – zmniejszanie objawów oraz elimino-
wanie zaburzeń metabolicznych, stanów lękowych, zespołów
chronicznego zmęczenia i innych schorzeń cywilizacyjnych;

- prewencyjne – zachowanie równowagi oraz zmniejsza-
nie możliwości powstawania chorób cywilizacyjnych;

- hedonistyczne – źródło przyjemności, radości, szczę-
ścia poczucia osobistego spelnienia i zadowolenia)
[8, s. 23-27].

Trzeba też zauważyć, że uczestniczenie w zajęciach fit-
ness nie wiąże się z rywalizacją ani walką o wyniki.
W związku z tym mają one charakter rekreacji ruchowej i nie
odnoszą się do definicji uprawiania sportu. Ogromną warto-
ścią zajęć fitness jest ich różnorodność. Mogą one obejmo-
wać swoim programem osoby mniej sprawne, jak i bardziej
wysportowane, młodsze, starsze, a nawet seniorów. Zajęcia
takie nie wymagają dużych nakładów finansowych czy inwe-
stycji w sprzęt.  

Podejmowaniu tej aktywności ruchowej sprzyja także –
zwłaszcza w nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych –
bogata sieć klubów fitness, gdzie panie chętne do ćwiczeń fit-
ness mogą znaleźć odpowiadające im zajęcia. Mogą także
dobrać placówkę, która będzie odpowiadała im pod wzglę-
dem finansowym, środowiskowym czy poziomu sportowego. 

Metodologia badań własnych

Połączenie wyżej opisanych obserwacji na temat roli
i znaczenia aktywnie spędzanego czasu wolnego wraz
z obserwacją rosnącej popularności zajęć fitness spowodowa-
ło, że celem badań uczyniono opisanie popularnej wśród
kobiet formy aktywności ruchowej oraz scharakteryzowanie
jej podstawowych wartości. Innymi słowy, postanowiono
uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
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1. Jaką ilość czasu wolnego ankietowane przeznaczają
w tygodniu na zajęcia fitness?
2. Jaką formę fitness respondentki wybierają najczęściej?
3. Z jakich powodów badane uczęszczają na zajęcia fit-
ness?
4. Jakie pojęcia określają charakter zajęć fitness? 
5. Z jakimi wartościami utożsamiają ankietowane fit-
ness?
6. Jakie korzyści ankietowane dostrzegają z regularnego
uczęszczania na zajęcia fitness?
7. Co najbardziej podoba się badanym kobietom w zaję-
ciach fitness?
8. Co motywuje respondentki do uczestnictwa w zaję-
ciach fitness?
9. Czy ankietowane w czasie wolnym uprawiają przy-
najmniej raz w tygodniu inny rodzaj aktywności fizycz-
nej?
10. Czy i dlaczego respondentki poleciłyby znajomym
korzystanie z zajęć fitness?

Badania przeprowadzono w 2012 roku metodą sondażu
diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano
ankietę. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

W badaniach na temat wartości zajęć fitness wzięło
udział 70 osób, które uczęszczają na zajęcia fitness w woje-
wództwie mazowieckim, a precyzyjniej w: Ursynowskim
Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie (30 osób, co stano-
wi 42,86% badanych), Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej
Iwicznej (20 osób, co stanowi 28,57% badanych), Klubie
Atletic w Siedlcach (20 osób, co stanowi 28,57% badanych). 

Badaną grupę w całości stanowią kobiety w przedziale
wieku od 20 do 70 lat:

- do 20 lat – 6 kobiet (8,57%),
- 21-30 lat – 24 kobiety (34,26%),
- 31- 40 lat – 19 kobiet (27,14%),
- 41-50 lat – 15 kobiet (21,43%),
- 51-60 lat – 4 kobiety (5,71%),
- powyżej 61 lat – 2 kobiety (2,86%)

Wśród ankietowanych przeważają osoby między
21. a 30. rokiem życia – 24 respondentki (34,26% badanej
grupy). oraz miedzy 31. a 40 rokiem życia – 19 kobiet
(27,14% badanych). Analiza danych wskazuje, że w każdej
kolejnej grupie wiekowej zainteresowanie fitnessem zmniej-
sza się – widać to po malejącej liczbie osób w kolejnych prze-
działach wiekowych.

Przeważająca część respondentek – 45 osób (64,29%) –
legitymuje się wykształceniem wyższym. Pozostałe 25 osób
(35,71%) ma wykształcenie średnie. Wśród ankietowanych
nie ma pań z wykształceniem zawodowym i podstawowym.

Badane kobiety różnicują się także pod względem stażu
uczęszczania na zajęcia fitness:

- kilka miesięcy ćwiczy 27 kobiet (38,57%),
- 1-2 lata ćwiczy 13 kobiet (18,57%),
- 3-4 lata ćwiczy 14 kobiet (20%),
- powyżej 5 lat ćwiczy 16 kobiet (22,86%).

Panie coraz częściej interesują się zajęciami fitness, stąd
też najwięcej respondentek (27, co stanowi 38,57% badanej
grupy) niedawno rozpoczęło swoją przygodę z fitnessem
i uczęszcza na zajęcia od kilku miesięcy. Od roku do 2 lat na
zajęcia uczęszcza 13 osób (18,57% ankietowanej grupy).
Od 3-4 lat – 14 kobiet (20% respondentek). Natomiast powyżej
5 lat ćwiczy 16 kobiet (22,86% badanych).  Analiza danych
dowodzi, że dla wielu respondentek fitness stał się nieodłącz-
nym elementem życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Reasumując, z analizy badań wynika, iż kobiety aktyw-
nie spędzające czas na zajęciach fitness są głównie w wieku
od 21 do 40 lat, z wykształceniem przeważnie wyższym, a ich
najczęstszy czas uczestnictwa w zajęciach fitness wynosi
kilka miesięcy.

Wyniki badań własnych

Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na opisanie
popularnej wśród kobiet formy aktywności ruchowej oraz scha-
rakteryzowanie jej podstawowych wartości.

Analiza danych wskazuje, że  33 uczestniczki zajęć fitness
(47,14%) na pytanie, jaką ilość wolnego czasu przeznaczają
w tygodniu na tę formę aktywności, odpowiedziały,
że najczęściej są to dwie godziny. Trzy godziny na fitness prze-
znacza 16 osób (22,86%), 4 godziny – 14 osób (20%).
Najmniej, bo zaledwie 7 osób (10%), korzysta z zajęć fitness 5
godzin tygodniowo. Żadna z respondentek nie uprawa tej formy
rekreacji powyżej 5 godzin w tygodniu.

Badania wykazały, że respondentki najchętniej uczęszcza-
ją na zajęcia zaliczane do grupy zajęć mieszanych, na których
mogą wzmocnić zarówno układu krążenia, kształtować wydol-
ność, jak i układ mięśniowy. Aż 42  badane (60%) wybrało zaję-
cia TBC (total body condition), step – 5 osób (7,14%). ABT –
zaliczane do zajęć wzmacniających układ mięśniowy – wybra-
ło 14 badanych (20%). Badania nie wykazały zainteresowania
formami relaksacyjnymi Body Mind. Natomiast zajęcia Pilates
wybrało 9 kobiet (12,86%).  

Badania określały również powody zainteresowania zaję-
ciami fitness. Analiza danych dowodzi, że dla poprawy sylwet-
ki fitnessem zainteresowały się 63 kobiety (90%),  z chęci zro-
bienia czegoś dla siebie – 58 kobiet (82,86%). Zachęcone przez
koleżankę było 14 respondentek (20%). Dzięki artykułowi
w prasie i z ciekawości żadna z Pań nie zdecydowała się wziąć
udziału w zajęciach fitness.

Ankietowane określały także kategorie, które według nich
charakteryzują fitness jako aktywną formę spędzania czasu
wolnego. Ponad połowa respondentek utożsamia fitness ze
sportem (37 badanych, co stanowi 52,86% respondentek), nie-
wiele mniej – 33 osoby, co stanowi 47,14% – z rekreacją.
Fitness jako rozrywkę i zabawę postrzega po 7 pań (po 10%
badanych). Pojęcia wypoczynek i hobby nie wiążą się według
ankietowanych z fitnessem.

W pytaniu dotyczącym wartości utożsamianych z zajęcia-
mi fitness, ankietowane proszone były o zaznaczenie trzech naj-
ważniejszych według nich odpowiedzi. Dane wskazują,  że dla
54 osób (77,14%) fitness to takie wartości, jak: zdrowie, przy-
jemność i ukształtowanie sylwetki. Niewiele mniej, bo 47
kobiet (67,14%), kojarzy fitness z mniejszą masą ciała i popra-
wą samopoczucie. Chęć zrobienia czegoś dla siebie to wartość
dla 19 ankietowanych (27,14%), chęć uelastycznienia ciała –
dla 9 osób (12,86%), a zwiększenie siły mięśni – dla 7 pań
(10%). Żadna z respondentek nie zdeklarowała następujących
wartości uczestniczenia w zajęciach fitness: zwiększenie poczu-
cia pewności siebie, zdobycie nowych umiejętności, nowi zna-
jomi.

Zadaniem badanej grupy kobiet było również określenie
trzech korzyści wynikających z uprawiania fitnessu. Badania
wykazały następujące powody uczęszczania na zajęcia fitness:
poprawa kondycji była istotna dla 65. kobiet (92,86%), lepsze
samopoczucie psychiczne – dla 42. (60%), lepsze samopoczu-
cie fizyczne i wyrzeźbione ciało – dla 23. (32,86%), spadek
masy ciała wykazało 16 ankietowanych (22,86%), większą ela-
styczność – 14 osób (20%), większą siłę – 12 kobiet (17,14%),
kształtowanie kobiecości i pewności siebie – wykazało 9 ankie-
towanych (12,86%), satysfakcję – 5 respondentek (7,14%).



Ruch a zdrowie. Wybrane problemy44

Badania określiły także ulubione aspekty zajęć fitness.
Badane wskazały następujące ulubione cechy zajęć fitness:
duży wysiłek fizyczny – 37 kobiet (52,86 %), możliwość
korzystania z różnych form – 16 kobiet (22,86%), fachowy
nadzór instruktora – 12 pań (17,14%), grupowy charakter
zajęć –  5 ankietowanych (7,14%).

Wśród motywacji, do uczestniczenia w zajęciach fit-
ness, najczęstszą, odpowiedzią, którą wskazały badane, była
poprawa kondycji i sprawności fizycznej – 63 osoby (90%).
Świadomość zdrowego stylu życia jest motywacją dla 42. pań
(60%). Poprawa samopoczucia jest ważna dla 37 responden-
tek (52,86%), a poprawa wyglądu – dla 33 (47,14%). Świa-
domość obecności, kompetencji instruktora jest istotna dla
23. (32,86%).

Ankietowane miały również odpowiedzieć na pytanie,
czy przynajmniej raz w tygodniu uprawiają inny rodzaj
aktywności fizycznej niż fitness. Badania wykazały, że więk-
szość respondentek (42 kobiety, co stanowi 60% badanej
grupy) nie innej podejmuje aktywności ruchowej poza fitnes-
sem. Jogging uprawia 7 badanych (10%), szybki spacer
z psem i jazdę konną – po 9 (12,86%), pływanie i jazdę na
rowerze – po 5 (7,14%). Z ćwiczeń na siłowni korzystają
dwie osoby (2,86%). Tenis i nordic walking nie cieszyły się
zainteresowaniem. 

Na pytanie, czy ankietowane poleciłyby znajomym
korzystanie z zajęć fitness, zdecydowana większość bada-
nych –  61 kobiet, co stanowi 87,14% respondentek –  odpo-
wiedziała „tak”. Na odpowiedź „raczej tak” zdecydowały się
zaledwie 9 pań (12,86%),  Żadna z ankietowanych nie znie-
chęciłaby znajomych do podjęcia takiej aktywności rucho-
wej.

Ostatnie pytanie w ankiecie było otwarte i było nastepu-
jace: „Jakich argumentów, metod lub sposobów użyłaby Pani
do przekonania znajomych do udziału w zajęciach fitness?”.
W odpowiedziach respondentki przede wszystkim przedsta-
wiały korzyści fizyczne: poprawa kondycji i sprawności
fizycznej, rzeźbienie ciała, poprawa samopoczucia i stanu
zdrowia. „Czy ja wyglądam na 38 lat?” – pytała jedna
z respondentek. „Lepsze samopoczucie i kondycja wręcz
dużo lepsza niż 20 lat temu” – dodawała inna.  „Fajna zaba-
wa, dzięki której dbamy o zdrowie i jesteśmy szczuplejsze” –
zauważała kolejna.

Druga grupa badanych wskazywała na korzyści psy-
chiczne:  większa pewność siebie, poczucia własnej wartości,
chęć i energia do działania. „Warto zrobić coś dla siebie,
to świetny relaks i całkowite oderwanie od problemów dnia
codziennego” – przekonywała jedna z badanych.

Kolejna grupa akcentowała atrakcyjność samych zajęć:
„Różne rodzaje zajęć – każda może znaleźć, wybrać ulubio-
ną formę” – zauważała jedna z pań, a druga dodała: „Zajęcia
są prowadzone z widocznym zaangażowaniem instruktora, to
motywuje do systematycznej pracy, przychodzenia na zaję-
cia. Stosuje on wiele ciekawych i różnorodnych metod
i sprzętu, daje to szanse na poznanie ciekawych ćwiczeń,
które można wypróbować w domu. Bardzo przyjemny spo-
sób na odreagowanie stresu i napięć dnia codziennego”.

Do tej samej grupy należy zaliczyć odpowiedź respon-
dentki, która uważa, że fintess broni się sam: „To dobra zaba-
wa i poprawa sylwetki. Dobrym sposobem na zachęcenie
osoby do przyjścia na zajęcia fitness jest po prostu przypro-
wadzenie takiej osoby, najważniejszy jest ten pierwszy krok,
samo mówienie o tym, jak zbawienne są ćwiczenia nie
wystarczy żeby osoba chciała skorzystać  z takich zajęć”. 

Charakterystyczna jest też wypowiedź, która do wymie-
nionych wcześniej korzyści dodaje towarzyski aspekt fitnes-
su: „Złapiesz lepszą formę, co poprawi twój stan zdrowia.

Brzuszek ci zwisać nie będzie, a ja będę miała z kim pogadać
po zajęciach”.

Podsumowanie

Czy warto aktywnie spędzać czas wolny? Zanim odpo-
wie się na to pytanie, należy zwrócić uwagę,  że hipokinezja
(brak ruchu) obok przeciążenia psychicznego, stresu, niehi-
gienicznego trybu życia, niewłaściwego odżywiania jest
przyczyną wielu dolegliwości, tak zwanych chorób cywiliza-
cyjnych [12].

Ponadto postęp cywilizacyjny sprawia, iż proces moto-
rycznego starzenia się człowieka rozpoczyna się obecnie
przedwcześnie. Stąd nader istotna rola popularyzacji wysiłku
fizycznego w każdym etapie ontogenezy człowieka. Ponadto,
w interesie społecznym jest nie tylko wydłużanie życia ludzi,
ale też podnoszenie jego jakości. To właśnie ruch może
pomóc człowiekowi w utrzymaniu zdrowia, sprawności
fizycznej i właściwej kondycji psychicznej przez wiele lat
życia [4].

Tym bardziej, że aktywność fizyczna, jako bodziec natu-
ralny, potrafi oddziaływać na cały organizm człowieka, wpły-
wając korzystnie na czynności wszystkich jego narządów.
Jest osią, wokół której budować można całą strategię zdrowe-
go stylu życia pod warunkiem, że trening jest prowadzony
poniżej wartości krytycznej, jest odpowiednio dozowany,
umiarkowany, a obciążenia wzrastają stopniowo i systema-
tycznie [2].

Liczne wartości aktywności fizycznej dostrzegane są
przez wszystkie grupy społeczne, a tym również przez młode
kobiety (badania dowodzą, iż głównie między 21. a 40.
rokiem życia – 61,4% badanych), z wykształceniem wyż-
szym (64,29% badanych). Pozwala to wiązać fitness
z większą świadomością prozdrowotnych walorów spędzania
czasu wolnego i bardziej nowoczesnym stylem życia.

Badania dowiodły, że na fitness – jako na aktywną
formę spędzania czasu wolnego – ćwiczące panie przezna-
czają średnio 2 godziny tygodniowo (47,14%). Ankietowane
najchętniej uczęszczają na zajęcia zaliczane do grupy zajęć
mieszanych (60%), na których mogą wzmocnić zarówno
układu krążenia, kształtować wydolność, jak i układ mięśnio-
wy. Respondentki tą formą aktywności fizycznej zaintereso-
wały się głównie dla poprawy sylwetki (90%) oraz z chęci
zrobienia czegoś dla siebie (82,86%). Badane utożsamiają fit-
ness głównie ze sportem (52,86%) i z rekreacją (47,14%).
Uczestniczki zajęć fitness odnajdują w nich takie wartości,
jak: zdrowie i przyjemność, ukształtowanie sylwetki
(77,14%), mniejsza masa ciała i poprawa samopoczucia
(67,14%). Badane dostrzegają również korzystne zmiany:
poprawę kondycji (92,86%) oraz lepsze samopoczucie
fizyczne i psychiczne (60%). Ulubione cechy zajęć fitness
według respondentek to: duży wysiłek fizyczny (52,86 %),
możliwość korzystania z różnych form (22,86%) i fachowy
nadzór instruktora (17,14%). Jako motywacja do podtrzymy-
wania tej aktywności fizycznej wymieniana najczęściej była
poprawa kondycji i sprawności fizycznej. Ponadto większość
respondentek (60%) nie podejmuje innej aktywności rucho-
wej poza fitnessem. Jednakże zdecydowana większość bada-
nych (87,14%) poleciłyby znajomym korzystanie z zajęć fit-
ness.

Reasumując, główne wartości aktywnie spędzanego
czasu wolnego kobiet na zajęciach fitness to: robienie czegoś
dla siebie (wypoczynek, rozrywka, zabawa, hobby), sport
i rekreacja, zdrowie, przyjemność, lepsze samopoczucie psy-
chiczne i fizyczne, poprawa kondycji i sprawności oraz
mniejsza masa ciała i poprawa sylwetki.
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Jakże zatem słuszne wydają się słowa nadwornego leka-
rza królów polskich (Zygmunta Augusta, Stefana Batorego
i Zygmunta III Wazy) – Wojciecha Oczko (1537-1599) –
który twierdził, iż: „Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa,
ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu.”.
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Motywy aktywnego uczestnictwa gimnazjalistów w rekreacji
i turystyce w czasie wolnym

Dorota Kozłowska, Elżbieta Zienkowicz, Iwona Dawidowska - Busma,

Marek Ołowski, Katarzyna Korolczuk

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku  

Abstract

The issue of spending your free time in an active way is
a more and more popular topic for discussion among
teachers, educators and media. Modern technical innovations
and multimedia have reduced the need for travelling and
being active. Youth increasingly show negative signs of phy-
sical apathy, which is clearly reflected on their patient cards.
Therefore, parents aware of these negative health aspects are
more and more willing to send their kids to schools in which
physical activity, recreation and travelling are prioritized.

The main aim of the article was to compare the students’
motivation to do physical exercise in a junior high school
with a sports profile, opposed to a regular junior high school.
After comparing the two schools it turned out that the stu-
dents from a regular high school were more willing to take an
active part in tourism and recreation. The reason for this is
that the students of sports profiles have less free time due to
their normal training regimen. In addition, students attending
a sports junior high were also found to manage their free time
more effectively than the students attending the regular junior
high school. And students attending regular junior high scho-
ol managed their free time in a poor fashion  and therefore
rest less effectively.

The students form the School Complex no.4 in compari-
son to students from the School Complex No. 1 were more
likely to participate in sightseeing than sports while travel-
ling.

The conclusion coming from the survey was to raise the
quality of the cognitive function among the students by pre-
paring them for physical activity outside.

Key words: motivation, recreation, tourism, free time

Wprowadzenie do pojęć czasu wolnego

Wielu teoretyków i specjalistów z różnych dziedzin
naukowych zajmowało się pojęciem czasu wolnego. Każdy
definiował go na swój sposób i wszystkie pojęcia w opisach
są zbliżone do siebie. Według G.A. Prudieńskiego czas wolny
„jest jednym z warunków rozwoju jednostki i poważnym
czynnikiem podnoszenia wydajności pracy (…) Czas wolny,
to tylko ta jego część poza praca zawodową, którą przeznacza
się na wypoczynek, naukę samokształcenie, zajęcia amator-
skie, działalność sportową, wychowanie dzieci” [1, cyt. za

Prudieńskiego, s.11]. A także jest to „czas poza pracą zawo-
dową, który bywa wykorzystywany nie tylko na wypoczynek
i rozrywkę, ale i na naukę po pracy, na podnoszenie kwalifi-
kacji i prace społeczne” [1 s.35]. Jan Pięta uważa, że czas
wolny „jest to ta część budżetu czasu, która nie jest zajęta
przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani przez sys-
tematyczne kształcenie się uczelniane, ani przez zaspokajanie
elementarnych potrzeb fizjologicznych (sen, posiłki, higie-
na), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie,
sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do
samoobsługi) i może być spożytkowania bądź na swobodne
wczasowanie, bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne
i aktywność przynoszącą doraźne korzyści” [5, s. 26]. Teresa
Wolańska mówi, że czas poza obowiązkami „jest wielkim
dobrem, ale tylko wówczas gdy człowiek spożytkowuje go
w sposób przyjemny i wartościowy zarazem” [8, s.5].
Natomiast Maciej Demel stwierdza, że „czas wolny od pracy
nie może ograniczać się tylko do usuwania zmęczenia i odbu-
dowy sił organizmu, ale powinien tworzyć warunki dla roz-
woju i zaspokajania osobistych zainteresowań jednostki”
[1, s.8]. Według Haliny Piotrowskiej [2, s.10] czas wolny to
ta jego część, która pozostaje człowiekowi po wypełnieniu
wszelkich obowiązków zawodowych, szkolnych i domo-
wych.

Tadeusz Łobożewicz i Grzegorz Bieńczyk (…), podobnie
jak Ryszard Wieczorek (…), wyróżniają trzy typy czasu wol-
nego: krótki, średni i długi. Krótki dotyczy dnia roboczego,
mierzony jest w godzinach i minutach. Średni, to czas wolny
w ciągu weekendu. Natomiast długi, mierzony jest ilością dni
i są to urlopy, ferie i wakacje [3, s.35].

Według Haliny Piotrowskiej (…), najistotniejszymi funk-
cjami czasu wolnego jest zapewnienie człowiekowi wypo-
czynku, regeneracji sil fizycznych, psychicznych, rozwijanie
jego osobowości i uczestnictwo w kulturze [2,  s.12].

Wprowadzenie w zagadnienia motywacji w turystyce

i rekreacji

Do uprawiania rekreacji motywuje wiele czynników.
Są one związane przede wszystkim z pozytywnymi zmiana-
mi zachodzącymi w naszym organizmie. Jak twierdzi Halina
Szwarc (…), rekreacja ruchowa wpływa na adaptację
naszych układów i narządów do zmieniających się warunków
środowiskowych. Dzięki niej człowiek broni się przed choro-
bami cywilizacyjnymi. Rekreacja fizyczna jest także dosko-
nałym sposobem zacieśniania więzi. Wspólne, aktywne spę-
dzanie czasu wolnego poprawia kontakty, ma wpływ na jej
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stabilizację, wyniki i zaangażowanie. Teresa Wolańska
uważa, że do uprawiania rekreacji ruchowej motywuje popra-
wa kontaktów mieszkańców wspólnego osiedla, „sprzyja
integracji społeczności sąsiedzkiej, dobrym i kulturalnym
stosunkom między współlokatorami, wyrabia patriotyzm
lokalny i atmosferę społecznego zaangażowania w sprawy
osiedla. Rozwija poszanowanie własności społecznej -
budynków, urządzeń, terenów zielonych, wyrabia społeczne
i gospodarskie podejście do wszystkich przejawów życia na
terenie osiedla, przetwarzając społeczność osiedlową w zaan-
gażowane środowisko wychowawcze i samowychowujące”
[7, s. 21].

Butler zaznacza, że „rekreacja jest to dowolna czynność
wykonywana bez głównych motywów ekonomicznych
w czasie wolnym, która regeneruje siły fizyczne, umysłowe,
psychiczne i twórcze oraz w którą człowiek angażuje się na
skutek wewnętrznej potrzeby, a nie z powodu jakiegokolwiek
przymusu” [7, s. 9].

Według Wandy i Tadeusza Łobożewicz główną motywa-
cją do uprawiania turystyki jest „poszukiwanie autentyzmu,
życzliwe kontaktowanie się z ludźmi, poszukiwanie głębo-
kich, estetycznych, kulturalnych, patriotycznych przeżyć,
nie schematycznych form wypoczynku i kontaktu z przyro-
dą”  [4, s.5]. Turystyka, w połączeniu z systematycznym tre-
ningiem kondycyjnym, regularnym żywieniem i higienicz-
nym trybem życia, może obniżyć wiek kalendarzowy, doro-
słego człowieka, nawet o kilkanaście lat. To również jest
przyczyną uczestnictwa w turystyce. Tadeusz Łobożewicz i
Grzegorz Bieńczyk piszą, że „przez motywy rozumieć należy
pewien mechanizm lub zespół mechanizmów wewnętrznych,
powodujących i organizujących działanie ludzkie zoriento-
wane na osiągnięcie celu- zaspokojenie potrzeb. Motyw jest,
zatem pojęciem łączącym w sobie pewien stan mobilizacji
energii  i cel. Motywacje należą do subiektywnej sfery uwa-
runkowań działania ludzkiego” [3, s. 39]. Wraz z rozwojem
społeczeństwa, dominowały inne motywy uprawiania tury-
styki. H.W. Opaschowski analizując motywy, które wpływa-
ją na wyjazd ludzi poza miejsce zamieszkania w celach
wypoczynkowych, wskazuje na ich transformacje w miarę
rozwoju turystyki i społeczeństwa. Do końca lat 50-tych
dominowało nastawienie na wypoczynek i rekreację podej-
mowaną dla odnowy sił i pracy. W latach 60-tych i 70-tych
dominowały postawy konsumpcyjne. Turystyka kupuje usłu-
gi i oczekuje spełnienia swoich życzeń, a nawet marzeń.
W latach 80-tych rozpoczyna się okres poszukiwania „smaku
życia” osiąganego w wyprawach dających niezapomniane
wrażenia, silne przeżycia. Ten okres nazywany jest „okresem
samorealizacji”, drogą uczestnictwa w turystyce” [3, s.40].

J. Jędrzejczyk wskazuje, że „ścisłe rozgraniczenie moty-
wów wyjazdów turystycznych jest trudne do przeprowadze-
nia i ma charakter teoretyczny, bowiem u podstaw wyjazdów
turystycznych leży zwykle kilka powiązanych ze sobą moty-
wów. Ich wzajemny układ i hierarchia zależna jest od wielu
czynników osobowościowych i środowiskowych. Zależy od
wieku, wykształcenia, płci, stanu cywilnego, prezentowanego
systemu wartości, dotychczasowych doświadczeń związa-
nych z wyjazdami, a nawet panującej mody. Motywy podle-
gają silnym wpływom przekształceń cywilizacyjnych”
[3, s.40]. Rozróżnia się zatem sześć rodzajów motywacji.

Po pierwsze to motywacje odnowy sił fizycznych, czyli
wypoczynek - fizyczna regeneracja sił, leczenie - powrót do
zdrowia oraz sport - aktywność fizyczna. Po drugie odnowa
sił psychicznych i duchowych. Zaliczamy do nich wyłamanie
się z izolacji dnia codziennego, rozrywkę, relaks oraz poszu-
kiwanie przygody i wrażeń duchowych. Po trzecie istnieją
motywacje interpersonalne, czyli odwiedzenie przyjaciół
i znajomych oraz poszukiwanie towarzystwa i kontaktów
międzyludzkich. Czwartą motywacją do uprawiania turystyki
jest ucieczka od cywilizacji i powrót do natury. Piątą - moty-
wacje kulturowe, do których zalicza się chęć poznania
nowych miejsc, krajów, zwyczajów, folkloru i języka zainte-
resowanie sztuką oraz motywy religijne. Natomiast ostatnią
grupę stanowią motywacje związane z prestiżem i statusem
społecznym, czyli własnym rozwojem, podnoszeniem kwali-
fikacji zawodowych i chęcią zdobycia uznania, poważania,
wzrostu autorytetu [3, s. 35]. Ludzie zdają sobie sprawę
z korzyści, jakie niesie za sobą aktywne uczestnictwo w tury-
styce. Tadeusz Łobożewicz i Grzegorz Bieńczyk (…) uważa-
ją, że zachęca ich perspektywa uzyskania tężyzny fizycznej,
zachowania sprawności fizycznej, zdrowe odżywianie się,
odrzucenie nałogów. Dzięki wyjazdom turystycznym można
odprężyć się psychicznie, odpocząć od stresów dnia codzien-
nego i nabrać sił na walkę z nimi. Można również rozwijać
swoje zainteresowania, kontakty międzyludzkie, a także
świadomość jak ważne jest czyste środowisko i bezpośredni
kontakt z przyrodą [3, s. 41]. 

Sytuacja problemowa i cel badań

Motywacja młodzieży do podejmowania rekreacyjnych
i turystycznych form w czasie wolnym  powszechnie uważna
jest jako niska. Panująca opinia o biernym odpoczynku ukie-
runkowanym na zajęcia przy komputerze, Internecie nieko-
niecznie związane z edukowaniem budzą niepokój związany
ze zdrowiem przyszłego dorosłego pokolenia. Można mieć
tylko nadzieję, że uczniowie choćby częściowo związani
ze sportem amatorskim i zawodowym mają wyuczoną bądź
nabytą motywację do czynnej aktywności rekreacyjnej
w czasie wolnym. Idąc tym  tropem  można stwierdzić,
że uczniowie szkoły sportowej, w związku z tym, że są bar-
dziej związani ze sportem, poprzez zwiększoną motywację
do aktywności fizycznej, bardziej świadomie i efektywnie
uczestniczą w rekreacji ruchowej i turystyce, niż osoby uczą-
ce się w szkołach niesportowych. To stwierdzenie przyczynia
się do powstania sytuacji problemowej. Porównanie moty-
wów uprawiania rekreacji i turystyki w czasie wolnym mło-
dzieży pozwoli sprawdzić, czy powszechnie panujące prze-
konanie społeczeństwa ma swoje potwierdzenie w badaniach.
Celem zatem jest porównanie motywacji do zajęć rekreacyj-
nych i turystycznych wśród uczniów gimnazjum sportowego
i niesportowego.  

Pytania badawcze i hipotezy

W stosunku do problemu i celu sformułowano następują-
ce pytania badawcze:

- Czy uczniowie szkoły sportowej są bardziej zmotywo-
wani do uczestnictwa w rekreacji ruchowej niż uczniowie
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szkoły niesportowej?
- Uczniowie której szkoły są w większym stopniu zmoty-
wowani do uprawiania turystyki?
- W stosunku do poszczególnych pytań badawczych sfor-
mułowano następujące hipotezy szczegółowe:
- Uczniowie szkoły sportowej są bardziej zmotywowani
do rekreacji ruchowej w stosunku do uczniów szkoły nie-
sportowej.
- Przypuszcza się, iż uczniowie obu szkół są w podobnym
odsetku zmotywowani do zajęć turystycznych z uwagi na
ich większą atrakcyjność.

Materiał i metoda

Do realizacji celu posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego oraz techniką kwestionariuszem ankiety. Badania
ankietowe przeprowadzono w styczniu – lutym 2010 roku
w dwóch szkołach gimnazjalnych w Białymstoku.

Charakterystyka badanych

W badaniach wzięło udział 160 osób. Osiemdziesięciu
uczniów z Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 oraz osiemdzie-
sięciu z Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku. Respondenci
z ZSS Nr 1 uczęszczali do I i II klasy gimnazjum: 33 uczniów
klasy I (41% badanych) i 47 uczniów klasy II (59% bada-
nych). Z Zespołu Szkół Nr 4 w badaniach wzięło udział 49
uczniów klasy I (61%) i 31 uczniów klasy II stanowiących
39% badanych. 

Dziewczęta w szkole sportowej, stanowiły 55% respon-
dentów, natomiast chłopcy 45%. W ZS Nr 4 odsetek dziew-
cząt, które wzięły udział w badaniach wynosił 50,25%,
a chłopców 48,75%. Wszyscy uczestnicy badań zamieszki-
wali miasto.

Wyniki badań

Czas wolny badanych
Na podstawie wyników badań można stwierdzić,

iż uczniowie szkoły sportowej dysponują czasem wolnym
w ilości około 3g i więcej każdego dnia roboczego. Taką odpo-
wiedź wskazało 43,75% respondentów. W Zespole Szkół Nr 4
taką ilością czasu wolnego dysponuje ponad połowa uczniów
(52,50%). Jest to jednocześnie ponad 10% więcej w stosunku
do uczniów szkoły sportowej. Można przypuszczać, iż ucznio-
wie szkoły sportowej mają mniej czasu wolnego z uwagi na
zajęcia treningowe oraz zawody sportowe.

Uczniowie szkoły sportowej w ponad ¼ dysponują nieco
mniejszą ilością czasu wolnego trwającą do 2 g. dziennie
(27,50%). Co piąty uczeń ZS Nr 4 (20,00%) dysponuje cza-
sem wolnym do dwóch godzin dziennie. Poniżej jednej
godziny czasu wolnego w dzień dysponuje 13,75% uczniów
szkoły sportowej i 5,00% uczniów ZS Nr 4. 

Badania wykazały, iż część uczniów nie potrafi określić
ilości czasu wolnego w ciągu dnia (uczniowie szkoły sporto-
wej: 13,75%, uczniowie ZS Nr 4: 18,75%). Niektórzy młodzi
ludzie wskazali, iż zupełnie nie mają czasu wolnego w ciągu
dnia roboczego. Taka odpowiedź padła w przypadku 1,25%
uczniów szkoły sportowej i 3,75% uczniów ZS Nr 4 (Ryc. 1). 

Z badań wynika, że znaczna część respondentów ze szko-
ły sportowej (38,75%) większą część czasu wolnego, w ciągu
tygodnia, przeznacza na rekreację ruchową. Jest to o 6,25%
osób więcej, które wskazały tę odpowiedź, w stosunku do
szkoły niesportowej, gdzie uczniowie częściej na aktywny
wypoczynek przeznaczają mniejszą część swojego czasu
wolnego (42,50%). Jest to o 11,25% więcej osób w stosunku
do szkoły sportowej. Rozbieżności mogą wynikać z tego,
że uczniowie ze szkoły sportowej mają większą potrzebę
ruchu i są bardziej związani z aktywnością fizyczną.

Okazało się, że uczniowie w 16,25% ze szkoły sportowej
i 13,75% z ZS Nr 4 nie potrafią określić, jaką część czasu do
ich dyspozycji spędzają aktywnie.

Z badań wynika, że taka sama ilość osób, w obydwóch
szkołach 7,50% (Ryc. 2) na rekreację ruchową przeznacza
cały swój wolny czas. Natomiast 6,25% osób ze szkoły spor-
towej i 3,75% badanych z ZS Nr 4 na rekreację fizyczną,
w ciągu tygodnia, zupełnie nie poświęca czasu. Być może
w szkole sportowej więcej osób zaznaczyło tę odpowiedź,
ponieważ spędzając czas na treningach, wolne chwile chcą
spędzić nieco inaczej.

Podobna ilość osób z jednej i drugiej szkoły (17,50% -
szkoła sportowa i 15,00% - ZS Nr 4) nie potrafi określić,
ile czasu wolnego w soboty i niedziele przeznacza na aktyw-
ność fizyczną. Aż 10,00% badanych uczniów z gimnazjum
sportowego przeznacza każdą wolną chwilę na ruch.
Prawdopodobnie jest ich o 7,50% więcej niż w ZS Nr 4,
ponieważ młodzież ta jest bardziej przyzwyczajona do
aktywności fizycznej i to dla nich naturalne, że właśnie w ten
sposób organizują sobie wolny czas. Jednocześnie, nieznacz-

Ryc. 1. Ilość czasu wolnego uczniów szkoły sportowej
i niesportowej w ciągu dnia roboczego.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Ilość czasu wolnego w ciągu dnia roboczego przez-
naczonego na rekreację ruchową.
Źródło: opracowanie własne.
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nie więcej, gdyż o 2,50% osób ze szkoły sportowej w stosun-
ku do ZS Nr 4 przyznaje, że wcale nie uprawia rekreacji
ruchowej w weekendy. Najprawdopodobniej jest to spowo-
dowane tym, że aktywność fizyczną wykonują podczas tre-
ningów, a w czasie wolnym odpoczywają od ruchu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najpopularniejszą
formą spędzania czasu wolnego, wśród uczniów szkoły spor-
towej są spotkania towarzyskie (61,25%), natomiast w szko-
le niesportowej czas wolny przeznaczony jest na spotkania
towarzyskie w przypadku 50% badanych uczniów.

Równie częstą formą wypoczynku uczniów szkoły sporto-
wej są zajęcia aktywne ruchowo, które wykonuje 60,00%
badanych, natomiast z ZS Nr 4 niecała połowa, bo 47,50%
respondentów spędza czas aktywnie ruchowo. Na podstawie
wyników badań wyraźnie widać, że uczniowie szkoły sporto-
wej chętniej i częściej wykonują ćwiczenia fizyczne. Młodzi
ludzie z gimnazjum niesportowego przewyższają w częstości
korzystania z komputera. Bierny odpoczynek preferuje
65,00% badanych, a tymczasem w placówce sportowej
57,50% uczniów. Ponad połowa osób, która wzięła udział
w badaniach (55,00% ze szkoły sportowej i 53,75%
z ZS Nr 4) chętnie spędza na oglądaniu programów telewizyj-
nych, filmów, itp. Wymienione wyżej formy spędzania czasu
wolnego są najpopularniejsze wśród młodzieży (Ryc. 3).

Na dalszy plan wypełniania czasu wolnego schodzi słu-
chanie muzyki, którą preferuje 35,00% ze szkoły sportowej
i 38,00% z ZS Nr 4. Część uczniów biorących udział w bada-
niach lubi czytać książki, czasopisma. Osoby takie stanowią
17,50% respondentów z gimnazjum sportowego i o 10,00%
więcej w Zespole Szkół Nr 4. Małą popularnością (8,75%
z ZSS Nr 1 i 5,00% ze szkoły niesportowej) cieszy się uczest-
nictwo w różnych kołach zainteresowań. W wolnym czasie,
3,75% uczniów ze szkoły sportowej i 10,00% z ZS Nr 4, lubi
chodzić do kina. Jak wynika z badań, bierny odpoczynek
dominuje wśród uczniów szkoły niesportowej. Minimalny
odsetek uczniów, poza wymienionymi formami spędzania
czasu wolnego, ma swoje indywidualne zainteresowania.
W szkole sportowej 1,25% respondentów przyznało,
że w wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem.
Natomiast 2,50% badanych uczniów w Zespole Szkół Nr 4
czas do swojej dyspozycji przeznacza na grę na instrumen-
tach takich jak perkusja, czy pianino.

Młodzież aktualnie uprawia wiele dyscyplin sportu.
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że najpopu-
larniejszą formą rekreacji ruchowej, uprawianą systematycz-

nie przez uczniów szkoły sportowej jest siatkówka. Zajmuje
się nią 55,00% badanych. Widać ogromną różnicę w szkole
niesportowej, gdzie odsetek ten wyniósł zaledwie 17,50%.
Zarówno w szkole sportowej, jaki i w ZS Nr 4 bardzo popu-
larną formą rekreacji ruchowej jest piłka nożna.
Systematycznie uprawia ją prawie połowa respondentów:
45,00% z ZSS Nr 1 i 46,25% z ZS Nr 4. Można powiedzieć,
że regularną jazdę na rowerze wybiera co druga osoba z oby-
dwu placówek (43,75% uczniów z gimnazjum sportowego
i 55,00% uczniów niesportowego). Młodzi ludzie często
także wybierają się na spacery: 42,50% uczniów ze szkoły
sportowej i 45% ze szkoły niesportowej.

W rankingu popularności form rekreacji uprawianych
systematycznie, nieco niżej plasuje się jazda na rolkach lub
deskorolce. Taką odpowiedź wskazało 31,25% respondentów
szkoły sportowej i 27,50% ZS Nr 4. Średnio, co czwarty
uczeń ZSS Nr 1 regularnie biega. Natomiast w szkole nie-
sportowej biegi uprawia 13,75% badanych. 

Do jednych z popularniejszych dyscyplin sportu, którą
młodzi ludzie dosyć chętnie się zajmują, jest pływanie.
W szkole sportowej 23,75% respondentów systematycznie
uczęszcza na basen, a w ZS Nr 4 18,75%. Koszykówkę tre-
nuje 22,50% badanych uczniów ze szkoły sportowej
i 21,25% z ZS Nr 4. Co piąty gimnazjalista ZSS Nr 1 syste-
matycznie uprawia tenis stołowy. 

Wśród uczniów szkoły sportowej mniejszą popularnością
cieszy się gra w piłkę ręczną. Odsetek badanych systematycz-
nie uprawiających tę dyscyplinę wynosi 12,50%, natomiast
w ZS Nr 4 16,25%. Co dziesiąta osoba w szkole sportowej
wskazała, że regularnie uprawia inna dyscyplinę sportu niż
zawarto w kwestionariuszu ankiety. Wymieniono między
innymi taniec, strzelectwo, boks i jeździectwo. W gimnazjum
niesportowym odsetek ten wynosi 12,50% badanych
i wymieniono: jazda na łyżwach, taniec, snowboard i jazda
konna. Na treningi sztuk walki uczęszcza 8,75% responden-
tów ze szkoły sportowej i 11,25% z ZS Nr 4. Wśród uczniów
szkoły sportowej znalazła się grupka osób (7,50%), które sys-
tematycznie chodzi na tenis ziemny, natomiast w ZS Nr 4
dyscyplinę tę regularnie uprawia jedna na osiemdziesiąt
badanych uczniów. Mały odsetek osób ze szkoły sportowej
3,75% i o 7,50% więcej z ZS Nr 4 systematycznie uczęszcza
na zajęcia aerobicu. Na podstawie wyników badań można
wnioskować, iż narciarstwo nie jest sportem, które młodzież
uprawia regularnie. Ze szkoły sportowej uczniowie uprawia-
jący narciarstwo stanowią 5,00% badanych, a z ZS Nr 4
2,50% (Ryc. 4).

Ryc. 3. Popularność form spędzania czasu wolnego.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Popularność form rekreacji ruchowej uprawianych
systematycznie. 
Źródło: opracowanie własne.
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Motywacja do rekreacji i turystyki

Z przeprowadzonych badań wynika, że młodych ludzi,
ze szkoły sportowej, do uprawiania turystyki najbardziej
motywuje poprawa kontaktów ze znajomymi. Czynnik ten
ma najwyższą średnia ważoną w tej placówce i wynosi
7,68. W ZS Nr 4 znalazł się na drugim miejscu, ale mimo
to jest wyższy o 0,02. Trochę słabiej, do uprawiania rekre-
acji ruchowej, uczniów z ZSS Nr 1 zachęca higieniczny
tryb życia (7,64). Natomiast w szkole niesportowej czyn-
nik ten góruje nad pozostałymi (8,03). Młodzież uczestni-
czy w aktywności fizycznej w czasie wolnym również ze
względu na to, że wpływa ona korzystnie na funkcjono-

wanie organizmu (7,53 w szkole sportowej i 7,83 w ZS
Nr 4). Przyczynia się także do regeneracji sił fizycznych
(7,51 w szkole sportowej i 7,86 w ZS Nr 4). Z badań
wynika, że do rekreacji ruchowej że młodych ludzi moty-
wacją do rekreacji ruchowej jest rozwój osobowości.
Stopień udziału tego czynnika w badanych szkołach jest
prawie równy: 7,49 w ZSS Nr 1 i 7,43 w szkole niespor-
towej. Na wysokim poziomie (7,38 w szkole sportowej
i 7,40 w ZS Nr 4) do uprawiania rekreacji ruchowej

motywuje perspektywa odnowy sił psychicznych, nabra-
nia dystansu do kłopotów dnia codziennego, oderwania
się od nich, choć na chwilę (Ryc. 6).

Przedostatnią przyczyną, dla której młodzi ludzie
ze szkoły sportowej uczestniczą w aktywności fizycznej
w czasie wolnym, jest wzmocnienie więzi rodzinnych.
Średnia ważona wyniosła 7,04 i jest o 0,46 niższa,
w porównaniu z ZS Nr 4. Czynnikiem, który zarówno
w szkole sportowej (6,13) jak i w zwykłym gimnazjum
(6,11), najsłabiej motywuje do uprawiania rekreacji, jest
rehabilitacja po urazach.

Wyraźnie widać, że prawie każdy czynnik, osiąga
większą wartość w ZS Nr 4. Wskazuje to, że ucznio-
wie szkoły niesportowej są bardziej zmotywowani do
uprawiania rekreacji ruchowej, niż respondenci z ZSS
Nr 1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wypoczynek
jest czynnikiem, który najbardziej motywuje młodzież
do uczestnictwa w turystyce. W szkole sportowej śred-
nia ważona wyniosła 8,33, a w ZS Nr 4 8,74. W znacz-
nym stopniu zachęca również możliwość polepszenia
kontaktów międzyludzkich. W ZSS Nr 1 średnia wynio-
sła 7,83. W szkole niesportowej motyw ten wyniósł
7,38. Duże znaczenie w motywacji do uprawiania tury-
styki ma polepszenie samopoczucia. Jest to ważna
przyczyna dla uczniów badanych szkół, przy czym mło-
dzież z ZS Nr 4 jest bardziej zmotywowana pod tym
względem. Różnica między nimi a respondentami ze
szkoły sportowej wynosi 0,42, biorąc pod uwagę śred-
nią ważoną. Wysoki stopień motywacji (7,61 ZSS Nr 1,
7,94 ZS Nr 4) osiąga także rekreacja. W tym przypadku
szkoła niesportowa ponownie przewyższa sportową.
Kolejnym czynnikiem motywującym do uprawiania
turystyki są niezapomniane wrażenia (7,58 w szkole
sportowej i 8,18 w ZS Nr 4). 

Innym motywem było rozwijanie własnych zainte-
resowań dzięki uczestnictwie w turystyce (7,58 ZSS Nr
1; 7,99 ZS Nr 4). Turystyka niesie ze sobą przygodę,
która powoduje silne przeżycia. Jest to przyczyna, dla
której średnia ważona w szkole sportowej wyniosła
7,25 i 7,36 w ZS Nr 4. Stosunkowo wysoką średnią
(7,18 w szkole sportowej i 7,76 w ZS Nr 4) otrzymało
zachowanie sprawności fizycznej. Podobnie jak
poprzednio, wynik w szkole niesportowej jest wyższy,
w porównaniu z ZSS Nr 1. Unikanie samotności moty-
wuje młodych ludzi do uczestnictwa w turystyce
w mniejszym zakresie niż pozostałe czynniki. Średnia
ważona w obydwu szkołach wynosi prawie tyle samo:
7,06 ZSS Nr 1, 7,03 ZS Nr 4. Życzliwe kontakty z ludź-
mi są przyczyną, która znajduje się na jednej z ostat-
nich pozycji motywacyjnych według uczniów szkoły
sportowej. Młodzież z ZS Nr 4 przewyższa ich
o 0,51. Uświadomienie sobie, jak ważne jest czyste śro-
dowisko, nie motywuje zbyt mocno zarówno uczniów
szkoły sportowej i niesportowej. Średnia w tych pla-
cówkach osiągnęła prawie taką samą wartość (6,28 ZSS
Nr 1, 6,38 ZS Nr 4). Jest to jednocześnie czynnik, który
ma najmniejsze znaczenie dla badanych uczniów gim-
nazjum niesportowego w uprawianiu turystyki.
Natomiast w szkole sportowej poszukiwanie kontaktu
z przyrodą najsłabiej wpływa na motywację do upra-
wiania turystyki (6,33) (Ryc. 7).

Ryc. 5. Popularność form rekreacji ruchowej uprawianych
sporadycznie. 
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Czynniki motywujące respondentów do uprawiania
rekreacji ruchowej.
Źródło: opracowanie własne.
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Praktycznie każdy czynnik motywujący młodych ludzi do
uczestnictwa w turystyce jest wyżej oceniany przez uczniów
Zespołu Szkół Nr 4, co oznacza, że uczniowie szkoły sportowej
są słabiej zmotywowani do uprawiania turystyki.

Najliczniejsze grupy w badanych szkołach stanowią
osoby, które uczestniczą w turystyce, aby odnowić siły
fizyczne, wypocząć lub zregenerować organizm po przebytej
chorobie. W szkole sportowej wynosi 42,50%, natomiast
w ZS Nr 4 52,50%. Znacznej ilości uczniów (37,50% ze
szkoły sportowej) motywacja odnowy sił fizycznych jest
obojętna i nie kierują się nią przy planowaniu wyjazdów tury-
stycznych. Takich osób w ZS Nr 4 jest o ponad połowę mniej
i stanowią one 16,25% respondentów tej placówki. Co piąty
uczeń szkoły sportowej nie myśli o swoich motywacjach
organizując wyjazd poza miejsce zamieszkania. Natomiast
w gimnazjum niesportowym odsetek młodzieży, która tak
uważa wynosi 31,25%.

Ponad połowa uczniów szkoły sportowej (58,75%)
wyjeżdża, aby oderwać się od codzienności, poszukać przy-
gód, doznać wrażeń duchowych, tym samym odnawiając
własne siły psychiczne. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4
wskazali, iż motywacja odnowy sił psychicznych realizowa-
na jest w przypadku 47,50%.

Dla 21,25% uczniów ze szkoły sportowej aspekt odnowy
sił psychicznych nie stanowi znaczenia. Zbliżony wynik
zaobserwowano w przypadku szkoły niesportowej.
Motywacja odnowy sił psychicznych nie ma znaczenia pra-
wie dla ¼ uczniów (23,75%). Jeden na pięciu uczniów szko-
ły sportowej i 28,75% badanych z ZS Nr 4 nie myśli o swo-
ich motywacjach, gdy planuje wyjazd turystyczny.

Z badań wynika, że największa grupa badanych z oby-
dwu szkół, planując wyjazd turystyczny kieruje się chęcią
odwiedzenia przyjaciół, znajomych i rodziny. Stanowią oni
43,75% respondentów ze szkoły sportowej i 47,50% z ZS Nr
4. Jest to główna przyczyna ich podróży. Dla dużej części
osób poszukiwanie towarzystwa i kontaktów międzyludzkich
podczas wycieczek jest obojętne. Odpowiedziało tak 32,50%
uczniów ze szkoły sportowej i 27,50% z ZS Nr 4. Nie wszy-
scy badani myślą o swoich motywacjach, gdy planują wyjazd
turystyczny. Stanowią oni 23,75% badanych z gimnazjum
sportowego i co czwarta osoba z Zespołu Szkól Nr 4.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić,
że większość uczniów, 42,50% ze szkoły sportowej i 38,75%

z ZS Nr 4, uczestniczy w turystyce, aby oderwać się od cywi-
lizacji, poprzebywać na łonie natury. Osób, które nie moty-
wuje powrót do natury w szkole sportowej jest o 10,00%
mniej (32,50%), natomiast w ZS Nr 4 stanowią oni 38,75%
ogółu. Co czwarty uczeń szkoły sportowej nie myśli o swo-
ich motywacjach planując wyjazd turystyczny, a w szkole
niesportowej takich uczniów jest 22,50%. Zebrane dane
wskazują, że dużą część badanej młodzieży, zarówno w jed-
nej, jaki w drugiej szkole, do wyjazdów turystycznych moty-
wuje chęć poznania nowych miejsc, zwyczajów, języka, reli-
gii. W szkole sportowej odsetek tych uczniów wynosi
43,75%, natomiast w ZS Nr 4 47,50%. Część osób nie intere-
suje się zwiedzaniem i poznawaniem nowych miejsc.
W szkole sportowej takich osób jest o 13,75% więcej,
niż w ZS Nr 4. Natomiast w gimnazjum niesportowym jest
ich więcej o 10,00%.

Motywacją, którą kieruje się młodzież planując wyjazd
turystyczny jest także chęć zdobycia uznania wśród innych
i własny rozwój. W znacznym stopniu jest to główna przy-
czyna, dla której wyjeżdża 38,75% respondentów ze szkoły
sportowej i 46,25% z ZS Nr 4.

Duży odsetek uczniów ze szkoły sportowej nie zwraca
uwagi na taka motywację, gdy zamierza wyjechać poza miej-
sce zamieszkania. Takich osób w ZS Nr 4 jest o 13,75%
mniej. Natomiast dla 28,75% badanych uczniów z gimna-
zjum sportowego i 35,00% z Zespołu Szkól Nr 4 nie kieruje
się tą motywacją, jest im to obojętne czy poprzez uczestnic-
two w turystyce rozwiną swoją osobowość, czy nie.

Podsumowanie i wnioski

Można stwierdzić, że uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 są
bardziej zmotywowani do uczestnictwa w rekreacji niż mło-
dzi ludzie z ZSS Nr 1. Przyczyną, która minimalnie bardziej
motywuje uczniów szkoły sportowej o uczestnictwa w rekre-
acji jest rehabilitacja po urazach oraz rozwijanie osobowości.
Natomiast wszystkie pozostałe czynniki w większym stopniu
zachęcają respondentów z ZS Nr 4.

Wyniki badań wskazują, że prawie wszystkie czynniki,
jakie wpływają na to, że młodzi ludzie uprawiają turystykę,
w większym stopniu są realizowane przez uczniów ZS Nr 4.
Są to między innymi wypoczynek, polepszenie samopoczu-
cia, niezapomniane wrażenia, rozwijanie zainteresowań.

Jak wynika z badań, do uczestnictwa w turystyce,
uczniów ZS Nr 4 w większym stopniu, niż z ZSS Nr 1 moty-
wuje odnowa sił fizycznych, nawiązanie więzi społecznych
i rozwój kulturowy, natomiast osoby ze szkoły sportowej
odnowa sił psychicznych i przebywanie na łonie natury.

Po porównaniu motywacji do uczestnictwa w rekreacji
i turystyce uczniów ZSS Nr 1 i ZS Nr 4 okazuje się, że mło-
dzież ze szkoły niesportowej jest bardziej zmotywowana do
uprawiania rekreacji i turystyki. Uczniowie szkoły sportowej,
ze względu na treningi mają mniej czasu wolnego, ale lepiej
nim gospodarują, w przeciwieństwie do uczniów ZSS Nr 4,
którzy mają więcej czasu i gorzej nim dysponują. Uczniowie
szkoły sportowej, dzięki rekreacji ruchowej, potrafią efek-
tywniej odpoczywać. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 podczas
wyjazdów turystycznych bardziej interesują się zwiedzaniem
zabytków, niż aktywnością fizyczną.

Ryc. 7. Stopień czynników motywujących respondentów do
uczestnictwa w turystyce.
Źródło: opracowanie własne.
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Wnioskiem końcowym nasuwającym się po przeprowa-
dzonych badaniach jest propozycja podniesienia jakości
funkcji poznawczej wśród młodzieży poprzez przygotowanie
ich do poznawania „w terenie”.
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Abstract

The constant need to invent new products for tourists,
ever changinh dietary requirements from the clients-guests,
and fierce competition is the base for planning new dietary
solutions on agro tourism farms.  More appealing food trans-
lates to a higher probability that a guest will not only return
to the same destination, but will also promote the farm as a
great tourist destination to friends.  To compete with such
high standards, each agro tourist farm must be equipped with
a highly competent cooking staff.  At present, Agro tourism
lacks sufficient research on the competencies for professional
chefs in the industry. 

However, this research aimed at self-evaluating the com-
petence level of the staff preparing meals on agro tourist
farms.  In the research, 21 cooks from agro tourist farms in
the northern-eastern Poland participated.  More than a half of
questioned were women (57%) and men constituted the rema-
ining 43% of those questioned.  Most of the farms (62%) pre-
pared local traditional meals such as sausage, roasted meat,
stuffed potato dumplings, potato cake, pierogi (dumplings fil-
led with meet, cheese or fruit), pyramidal cake, cheese on
lemon, liquors, cold vegetable soup, larger dumplings with
meat, venison dishes, Tatar dumplings, blueberry rolls, as
well as locally made cheese from the Narew River area.  Less
than a half of the respondents (43%) organized culinary
events such as diary product contests, best pyramidal cake,
bread festivals, honey and milk, workshops for beer brewing
or bread making etc.  The results of the questionnaire showed
that 39.99% cooks represented a very good level in creativity
and another 30.42% of the cooks were shown to be on a good
level.  As far as the application of food technology was con-
cerned, the research showed that 24.23% on an outstanding
level and 37.42 % of the cooks to be on a very good level.  If
we look at product selection by the group of cooks, we find
that 37.09% to be on a very good level and 28.05% constitu-
ting a good level.  In the sphere of customer service, the total
of cooks with a level of competence rated very good was
35.06% and on a good level 27.94%.  In the field of culinary
arts there were 31.51% of cooks with a very good level and
28.52% on a good level.  And if we were to take aesthetics
and presentation into account, the amount of cooks on a good
level constituted 31.64% and 29.59% on a very good level. In
regard to management, 27.7% showed a very god level of
competency, while 35.12% represented a good level of those
questioned.  In summary, it is evident that the introduction of
culinary courses for the cooking staffs on agro tourist farms
would be justified.  

Key words: culinary competencies, agro tourist farm

Wprowadzenie

Rynek usług agroturystycznych przeżywa rozkwit w kra-
jach post komunistycznych. Potrzeba tworzenia nowych pro-
duktów turystycznych i coraz większa konkurencja stały się
podstawą do projektowania nowych rozwiązań zarówno
architektonicznych (noclegowych i rekreacyjnych) jak
i żywieniowych. 

Klienci stawiają coraz wyższe wymagania [2], a za tym
idzie konieczność podwyższania jakości w usługach agrotu-
rystycznych. Dziś już nie wystarczy wygodne łóżko i podsta-
wowe posiłki. Świadomość „smaku” gości jest znacznie
większa niż choćby 10 lat temu, zatem i jakość posiłków oraz
ich tradycyjność i innowacyjność stały się głównym magne-
sem przyciągającym klienta do nowych miejsc.  

Często spotykane slogany „tam jest smacznie” i warto
pojechać jeszcze raz mogą wskazywać na wysoką jakość
usług żywieniowych a tym samym na bardzo wysokie kom-
petencje kucharzy pracujących w określonym gospodarstwie.
Jednak tak powierzchowna ocena nie pozwala na oszacowa-
nie jakie kompetencje posiadają kucharze, którzy są chwale-
ni za wspaniałe posiłki. 

Od osób pracujących w branży żywieniowej wymaga się
wiele, za sprawą ciągłej zmiany i rozwoju rynku usług kuli-
narnych. Czynniki powodujące zmiany to m.in. „(…) otwie-
ranie się na inne kultury, wzmożony ruch transgraniczny,
coraz bardziej wymagający rynek konsumencki czy nowe
informacje dostarczane przez dietetyków i przedstawicieli
nauk biomedycznych” [4, s.30].

W gospodarstwach agroturystycznych istnieje możliwość
delektowania się produktami kulinarnymi typowymi dla
danego regionu bądź gospodarstwa. Podawanie regionalnych
potraw klientom gospodarstw bądź też sprzedawanie trady-
cyjnych produktów w agroturystyce wpisuje się w jedną
z gałęzi turystyki i w literaturze nazywane jest tzw. agroga-
stronomią [5, s.151].

W agroturystyce istnieje luka w badaniach w zakresie
poziomu posiadanych kompetencji przez kadrę przygotowu-
jącą tradycyjne posiłki, dania regionalne i innowacyjne dania.
Kadra przygotowująca posiłki swoim zachowaniem, znajo-
mością kultury przyczynia się do zachęcenia, bądź do znie-
chęcenia do ponownego odwiedzenia gospodarstwa agrotury-
stycznego. Zatem problem w formie pytania można sformu-
łować następująco: Jaki poziom kompetencji kulinarnych
prezentują kucharze gospodarstw agroturystycznych?
W zagranicznej literaturze pojawia się problematyka kompe-
tencji kucharzy. W 2010 roku powstał model kompetencji
kulinarnych, w którym zawarto 69 kompetencji szczegóło-
wych w 7 grupach – wymiarach kompetencyjnych.

Kompetencje kulinarne 
pracowników gospodarstw agroturystycznych

1Dorota Kozłowska, 2Wojciech Ryszkowski, 3Kinga Kondracka
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Metodologia badań

Cel i założenia badań: Celem badań było oszacowanie
poziomu kompetencji kadry przygotowującej posiłki
w gospodarstwach agroturystycznych.

W stosunku do celu i problemu pracy założono,
że poziom kompetencji kadr oraz szefów kuchni w gospodar-
stwach agroturystycznych w większości jest na poziomie
uśrednionym i tylko nieliczni kucharze posiadają o poziomie
bardzo wysokim.

W stosunku do problemu i hipotezy sformułowano pyta-
nia badawcze:

1. Na jakim poziomie kucharze gospodarstw agrotury-
stycznych posiadają kompetencje kulinarne w poszczegól-
nych grupach kompetencyjnych?

2. Jaki odsetek badanych posiada kompetencje na pozio-
mie bardzo dobrym?

Materiał i metody

Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.

W ramach wymienionych metod badawczych wykorzy-
stano następujące techniki i narzędzia badawcze: analiza
dokumentów i badania ankietowe oparte o model kompeten-
cji kulinarnych Meng – Lei Hu z 2010  r. przygotowano kwe-
stionariusz ankiety. Zgodnie z modelem w kwestionariuszu
ankiety zawarto 69 kompetencji szczegółowych w 7 grupach
– wymiarach kompetencyjnych. 

Charakterystyka badanych

Do badań przystąpiło 21 kucharzy gospodarstw agro-
turystycznych. Ponad połowę badanych stanowiły kobiety
(57%). Mężczyźni stanowili 43% ankietowanych.

Największą grupę respondentów (33,3%) stanowiły
osoby w wieku 51 lat i powyżej. Niespełna 1/5 ankietowa-
nych (19,0%) była w grupie wiekowej: 41-45 lat. Prawie
1/6 badanych (14,2%) była w grupach wiekowych: 26-30
lat oraz 36-40 lat. Niewiele osób (9,5%) znajdowało się
w grupie wiekowej 19-25 lat. Nieliczni (4,76%) znajdo-
wali się w grupach: 31-35 lat oraz 46-50 lat.

Wśród uczestników badań ankietowych większość
osób  (86%) zamieszkiwało województwo podlaskie.
Badani w 14% mieszkali w województwie warmińsko –
mazurskim. Wyniki badań wykazały, że w ponad połowie
gospodarstw agroturystycznych (62%) wyrabiane są tra-
dycyjne posiłki, stanowiące specjalność gospodarstwa.
Wśród nich wymieniono: kiełbasa, pieczone mięso, karta-
cze, babka ziemniaczana, serek kozi, pierogi, sękacz tra-
dycyjny, sery podpuszczkowe, ser na cytrynie, nalewki,
cebulaki, chłodnik, pyzy z mięsem, soczewiaki, potrawy
z dziczyzny, kibiny, sery Narwiańskie, jagodzianki. 

Niespełna połowa respondentów (43%) orgaizowała
imprezy kulinarne. Wśród nich wymieniono: konkurs na
potrawy z wykorzystaniem mleka, wypiek sękacza, pod-
płomyków, święto chleba miodu i mleka, warsztaty
warzenia piwa, warsztaty wypieku chleba, imprezy oko-
licznościowe.

Wyniki badań własnych

Grupa kompetencji „Kreatywność w sztuce kulinarnej”
Ostatnią grupą kompetencji jest „Kreatywność w sztu-

ce kulinarnej”. Najlepiej ocenioną kompetencją jest
Podejmowanie decyzji.  Badani w 33,3% posiadali tą kom-
petencję na poziomie doskonałym. Ponad 1/3 ankietowa-
nych (38,0%) przyswoiło ją na poziomie bardzo dobrym,
a 28,5% na poziomie dobrym.

Na drugim miejscu jest Umiejętność znalezienia cieka-
wych (kreatywnych) pomysłów. Badani w 33,3% posiada-
li tą kompetencję na poziomie doskonałym, a ¼ respon-
dentów (28,5%) na poziomie bardzo dobrym. Ponad 1/3
badanych (38,0%) oceniło kompetencję na poziomie
dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie –
optymizm. Badani w 28,5% posiadali kompetencję na
poziomie doskonałym. Prawie połowa respondentów
(47,6%) oceniło ją na poziomie bardzo dobrym, zaś 19,0%
przyswoiło kompetencję na poziomie dobrym.

Następną kompetencją jest Umiejętność używania
podzielności uwagi. Badani w 28,5% posiadali kompeten-
cję na poziomie doskonałym. Ponad 1/3 badanych osób
(38,0%) oceniło kompetencję na poziomie bardzo dobrym.
Prawie ¼ ankietowanych (23,8%) posiadało kompetencję
na poziomie dobrym. 

Na piątym miejscu znajduje się kompetencja
Znajomość podstawowych zasad nauki kulinarnej. Prawie
¼ ankietowanych (23,8%) posiadała kompetencję na
poziomie doskonałym. Ponad 1/3 ankietowanych (38,0%)
przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Zdolność szybkiego rozwią-
zywania problemów. Prawie ¼ respondentów (23,8%)
posiadała ją na poziomie wybitnym, a 1/3 ankietowanych
przyswoiło ją na poziomie bardzo dobrym oraz dobrym. 

Następną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
korzystania z nowych sposobów rozwiązywania proble-
mów. Respondenci w 19,0% przyswoili kompetencję na
poziomie doskonałym. Niespełna połowa ankietowanych
(42,8%) posiadała ją na poziomie bardzo dobrym, zaś
28,5% na poziomie dobrym.

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
zaakceptowania opinii innych. Badani w 14,2% posiadali
tą kompetencję na poziomie doskonałym. Niespełna poło-
wa ankietowanych (42,8%) posiadało ją na poziomie bar-
dzo dobrym. Ponad 1/3 respondentów (38,0%) przyswoiło
kompetencję na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
tworzenia nowych pomysłów. Badani w 14,2% posiadali tą
kompetencję na poziomie doskonałym, a 1/3 responden-
tów (33,3%)  przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo
dobrym. Niespełna połowa ankietowanych (42,8%) posia-
dała kompetencję na poziomie dobrym. 

Na ostatnim miejscu znalazła się kompetencja
Biegłość w podstawowych technologiach kulinarnych.
Nieliczni (9,5%) ocenili kompetencję na poziomie wybit-
nym. Prawie połowa ankietowanych (47,6%) posiadała
kompetencję na poziomie bardzo dobrym, a 1/3 badanych
osób (33,3%) przyswoiło ją na poziomie dobrym (tab. 1). 
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W grupie „Kreatywność w sztuce kulinarnej” znacznie
ponad 1/3 ankietowanych (38,99%) oceniło kompetencje na
poziomie bardzo dobrym. Niespełna 1/3 osób (30,42%)
posiadało kompetencje na poziomie dobrym. Ponad 1/5
respondentów (22,81%) przyswoiło kompetencje na pozio-
mie doskonałym. Niewielu badanych (7,92%) oceniło kom-
petencje na poziomie podstawowowym. Nieliczni zaś
(0,53%) nie posiadają ich wcale.

Grupa kompetencji „Technologia w sztuce kulinarnej”
W grupie „Technologia w sztuce kulinarnej” najlepiej

została oceniona kompetencja Umiejętność korzystania
z technologii w celu utrzymania świeżej żywności. Ponad 1/3
badanych osób (38,0%) oceniło posiadanie kompetencji na
poziomie doskonałym. Niewiele mniej ankietowanych
(33,3%) deklarowało posiadanie kompetencji na poziomie
bardzo dobrym. Nieliczni (9,5%) przyswoili kompetencje na
poziomie dobrym. 

Na drugim miejscu znalazła się kompetencja Pozytywne
nastawienie do nowych sposobów komunikowania się
z klientami. Doskonale przyswojoną kompetencje deklarowa-
ło ponad 1/3 badanych osób (38,0%), zaś ponad ¼ (28,5%)
posiadała ją na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ respon-
dentów (23,8%) deklarowała posiadanie kompetencji na
poziomie dobrym.

Kolejna kompetencja Umiejętność korzystania z techno-
logii w celu podniesienia prędkości gotowania w ocenie
33,3% ankietowanych przyswojona jest na poziomie dosko-
nałym. Ponad 1/3 respondentów deklarowała przyswojenie
kompetencji na poziomie bardzo dobrym, zaś 14,2%  posia-
dało kompetencję na poziomie dobrym.

Następną kompetencją jest Umiejętność korzystania
z nowych urządzeń do gotowania. Ponad ¼ respondentów
(28,5%) posiadało kompetencję na poziomie bardzo dobrym

oraz doskonałym. Prawie 1/5 poddanych badaniu (19,0%)
oceniła jej posiadanie na poziomie dobrym. 

Na piątym miejscu w tej grupie znalazła się kompetencja
Umiejętność zastosowania urządzeń skracających czas przy-
gotowania potraw. Prawie ¼ ankietowanych (23,8%) oceniło
posiadanie tej kompetencji na poziomie wybitnym, doskona-
łym. Ponad połowa (57,1%) oceniła posiadanie kompetencji
na poziomie bardzo dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Znajomość zasad żywienia.
Ankietowani w 19,0% przyswoili ją kompetencje na pozio-
mie doskonałym, wybitnym. Ponad polowa badanych osób
(52,3%) posiada kompetencje na poziomie bardzo dobrym.
Prawie ¼ respondentów (23,8%) ocenia posiadanie kompe-
tencji na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Korzystanie z technologii
w ceku podniesienia prędkości eksploatacyjnej. Badani
w 19,0% w samoocenie oszacowali posiadanie kompetencji
na poziomie doskonałym, wybitnym. Prawie połowa respon-
dentów (47,6%) przyswoiła kompetencję bardzo dobrze, zaś
14,2%  posiadało ją na poziomie dobrym.

Na ósmym miejscu w tej grupie znalazła się kompetencja
Znajomość chemii gotowania. Badani w 19,0% w samooce-
nie oszacowali posiadanie kompetencji na poziomie doskona-
łym, wybitnym, zaś ¼ ankietowanych (28,5%) posiadała
kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Badani w 33,3%
deklarowali posiadanie tej kompetencji na poziomie dobrym.

Kompetencja Korzystanie z technologii w celu podniesie-
nia jakości żywności w samoocenie 14,2% badanych przy-
swojona była na poziomie doskonałym. Prawie połowa
ankietowanych (47,6%) deklarowała posiadanie kompetencji
na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ badanych  (23,8%)
oceniło tą kompetencje na poziomie dobrym. 

Na ostatnim miejscu w tej grupie znalazła się kompeten-
cja Znajomość kuchni molekularnej. Niewielu respondentów

Tab. 1. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Kreatywność w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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(9,5%) posiadało kompetencję na poziomie wybitnym i na
poziomie bardzo dobrym (14,2%).  Ankietowani w 33,3%
deklarowali dobry poziom kompetencji (tab. 2). 

Podsumowując kompetencje tej grupy, na podstawie
wyników badań można stwierdzić, iż ponad 1/3 badanych
osób (37,56%) przyswoiło kompetencje na poziomie bardzo
dobrym. Prawie ¼ respondentów  (24,23%) oceniło posiada-
nie kompetencji na poziomie doskonałym. Ponad 1/5 ankie-
towanych (19,49%) posiadało kompetencje na poziomie
dobrym. Badani w 15,2% przyswoili kompetencje na pozio-
mie podstawowym. Niewielka grupa osób (3,30%) nie posia-
da umiejętności związanych z tymi kompetencjami.

Grupa kompetencji „Produktu w sztuce kulinarnej”
W grupie „ Produkt w sztuce kulinarnej” w samoocennie

najwyższa noty kompetencja Znajomość prezentacji zdro-
wych produktów. Badani w 1/3 (33,3%) ocenili posiadanie
kompetencji na poziomie doskonałym, a prawie połowa
respondentów (47,6%) przyswoiło ją na poziomie bardzo
dobrym, zaś 14,2%  na poziomie dobrym. 

Na drugim miejscu uplasowała się kompetencja
Pozytywne nastawienie do korzystania z nowych składników
i receptur. Respondenci w 1/3 (33,3%) posiadali ją na pozio-
mie wybitnym, zaś ¼ ankietowanych (28,5%) posiadała kom-
petencję na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ badanych
(23,8%) oceniło tą kompetencje na poziomie dobrym.

Kolejną kompetencją jest Zdolność do wytwarzania pro-
duktów zdrowych i higienicznych. Prawie ¼ badanych
(23,8%) oceniło tą kompetencje na poziomie wybitnym.
Niespełna połowa ankietowanych (47,6%) przyswoiło ją na
poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ badanych  (23,8%) oce-
niło ją na poziomie dobrym.

Następną kompetencją jest Wiedza na temat produktów o
zharmonizowanym smaku. Prawie ¼ badanych  (23,8%) oce-
niło tą kompetencje na poziomie wybitnym. Niespełna poło-
wa ankietowanych (42,8%) przyswoiło kompetencję na
poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ respondentów (23,8%)

posiadała ją na poziomie dobrym. 
Na piątym miejscu uplasowała się kompetencja

Umiejętność kreowania komercyjnych produktów. Prawie ¼
respondentów (23,8%) posiadała ją na poziomie doskonałym,
zaś 19,0% przyswoiła kompetencję na poziomie bardzo
dobrym. Ponad 1/3 ankietowanych (38,0%) oceniło posiada-
nie kompetencji na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
rozwijania nowych produktów. Badani w 19,0% posiadali
kompetencję na poziomie wybitnym. Ponad połowa ankieto-
wanych (52,3%) przyswoiła kompetencję na poziomie bardzo
dobrym, zaś 19,0% oceniło kompetencje na poziomie
dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
nowych wartości produktów. Badani w 19,0% posiadali kom-
petencję na poziomie wybitnym. Ponad 1/3 ankietowanych
(38,0%) przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo
dobrym, zaś 33,3% posiadało ją na poziomie dobrym.  

Następną kompetencją jest Umiejętność przygotowania
markowych produktów za pomocą „niesłychanej” wrażliwo-
ści. Badani w 19,0% posiadali kompetencję na poziomie
wybitnym. Prawie ¼ respondentów (23,8%) oceniło kompe-
tencję na poziomie bardzo dobrym, zaś ¼ ankietowanych
(28,5%) posiadało ją na poziomie dobrym. 

Na dziewiątym miejscu uplasowała się kompetencja
Pozytywne nastawienie i ukierunkowanie na stosowanie uni-
katowych składników. Badani w 14,2% posiadali tą kompe-
tencję na poziomie doskonałym. Ponad 1/3 ankietowanych
(38,0%) przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo
dobrym, a 1/3 respondentów (33,3%) oceniło posiadanie
kompetencji na poziomie dobrym. 

Na ostatnim miejscu znalazła się kompetencja Zdolność
do produkcji wyrobów witalnych. Badani w 14,2% posiadali
tą kompetencję na poziomie doskonałym, a 1/3 badanych
(33,3%) oceniło posiadanie kompetencji na poziomie bardzo
dobrym. Niespełna połowa ankietowanych (42,8%) przyswo-
iła ją na poziomie dobrym (tab. 3). 

Tab. 2. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Technologii w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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W grupie „Produkt w sztuce kulinarnej” ponad 1/3
respondentów (37,09%) przyswoiła kompetencje na pozio-
mie bardzo dobrym. Ponad ¼ ankietowanych (28,05%) oce-
niło posiadanie kompetencji na poziomie dobrym. Ponad 1/5
osób (22,34%) posiadała kompetencje na poziomie doskona-
łym. Niewielu badanych (9,02%) kompetencje przyswoiło na
poziomie podstawowym. Nieliczni zaś (2,80%) nie posiadali
jej wcale.

Grupa kompetencji „Serwis w sztuce kulinarnej”
Kolejną grupą kompetencji jest „Serwis w sztuce kulinar-

nej”. Najlepiej ocenioną kompetencją jest Umiejętność komuni-
kowania się z klientami. Ponad połowa respondentów (52,3%)
oceniła posiadanie kompetencji na poziomie doskonałym, zaś
28,5% posiadała ją na poziomie bardzo dobrym. Nieliczne
osoby (9,5%) przyswoiły kompetencje na poziomie dobrym.

Na drugim miejscu znalazła się kompetencja
Umiejętność rozwijania nowych usług kulinarnych. Prawie ¼
respondentów (23,8%) oceniła kompetencję na poziomie
doskonałym. Badani w 33,3%  przyswoili ją na poziomie bar-
dzo dobrym oraz dobrym.

Następną kompetencją jest Umiejętność obsługi skarg
gości i realizacji usługi rekompensaty. Badani w 191,0%
posiadali tą kompetencję na poziomie doskonałym.. Ponad
1/3 ankietowanych (38,0%) przyswoiło kompetencję na
poziomie bardzo dobrym, a 1/3 respondentów (33,3%) posia-
dała kompetencję na poziomie dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do nie-
oczekiwanej kontroli. Badani w 14,2% posiadali tą kompe-
tencję na poziomie doskonałym, a 28,5% posiadała ją na

poziomie bardzo dobrym oraz poziomie dobrym. 
Na piątym miejscu znalazła się kompetencja Pozytywne

nastawienie w stosunku do zbierania dodatkowych, nowych
usług w trakcie roznoszenia rachunków.  Badani w 19,0%
posiadali tą kompetencję na poziomie doskonałym. Prawie ¼
respondentów (23,8%) posiadała kompetencję na poziomie
bardzo dobrym, a 1/3 ankietowanych (33,3%) przyswoiło
kompetencję na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Umiejętność współdzielenia
zasobów. Badani w 19,0% posiadali tą kompetencję na pozio-
mie doskonałym. Niespełna połowa ankietowanych (42,8%)
posiadała kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼
badanych (23,8%) oceniło kompetencję na poziomie dobrym.

Na siódmym miejscu znalazła się kompetencja Wiedza o
pasujących do siebie pokarmach i napojach. Badani w 14,2%
posiadali tą kompetencję na poziomie doskonałym. Ponad 1/3
respondentów (38,0%) przyswoiło kompetencję na poziomie
bardzo dobrym, a 28,5% posiadała kompetencję na poziomie
dobrym. 

Ostatnią kompetencją w tej grupie jest Znajomość projek-
towania unikatowych doznań kulinarnych. Nieliczne osoby
(4,76%) posiadały ją na poziomie wybitnym. Prawie połowa
ankietowanych (47,6%) oceniła kompetencję na poziomie
bardzo dobrym, a 33,3% przyswoiło kompetencję na pozio-
mie dobrym (tab. 4). 

W grupie „Serwis w sztuce kulinarnej” ponad 1/3 ankie-
towanych (35,06%) oceniło poziom posiadanych kompeten-
cji jako bardzo dobry. Ponad ¼ osób (27,94%) posiadało
kompetencje na poziomie dobrym. Ponad 1/5 respondentów
(21,38%) przyswoiło kompetencje na poziomie doskonałym.

Tab. 3. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Produktu w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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Niewiele osób (13,06%) oceniło posiadanie kompetencji na
poziomie podstawowym. Nieliczni (3,0%) nie posiadają jej
wcale.

Grupa kompetencji „Kultura w sztuce kulinarnej”
W grupie „Kultura w sztuce gotowania” respondenci

w 1/3 oszacowali posiadanie kompetencji Wiedza o kulturze
gotowania na poziomie doskonałym – wybitnym oraz 1/3
(33,33%) oszacowała jej posiadanie na poziomie bardzo
dobrym. 

Pozytywne nastawienie do przenikania innowacji ocenio-
no w 33,33% na poziomie wybitnym. Poddani badaniu pra-
wie w ¼ oszacowali, iż posiadają ją na poziomie bardzo
dobrym (23,8%) i na poziomie dobrym (23,8%). 

Na trzecim miejscu uplasowała się kompetencja Wiedza
o charakterystyce składników. W ocenie ponad ¼ responden-
tów (28,5%) posiadają tą kompetencję oni na poziomie
wybitnym. Badani w 1/3 władają ją na poziomie bardzo
dobrym. 

Kompetencja Biegłość urozmaiceń kulinarnych techno-
logii w samoocenie ponad  ¼ badanych (28,5%) występuje
na poziomie wybitnym oraz bardzo dobrym. Prawie ¼
respondentów (23,8%) posiadała kompetencję na poziomie
dobrym.

Na piątym miejscu znalazła się kompetencja Fachowe
łączenia (mieszanie elementów) w sztuce kulinarnej. Prawie
¼ respondentów (23,8%) posiadała ją na poziomie doskona-
łym, wybitnym. Niewiele mniej niż połowa badanych
(42,8%) przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo
dobrym. Prawie 1/5 poddanych badaniu (19,0%) oceniło
posiadanie kompetencji na poziomie dobrym.

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do zro-
zumienia do odżywiania za granicą. Prawie ¼ badanych
(23,8%) oceniło posiadanie tej kompetencji na poziomie
doskonałym. Respondenci w 33,3% przyswoiło tą kompeten-

cję na poziomie bardzo dobrym. W ocenie ponad ¼ badanych
(28,5%) posiadają ją na poziomie dobrym.

Następna kompetencja Znajomość historii kultury i miej-
sca pochodzenia w samoocenie prawie 1/5 poddanych bada-
niu (19,0%) posiadała ją na poziomie doskonałym, a prawie
¼ (23,8%) na poziomie bardzo dobrym. Ponad 1/3 respon-
dentów (38,0%) oceniło posiadanie kompetencji na poziomie
dobrym. 

Kompetencja Wiedza o nawykach żywieniowych i diecie
w samoocenie 19,0% posiadało ją na poziomie doskonałym,
a 33,3% na poziomie bardzo dobrym. W samoocenie ponad ¼
badanych osób (28,5%) posiadała ją na poziomie dobrym.

Na ostatnim (dziewiątym) miejscu uplasowała się kom-
petencja Pozytywne nastawienie do zrozumienia międzyna-
rodowości. Prawie 1/6 badanych  (14,2%) przyswoiła kompe-
tencję na poziomie wybitnym, zaś 1/3 respondentów (33,3%)
przyswoiło tą kompetencje na poziomie bardzo dobrym.
Niewiele mniej niż połowa badanych (42,8%) przyswoiło
kompetencję na poziomie dobrym (tab. 5).  

Podsumowując kompetencje tej grupy można stwierdzić,
iż respondenci prawie w 1/3 (31,51%) posiadali te kompeten-
cje na poziomie bardzo dobrym. Ponad ¼ poddanych badaniu
(28,52%) opanowała te kompetencje na poziomie dobrym.
Prawie ¼ badanych (24,82%) posiadała je na poziomie
wybitnym. Niewielu badanych (13,0%) przyznało, że przy-
swoiło kompetencje w podstawie, a nieliczni (2,10%) nie
posiadają tych kompetencji wcale.

Grupa kompetencji „Estetyki w sztuce kulinarnej”
W grupie „Estetyka w sztuce kulinarnej” najlepiej zosta-

ła oceniona kompetencja Pozytywne postawy do prezentacji
wartości estetycznej. Badani w 33,3% określiła posiadanie tej
kompetencji na poziomie doskonałym, a 28,5% przyswoiła
na poziomie bardzo dobrym. Prawie  ¼ respondentów
(23,8%) posiadało ją na dobrym poziomie. 

Tab. 4. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Servis w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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Na drugim miejscu uplasowała się kompetencja
Pozytywne postawy do prezentacji piękna. Ponad ¼ respon-
dentów oceniła posiadanie jej na poziomie wybitnym,
a 19,0% na poziomie bardzo dobrym. W samoocenie 1/3
(33,3%) badanych posiadają kompetencję na poziomie
dobrym.

Kompetencja Umiejętność podziwiania sztuki i piękna
w ocenie  ¼ respondentów (23,8%) posiadało ją na poziomie
doskonałym. Niewiele mniej niż połowa badanych (42,8%)
przyswoiło kompetencję na poziomie bardzo dobrym, zaś
19,0% oceniła jej posiadanie na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Umiejętność przygotowania
markowych produktów. Prawie  ¼ respondentów (23,8%)
oceniło posiadanie tej kompetencji na poziomie wybitnym
oraz bardzo dobrym. Ponad 1/3 badanych osób (38,0%) oce-
nia posiadanie kompetencji na poziomie dobrym. 

Na piątym miejscu w tej grupie znalazła się kompetencja
Wiedza o podstawowych koncepcjach estetyki zapisu. Prawie
¼ badanych (23,8%) posiada tą kompetencje na poziomie
doskonałym, zaś 1/5 poddanych badaniu (19,0%) oceniła jej
posiadanie na poziomie bardzo dobrym. Na poziomie dobrym
kompetencję posiadało 33,3%. 

Kolejną kompetencją jest Umiejętność rozmieszczenia,
wielkości, ilości i lokalizacji produktów. W ocenie 1/5 podda-
nych badaniu (19,0%) posiadało ją na poziomie doskonałym.
Niewiele mniej niż połowa badanych (42,8%) deklarowało
posiadanie kompetencji na poziomie bardzo dobrym, zaś 1/5
respondentów (19,0%) oceniła posiadanie kompetencji na
poziomie dobrym.

Następną kompetencją w tej grupie jest Umiejętność
reakcji na barwy, koloryt doznań. Badani w 19,0% ocenili jej
posiadanie na poziomie doskonałym, a 1/3 respondentów
przyswoiło ją na poziomie bardzo dobrym. Ponad ¼ bada-
nych (28,5%) posiadała kompetencję na poziomie dobrym.  

Kompetencję Bieżąca wiedza o trendach projektowania
pokarmów w samoocenie 19,0% posiadała ją na poziomie

doskonałym, a 23,8% na poziomie bardzo dobrym. Prawie
połowa ankietowanych (47,6%) deklarowała posiadanie tej
kompetencji na poziomie dobrym. 

Na ostatnim miejscu w tej grupie uplasowała się kompe-
tencja Umiejętność reakcji na wrażliwość i modę. W ocenie
14,2%  posiadało tą kompetencje na poziomie doskonałym,
wybitnym, zaś 33,3%   na poziomie bardzo dobrym  (33,3%)
oraz dobrym (33,3%) (tab. 6).

Podsumowując kompetencje tej grupy można stwierdzić,
iż respondenci prawie w 1/3 (31,64%) posiadali kompetencje
na poziomie dobrym. Niewiele mniej (29,59%) przyswoiło
kompetencje na poziomie bardzo dobrym. Ponad 1/5 ankieto-
wanych (22,7%) deklarowała doskonały poziom kompeten-
cji. Niewiele (13,80%) respondentów posiadało kompetencje
na poziomie podstawowym. Nieliczni (2,60%) nie posiadają
jej wcale.

Grupa kompetencji „Zarządzania w sztuce kulinarnej”
W grupie „Zarządzanie w sztuce kulinarnej” najlepiej

oceniono posiadanie kompetencji Pozytywne nastawienie do
samodzielnej nauki. Badani w 33,3% posiadali tą kompeten-
cję na poziomie doskonałym, a ¼ ankietowanych (28,5%)
posiadała kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Badani
w 33,3% przyswoili kompetencję na poziomie dobrym.

Na drugim miejscu uplasowała się kompetencja
Umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem zespołem.
Badani w 28,5% posiadali kompetencję na poziomie dosko-
nałym. Prawie ¼ badanych (23,8%) oceniło kompetencję na
poziomie bardzo dobrym, zaś 1/3 respondentów (33,3%)
przyswoiło kompetencję na poziomie dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Umiejętność prezentacji zarzą-
dzania i przywództwa. Prawie ¼ badanych (23,8%) oceniała
kompetencję na poziomie wybitnym, a 28,5% na poziomie
bardzo dobrym. Badani w 33,3% przyswoili ją na poziomie
dobrym.

Na czwartym miejscu znalazła się kompetencja

Tab. 5. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Kultura w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 6. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Estetyki w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.

Tab. 7. Poziom posiadanych kompetencji w grupie „Zarządzania w sztuce kulinarnej”. Źródło: opracowanie własne.
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Pozytywne nastawienie wobec kryzysu. Prawie ¼ badanych
(23,8%) oceniła kompetencję na poziomie doskonałym,
a 19,0% posiadała ją na poziomie bardzo dobrym. Ponad 1/3
ankietowanych (38,0%) przyswoiło kompetencję na pozio-
mie dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Pozytywne nastawienie do
zmian. Badani w 19,0% ocenili ją na poziomie wybitnym,
a 33,3% na poziomie bardzo dobrym. Prawie połowa bada-
nych (47,6%) przyswoiła kompetencję na poziomie dobrym.

Następną kompetencją jest Umiejętność radzenia sobie
z zarządzaniem personelem. Badani w  19,0% posiadali kom-
petencję na poziomie wybitnym, a 1/3 respondentów (33,3%)
na poziomie bardzo dobrym. Niespełna połowa ankietowa-
nych (42,8%) przyswoiło kompetencję na poziomie dobrym. 

Na siódmym miejscu uplasowała się kompetencja
Umiejętność kontroli procesu innowacji kulinarnych.
Respondenci w 14,2%  przyswoili kompetencję na pozio-
mie wybitnym. Ponad 1/3 ankietowanych (38,0%) oceniło
kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¼ bada-
nych (23,8%) posiadała kompetencję na poziomie dobrym.

Kolejną kompetencją jest Umiejętność zbierania informa-
cji i zarządzania nimi. Respondenci w 14,2%  przyswoili
kompetencję na poziomie wybitnym, a 28,5% posiadało
kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Ponad 1/3 bada-
nych (38,0%) oceniło kompetencję na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Znajomość aktualnych
i przyszłych trendów żywności. Respondenci w 14,2%
przyswoili kompetencję na poziomie wybitnym, a 23,8%
posiadała ją na poziomie bardzo dobry i na dobrym.

Na dziesiątym miejscu jest  Umiejętność prezentacji
umiejętności marketingowych w zakresie zarządzania
innowacjami. Respondenci w 14,2%  przyswoili kompe-
tencję na poziomie wybitnym. Prawie ¼ respondentów
(23,8%) posiadała kompetencje na poziomie bardzo
dobrym oraz dobrym. 

Kolejną kompetencją jest Umiejętność otwarcia się na
nowe rynki. Nieliczni (9,5%) posiadali kompetencję na
poziomie doskonałym, a 33,3% na poziomie bardzo
dobrym. Prawie połowa ankietowanych (42,8%)  przyswo-
iła kompetencję na poziomie dobrym. 

Następną kompetencją jest Wiedza o kosztach innowa-
cyjnego zarządzania. Niewiele osób (9,5%) posiadało
kompetencję na poziomie doskonałym. Na poziomie bar-
dzo dobrym, dobrym kompetencje przyswoiła taka sama
ilość badanych (28,5%). 

Ostatnią kompetencją w tej grupie jest Wiedza o inno-
wacyjnym procesie zarządzania. Nieliczni (4,76%) posia-
dali kompetencję na poziomie wybitnym, a 19,0% na
poziomie bardzo dobrym. Prawie połowa ankietowanych
(47,6%) przyswoiło kompetencję na poziomie dobrym
(tab. 7). 

W grupie „Zarządzanie w sztuce kulinarnej” ponad 1/3
respondentów (35,12%) oceniło kompetencję na poziomie
dobrym. Ponad ¼ badanych (27,79%) posiadała kompetencje
na poziomie bardzo dobrym. Na zbliżonym poziomie badani
posiadali kompetencje poziomu podstawowego (18,20%)
oraz poziomu wybitnego (17,54%). Nieliczni (0,1%) nie
posiadają tej kompetencji wcale.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że wśród
kompetencji kreatywności 38,99% kucharzy posiadało je na
poziomie bardzo dobrym. Kucharze w gospodarstwach agro-
turystycznych odznaczają się w 37,56% bardzo dobrym
poziomem umiejętności związanych z technologią. Przy tym
taki rodzaj działalności nie wymaga zaawansowanych tech-
nologii – wystarczają im optymalne warunki. Kompetencje
kucharzy odnoszące się do grupy kompetencji produktów
w samoocenie posiadało 37,09% kucharzy w gospodarstwach
agroturystycznych. Nieco mniej badanych (35,06%) posiada-
ła bardzo dobre umiejętności serwisu – usługi. Niespełna 1/3
badanych przyznało, iż bardzo dobrze ma rozwinięte kompe-
tencje w zakresie kultury i estetyki (29,59%). Najmniej
respondentów posiadało bardzo dobre kompetencje zarządza-
nia (27,79%).

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie
następujących wniosków:

- Ze względu na niski poziom kompetencji kultury i este-
tyki należałoby przeprowadzić szkolenia w zakresie podwyz-
szenia tych kompetencji

- Z uwagi na niezadowalający poziom kompetencji zarzą-
dzania należałoby wprowadzić dla osób chętnych warsztaty
odnośnie : planowania, kontrolowania, zarządzania zasobami
ludzkimi oraz finansami. 

- W celu podniesienia kompetencji kulinarnych związa-
nych z produktem można byłoby więcej uwagi poświęcić rol-
nictwu ekologicznemu, zdrowej żywności.
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Abstract

Nowadays the building of the cost effective and competi-
tive agro-eco-touristic complex is impossible without the scien-
tific analysis of the state of the tourism in the countryside. The
given article includes the analysis of the agro-eco tourism de-
velopment in Grodno region which is based on the complex
and multiple investigation of its most important components.

The study in the field of agro-eco tourism in Grodno re-
gion is required to develop the regional legal basis, to provide
the qualitative accommodation of tourists in the countryside es-
tates, to increase the number of work places in the countryside,
to satisfy the needs of rural population in production, process-
ing and recycling the agricultural products, to create the condi-
tions for professional preparation of specialists in the field of
tourism and agro tourism, to develop the system of measures
for support of agricultural enterprises in agro-eco tourism de-
velopment, providing the qualitative service, increasing the
level of professional competencies, development of agro-eco
tourism infrastructure and etc. 

Перспективным направлением развития индустрии
туризма за рубежом является сельский туризм или аг-
ротуризм (agrotourism). В мире ежегодно путеше-
ствуют около 700 миллионов туристов, при этом от 12
до 30 процентов из них предпочитают сельский ту-
ризм. 

Эти цифры характеризуют лишь сложившуюся меж-
дународную ситуацию, а если учесть количество внут-
ренних сельских туристов в разных странах, то это чис-
ло будет значительно выше. Сельский туризм объединяет
широкий спектр различных видов туризма, основанных
на использовании природных, исторических и других
особенностей сельской местности, развиваясь быстрыми
темпами. В США и странах Западной Европы сельский
туризм в последние двадцать лет стал самостоятельной
высокодоходной отраслью туристической индустрии. По
оценкам ВТО, сельский туризм входит в пятерку основ-
ных стратегических направлений развития туризма в ми-
ре до 2020 года [5, 6]. 

Агроэкотуризм в Беларуси стал самым успешным
видом туризма в 2012 году. Всего в прошлом году в
Беларуси насчитывалось 1775 сельских усадеб, кото-
рые принимали туристов, тогда как в 2011 году в на-
шей стране функционировало чуть более полутора ты-
сяч (таблица 1) [8, 9].

Численность туристов, воспользовавшихся услугами
агроусадеб за 2011 г., составила 144851 чел. что на 21,5%
больше, чем в 2010 г. Их рост за 2008-2011 гг. опреде-
ляется в 3,7 раза (рисунок 1.) [7, 8, 9].

В настоящее время наблюдается устойчивая тенден-
ция роста интереса иностранных агроэкотуристов к на-
шей стране. Из них наибольший интерес к Беларуси про-
являют российские граждане: 2008 г - 3%; 2009 г. - 4,9%;
2010 г. - 6,9%, а в 2011 году доля россиян составила
10,5%  в структуре численности обслуженных белорус-
скими агроусадьбами туристов (таблица 2) [8, 9].

Современное состояние и тенденции развития
агротуризма в гродненском регионе

Natalia Barkova

Grodzieński Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Białoruś 

Таб. 1. - Число субъектов агроэкотуризма, единиц

Рис. 1. - Численность агроэкотуристов, обслужен-
ных физическими лицами и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, человек
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Агротуризм является достаточно прибыльной отрас-
лью туризма (таблица 3.). Выручка от услуг агроэкоту-
ризма по результатам 2012 года составила Br44 млрд.,
тогда как в 2011 году – Br 20 млрд. )[7].

Гродненщина – это регион с огромными туристиче-
скими возможностями. Находясь на стыке балтско-сла-
вянских, земель регион обладает уникальным историче-
ским и культурным наследием, которое привлекает
тысячи туристов. 

Исследования туристической привлекательности
сельской территории, проводимые зарубежными специа-
листами, показали, что больше всего в сельской местно-
сти отдыхающих привлекает:  пейзаж; ведение натураль-
ного хозяйства жителями сельской местности; памятники

истории; возможность отдыха, восстановления «жизнен-
ных сил» на природе.

Туризм в нашем регионе объединяет современную
инфраструктуру с уникальными историческими и куль-
турными ценностями. Возможности для развития агро-
экотуризма здесь весьма разнообразны и привлекатель-
ны. Кроме того, Гродненская область, в сравнении
с другими областями республики, характеризуется высо-
ким сельскохозяйственным потенциалом, что является
благоприятным фактором для развития агроэкотуризма. 

В историческом плане  Гродненская область уже из-
вестный за пределами нашей страны регион, что позво-
ляет использовать данный факт для привлечения зару-
бежных туристов и для отдыха на селе. Но в настоящее
время неограниченные ресурсные возможности не ис-
пользуются на сто процентов из-за недостаточно разви-
той инфраструктуры туризма, в том числе отсутствия
средств размещения в туристических районах. Приоритетным
направлением в решении данной проблемы может быть
разработка эффективных форм агроэкотуристического
продукта и его реализация [1].

Анализируя количество субъектов агроэкотуризма
с 2006 по 2012 годы в разрезе областей Республики
Беларусь (таблица 1), можно сделать вывод о том, что за
этот период в Гродненской области наблюдался значи-
тельный рост активности. По состоянию на первое янва-
ря 2013 года в области было зарегистрировано 299 субъ-
ектов агроэкотуризма, а их распределение по районам
следующее: лидируют Гродненский (77 усадеб), Лидский
(28), Кореличский (20), затем Сморгонский (16), Новогрудский
(15), Дятловский (12) Ивьевский, Островецкий, Щучинский
- по 11 усадеб, Воковысский – 10, Мостовский, Свислочский
и Ошмянский районы по 7 зарегистрированных усадеб,
в Зельвенском и Вороновском районах – 6. Меньше все-
го усадеб зарегистрировано в Берестовицком и Слонимском
районах, по две сельские усадьбы.

С учетом специфики региональных и местных усло-
вий в Гродненской области сложились реальные модели
деятельности в сфере агроэкотурима: 

- малый, семейный и индивидуальный агроэкотури-
стический бизнес. К этой категории мы относим хозяев
сельских усадеб, не являющихся предпринимателями
и зарегистрированных в местных органах власти;

- фермеры, сочетающие ведение хозяйства с приемом
туристов в своих домах и усадьбах (усадьбы «Верес»,
«Райская долина» и др.).

- специализированные туристические объекты, на ба-
зе которых предоставляются туристичсеские услуги,
в том числе деловой и познавательный туризм; экоту-
ризм; историко-краеведческий туризм; спортивный ту-
ризм. В качестве примеров можно назвать опыт агроту-
ристического комплекса ОАО «Гродненский мясокомбинат»
и  «Каралінскі фальварак».

Каждый район, сельский совет, микрорегион Гродненской
области уникален и может гордиться своими историко-
культурными и природными памятниками на своей тер-
ритории. Для того чтобы разнообразить агротуристиче-
ское предложение, сделать его более привлекательным
для различных сегментов потребителей, необходимо раз-

Таб. 2 - Численность агроэкотуристов по странам
постоянного места жительства, (человек).

Таб. 3 - Прибыль, полученная за предоставление
услуг в сфере агротуризма.
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рабатывать комплексный туристический продукт, кото-
рый включает не только проживание, питание, и рекреа-
цию на территории сельской усадьбы, а также возмож-
ность выбора интересного туристического маршрута
(пешеходного, велосипедного, водного, конного). Работа
по изучению потенциала территорий, определения спе-
цифики каждого микрорегиона, разработке маршрутов
должна проводиться местными жителями (представите-
лями рабочих групп), по разработанной единой методо-
логии.

В последнее время в Гродненской области отмечает-
ся тенденция к сотрудничеству хозяев усадеб между со-
бой, созданию так называемых "агроэкотуристических
кластеров". К туристическим кластерам относятся груп-
пы предприятий, сконцентрированных географически
в пределах региона, которые совместно используют ту-
ристические ресурсы, специализированную туристиче-
скую инфраструктуру, локальные рынки труда, осу-
ществляют совместное управление и маркетинговую
деятельность. Взаимодействие субъектов кластера – это
всегда конкурентное преимущество региона.

В туризме, где взаимодействуют не один и не два ви-
да услуг, "кластер" наилучшим образом обеспечит систе-
му кооперации и сотрудничества. Создавая своеобраз-
ную "паутину" связей, кластер объединяет все в единое
целое. Создание агроэкотуристических кластеров долж-
но обеспечивать эффективное функционирование одной
или нескольких усадеб. Кластерная стратегия развития
агроэкотуризма ориентирована на создание региональ-
ных и местных агроэкотуристических сетей, объединяю-
щих различные модели хозяйств и предприятий. 

В последние годы в Гродненской области появились
примеры сотрудничества агроэкоусадеб с различными
культурными и спортивными организациями. Тем не ме-
нее, ключевыми участниками кластера могут выступать
сельские усадьбы, местные мастера (умельцы), туристи-
ческие фирмы, транспортные предприятия, сельскохо-
зяйственные предприятия, местные органы власти, фи-
нансовые институты, учебные учреждения, другие
предприятия, которые предоставляют непрофильные
услуги (организация развлечений, местные промыслы,
музеи, рекламные фирмы и т.д.).

На сегодняшний день на территории Гродненской и
Брестской областей программой развития ООН (USAID /
UNDP LEED) реализуется проект «Местное предприни-
мательство и экономическое развитие». Целью проекта
является повышение роли частного сектора в экономике
Брестской и Гродненской областей и динамично разви-
вающемся туристском секторе Республики Беларусь.

В рамках реализуемых проектом мероприятий на
территории двух областей Республики Беларусь отобра-
ны 17 туристических дестинаций, на территории кото-
рых будут создаваться агротуристические кластеры.
Деятельность эта будет осуществляться через поддержку
развития и роста частных микро-, малых и средних пред-
приятий, работающих в секторе агротуризма, стимулиро-
вания местных инициатив и создания рабочих мест, про-
движения проектных территорий как туристических
дестинаций внутри страны и за ее пределами [4].

Одним из примеров агротуристического кластера
в Гродненской области может стать туристическая дести-
нация «Зеленый оберег Гродно», которая охватывает тер-
ритории, прилегающие к бассейну реки Котра. Регион
бассейна реки Котра (правый приток Немана) включает
в себя территории Гродненского района (Поречский,
Озерский, Скидельский, Обуховский сельсоветы), Щучинского
района (Новодворский и Дембровский сельсоветы, Остринский
поссовет) и Мостовского района (Хартицкий и Дубненский
сельсоветы). 

Лесной массив на левом берегу Котры традиционно
называют Гродненской пущей, а лес, вытянувшийся
вдоль правого берега реки - Котранской пущей.

Регион является интересным природным объектом,
на котором находится три охраняемых природных терри-
тории: Поречский биологический (ботанический) заказ-
ник, Государственный ландшафтный заказник «Озеры» и
Государственный ландшафтный заказник «Котра» (по-
следний с севера граничит с литовским заказником
«Чапкеляй»). 

В настоящий момент сохранности этой территории
угрожает интенсивная сельскохозяйственная деятель-
ность, торфоразработки и лесозаготовки, причем терри-
торию активного индустриального вмешательства чело-
века в будущем планируется значительно расширить за
счет возобновления торфоразработок и включения прак-
тически всей рассматриваемой территории в состав при-
городной зоны г.Гродно, что нанесет значительный вред
природному потенциалу региона [3].

Перспективой устойчивого развитии региона может
стать расширение туристического сегмента и создание
отдельного кластера агроэкотуризма на территории де-
стинации, что также соответствует определенной
Министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды стратегии развития туризма на особо охра-
няемых природных территориях.

Таким образом, целью создания агротуристической
рекреационной зоны в бассейне реки Котра – является
сохранение природного и историко-культурного насле-
дия региона путем его устойчивого экономического раз-
вития. 

Для этого в регионе уже имеется определенная ин-
фраструктура и опыт приема отечественных и зарубеж-
ных туристов: санатории, профилактории, базы отдыха,
детские оздоровительные лагеря, дома охотника и рыбо-
лова, агроусадьбы и т.п. Проведенный SWOT-анализ вы-
явил сильные стороны дестинации «Зеленый оберег
Гродно»: 

- активность местных жителей (наличие желания
развивать регион)

- активность местных учреждений в создании и раз-
витии инициатив по устойчивому развитию  (Учреждений
Образования, центров культуры и досуга, центра туриз-
ма и краеведения, представителей бизнеса); 

- поддержка местной властью (сельсоветом) инициа-
тив по УР;

- большой опыт работы УО по внедрению идей
ЭнергоЭффективности (ЭЭ) в практику организации
жизнедеятельности УО в учебный процесс; 



Ruch a zdrowie. Wybrane problemy66

- наличие санаториев (большое количество отдыхаю-
щих круглый год), оздоровительных баз и детских оздо-
ровительных лагерей, агроусадеб (большое количество
отдыхающих в теплый период года)

- наличие дачных кооперативов (большое количество
отдыхающих в теплый период года)

- близкая граница с Литвой
- наличие мест для размещения больших организо-

ванных групп туристов (школьников) в летнее время ОУ
(школы-интернаты);

- отсутствие крупных предприятий 
- нетронутая природа (озера, леса, родники, болота),

возможность сбора экологически чистых грибов и ягод; 
- опыт экологического земледелия при школах-интер-

натах;
- размещение на территории дестинации ГПУ

«Республиканский заказник «Озера» и
- размещение на территории дестинации Поречского

биологического (ботанического) заказника (площадь 2,3
га), где сохранены естественных плантаций клюквы, ди-
корастущих лекарственных растений, редких и исчезаю-
щих видов растений и животных, ценных лесных форма-
ций.

- уже существующий имидж региона как курортной
зоны

- богатая история региона, интересное культурное
наследие

- разработанные туристические маршруты, экологи-
ческие тропы, экскурсии 

- Фест духовой музыки (проходит 1 раз в два года)
(духовой оркестр )

- фестиваль «Лисички» (будет впервые проведен в
2013 г.)

- Большое количество отдыхающих в регионе – это
потенциальные клиенты агроэкосадеб. В 2012 году в ре-
гионе сельскими усадьбами было заключено 3653 дого-
вора на сумму 2177,17 Br млн. руб. (таблица 4).

Безусловно на рост объема средств, полученных
в оплату предоставленных агроусадьбами услуг опреде-
ленное влияние оказал естественный рост цен на услуги,
но одновременно и то что агроэкотуризм развивается
и помимо основных услуг, например, предоставление
ночлега, оказывается большее количество сопутствую-
щих услуг. Туристу стало интереснее, и он оставляет
больше денег в усадьбе. 

Агротуризм как дополнительный источник доходов
сельских жителей, как форма отдыха, как новые возмож-

ности организации свободного времени, основывается
на использовании природных и культурных ресурсов ре-
гиона и требует от сельских жителей высокой активно-
сти в его организации и качественном оказании услуг. 

В Гродненской области в 64% сельских усадеб тури-
стам предлагается разместиться в одноэтажных домах,
в 29% - в двухэтажных домах, три этажа имеет около
2,9% сельских усадеб, в которых для приема агроэкоту-
ристов подготовлены 2-3 комнаты. В основном это дере-
вянные строения 61,7% или дома из кирпича 14,7%, бо-
лее половины (58%) из них обеспечены современными
коммуникациями. Дополнительным стимулом в выборе
той или иной усадьбы является перечень дополнитель-
ных услуг (развлечений), которые агротурист может по-
лучить в хозяйстве или за его пределами. Проведенный
нами опрос жителей Гродненской области дает возмож-
ность определить, какие именно дополнительные услуги
наиболее привлекательны для агротуристов. Возможность
активного отдыха, организованного хозяевами усадьбы,
приветствует 29% опрошенных. При этом результаты
опроса указывают на то, что большинство потребителей
ожидает обширного предложения различных форм ак-
тивного отдыха в окрестностях деревни, в районе, регио-
не. Это может быть: отдых на воде (47%), сбор ягод и
грибов (29%), экскурсии по окрестной территории (29%),
участие в фестивалях, зрелищных мероприятиях (26%),
катание на лошадях (25%), зимние катания (лыжи, сани,
коньки) (21%), рыбалка (17%), велопрогулки (7%), охота
(3%) и т.п. Часть опрошенных (8%) предпочитают само-
обслуживание и самоорганизацию отдыха в сельской
усадьбе. К ним можно отнести  особую категорию тури-
стов (специальные туристы), отправляющихся в деревню
для занятия своим хобби. Это главным образом рыболо-
вы, охотники, грибники, фотографы и т.п.  Кроме этого
необходимо учитывать и тех туристов, которые во время
отдыха желают общаться  с домашними животными (7%)
и участвовать в сельском быте (7%), для них можно ор-
ганизовывать различные сельхозработы (сенокос, стриж-
ка овец, дойка и т.д.). Для ознакомления желающих с
многообразными культурами в регионе (белорусской,
польской, украинской, литовской, староверской и т.д.) не
лишним будет разработка оригинальных развлекатель-
ных программ с элементами народных традиций и фольк-
лора, организация мастер-классов по  народным промыс-
лам (лепка из глины, кузнечное дело, плетение из соломки
и т.д.), знакомство с азами национальной кухни, занятия
живописью и т.п. 

Среди дополнительных услуг, которые фактически
могут предложить сельские усадьбы Гродненщины, мож-
но выделить: сбор ягод и грибов (60%), рыбалку (57%),
охоту (20%), отдых на воде и велопрогулки (по 43%),
около 40% усадеб организуют экскурсии по окрестно-
стям, лишь четверть усадеб предлагают гостям быть
участниками традиционных праздников и народных об-
рядов, 20% - наблюдать и быть участником сельского бы-
та. Катание на лошадях и общение с домашними живот-
ными предлагают соответственно 30 и 10% усадеб [2].

Таким образом,  для развития агротуризма в Гродненской
области имеются значительные благоприятные экономи-

Таб. 3 - Прибыль, полученная за предоставление
услуг в сфере агротуризма.
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ческие и организационные  условия, заинтересованность
местных органов власти в развитии этого движения и
эффективном использовании имеющегося в сельской
местности жилого фонда. 

Несмотря на условия, способствующие развитию ту-
ризма, в Гродненском регионе существуют некоторые
проблемы, сдерживающие этот процесс: 

- отсутствует кооперация, сотрудничества между
субъектами туристической деятельности;

- недостаточное количество агроусадеб в ряде рай-
онов Гроденщины;

- малое количество разработанных туристических
маршрутов;

- недостаточное «брендирование» территории как ту-
ристической дестинации;

Среди путей решения вышеназванных проблем мы
видим:

- укрепление туристической инфраструктуры; 
- привлечение местного населения в агроэкотуристи-

ческий бизнес;
- расширение перечня туристических услуг в регионе;
- активизация фестивального движения в регионе;
- создание событийного календаря региона;
- повышение уровня информированности населения

о возможностях экологического земледелия, энергосбе-
режения и т.п.;

- брендинг и маркетинг территории туристической
дестинации; 

- создание сети туристических маршрутов на терри-
тории дестинации;

- увеличение количества и прибыльности и рост рен-
табельности агротуристических хозяйств;

- формирование и развитие экологического земледе-
лия;

- оборудование сети мест отдыха на природе, а также
правильно оборудованных кемпингов.
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Abstract

The rat race to gain a larger clientele by hoteliers forces
them to routinely improve the standards of their services.
One way to do that is to have well a qualified staff at your
hotel.  If a hotel works like a well-oiled machine, it encoura-
ges guests to come back.  The study aimed at evaluating the
competency level of the managing staff in hotels.  The qu-
estionnaire  based on the Chung-Herra B.G., Enz C. A.,
Lankau M.J. model from the year 2003 was conducted
among 21 people. Of the questioned, 61.9% comprised ma-
nagers of major hotels and the remaining 38.1% were mana-
gers of inns as well as other tourist destinations in the
Suwałki region.  More than half of the staff managed their
places of lodging for no longer than 10 years, whereas
37.4% of the questioned for around 5 years. The remaining
12.5% managed their hotels for a period more than 10 years. 

This study focused on a wide range of skill levels and
the results of management competency showed that in the
field of strategic management, the very good level was re-
presented by 52.4% of the questioned.  In the field of leader-
ship, very good level was represented by 45.2%.  If we look
and self-management, 44.6% of those questioned was on a
very good level. In the realm of social competency, the poll
evaluated the following categories: customer service, inter-
personal skills, good manners and communication skills. The
amount of respondents on a very good level was as follows:
50.7%, 46.8% 39.7% and 39.0%, respectively. In regard to
technical competency, the poll evaluated the following cate-
gories:  critical thinking, implementation and familiarity
with the line of business.  The results of respondents earning
a very good level were as follows: 45.6%, 41.7% and 40.5%
respectively.  The results of the questionnaire showed that
the level of management competency is on a higher level
than that of social or technical competence.  We can conclu-
de that a marked increase of competition among hotel
owners in the Suwałki region would cause hotel staffs to ra-
ise their qualifications and what would follow, would be an
equally marked increase in their competency levels in the
aforementioned spheres.  

Key words: competence, managing staff, hotels.

Wprowadzenie

Chęć pozyskania coraz większej liczby klientów przez
hotelarzy zmusza ich do coraz wyższego poziomu świadczo-
nych usług. Wygodne łóżko oraz podstawowe posiłki nie za-
pewnią pełnej satysfakcji klienta z pobytu w obiekcie hote-

larskim. Ważnym aspektem w pozyskaniu zadowolonych go-
ści są odpowiednie, dobrze wykształcone kompetencje pra-
cowników [2,3] obiektu hotelarskiego.

Do kadr zarządzających obiektem hotelarskim można za-
liczyć: dyrektora i jego zastępców w zakresie gastronomii, fi-
nansów, marketingu itp., kierowników poszczególnych dzia-
łów lub specjalistów – doradców w obszarach złożonych
i specyficznych dla konkretnego hotelu. Ilość kierujących za-
leżna jest od wielkości i specyfiki usług hotelarskich. Całokształtem
działalności hotelu kieruje dyrektor [4]. Ustala organizację
wewnętrzną hotelu, określa zasady współpracy poszczegól-
nych działów, koordynuje pracę hotelu, określa kierunki poli-
tyki handlowej hotelu, kieruje polityką kadrową, monitoruje
pracę poszczególnych, sprawuje władzę nad zabezpieczonym
mienia hotelu oraz rozpatruje skargi pracowników. W dużych
obiektach hotelarskich, o rozbudowanej strukturze organiza-
cyjnej zakres odpowiedzialności podzielony jest odpowiednio
między głównego dyrektora i jego zastępców do spraw mar-
ketingu, gastronomii, spraw osobowych, handlowych, tech-
nicznych i innych [6 s. 157].

Zastępca dyrektora do spraw gastronomii to pracownik
odpowiedzialny za całokształt działalności gastronomicznej
w hotelu. Zastępca dyrektora do spraw hotelowych podobnie
jak szef gastronomi nadzoruje pracę służb mu podległych,
czyli pionu pobytowego. Bardzo często rolę dyrektora do
spraw finansowych przybiera główny księgowy. Zajmuje się
on planowaniem gospodarki i finansami hotelu, sprawozda-
niami finansowymi i ekonomicznymi, kontrolą finansową.
Zastępca dyrektora do spraw osobowych ma za zadanie do-
radzanie zarządowi

w zakresie rekrutacji pracowników oraz bieżącym oce-
nianiu jakości pracy. Specjaliści do spraw marketingu
i sprzedaży zajmują się reklamą oraz tworzeniem właściwe-
go wizerunku przedsiębiorstwa (public relations). Kierownik
recepcji odpowiedzialny jest za odpowiednie obsadzenie sta-
nowisk w recepcji stosownie do potrzeb wynikających z ob-
łożenia hotelu [5, s. 51-54].

W piśmiennictwie polskim trudno odnaleźć precyzyjne
treści dotyczące kompetencji kadry zarządzającej obiektami
hotelarskimi. Zatem i trudno jest zmierzyć poziom umiejęt-
ności kadry kierowniczej. Zatem problem w można sformu-
łować następująco: Jaki poziom kompetencji posiada kadra
zarządzająca obiektami hotelarskimi?

Metodologia badań

Cel i założenia badań: oszacowanie poziomu posiada-
nych kompetencji przez kadrę zarządzającą obiektami hote-

Kompetencje kadry zarządzającej 
w obiektach hotelarskich 

1Dorota Kozłowska, 2Wojciech Ryszkowski, 3Marcin Blaszko
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larskimi.  W stosunku do celu i problemu założono, że kadry
zarządzające obiektami hotelarskimi nie prezentują wysokie-
go poziomu. Założono, że w samoocenie większości bada-
nych poziom jest uśredniony, a poziomie bardzo dobry pre-
zentuje nieliczna grupa poddanych badaniu. 

W stosunku do problemu pracy oraz hipotezy ogólnej
sformułowano następujące pytania badawcze:

- Jaki poziom kompetencji prezentują kadry zarządzają-
ce obiektami hotelarskimi?

- Które kompetencje są najbardziej rozwinięte wśród ka-
dry zarządzającej obiektami hotelarskimi?

Metody i techniki badawcze:

Do realizacji celu zastosowano podejście badawcze
oparte o założenia metody sondażu diagnostycznego i meto-
dy analizy i krytyki piśmiennictwa. W ramach wymienio-
nych metod badawczych wykorzystano następujące techniki
i narzędzia badawcze: analiza dokumentów i badania ankie-
towe. W oparciu o model Chung – Herra B.G., Enz C. A.,
Lankau M.J. z 2003r. (Rysunek 1) przygotowano kwestiona-
riusz ankiety. Zgodnie z modelem w kwestionariuszu ankie-
ty zawarto 99 kompetencji szczegółowych. Ankietowani
oceniali poziom własnych kompetencji mając do wyboru
trzy poziomy ich posiadania: znikomy; dobry, bardzo dobry.

Charakterystyka badanych

Do badań przystąpiło 21 osób. Wśród nich przeważały
kobiety (52,4%), natomiast mężczyźni stanowili 47,6%.
Obiektami hotelarskimi zarządzało 61,9%, natomiast obiek-
tami turystyczno – noclegowymi 38,1% badanych. Wśród
kadry zarządzającej obiektami turystyczno-noclegowymi
50% stanowiły osoby pracujące na stanowisku kierowni-
czym około 10 lat. Ponad 1/3 badanych (37,5%) ze stanowi-
skiem zarządzającym ma kontakt do 5 lat.  Ponad 10 lat sta-

nowisko kierownicze piastuje 12,5% badanych. Badania
przeprowadzono w styczniu-lutym 2013 w obiektach pół-
nocno – wschodniej Polski.

Kompetencje społeczne

Grupa kompetencji “Kultura osobista”
Badania wykazały, że w grupie kompetencji społecz-

nych, podgrupie Kultura osobista, kompetencja Etyka w wy-
konywaniu czynności zawodowych została oceniona przez
nieco powyżej 1/3 respondentów (38,1%) na poziomie bar-
dzo dobrym. Nieco poniżej 2/3 badanych (61,9%) oszacowa-
ła, iż posiada tą kompetencję na poziomie średnim.

Ponad połowa ankietowanych (52,4%) wskazała,
że kompetencję Wyrażanie sprzeciwu w sposób taktowny
i wrażliwy posiada na poziomie średnim. Nieco powyżej 1/3
badanych (38,1%) opanowała ją w stopniu bardzo dobrym.
Zaledwie dwie osoby wskazały znikomy poziom (9,5%).

Kompetencję Traktowanie ludzi z szacunkiem ponad po-
łowa respondentów (52,4%) posiadało na poziomie bardzo
dobrym. Na poziomie średnim posiadało ją 1/3 badanych
(33,3%). Na poziomie znikomym kompetencję tą posiadało
14,8% ankietowanych.

Nieco poniżej połowy badanych (47,6%) kompetencję
Słuchanie ludzi bez przerywania wskazało na poziomie bar-
dzo dobrym. Na poziomie średnim opanowało ją ponad 1/3
respondentów (38,1%). Za znikomy poziom posiadania tej
kompetencji uznało 14,8% ankietowanych.

Ochrona poufnych informacji na poziomie średnim opa-
nowało około 2/3 badanych (61,9%). Ankietowani w 33,3%
posiadali tą kompetencję na poziomie bardzo dobrym.
Znikomy poziom opanowania wykazało 4,8% badanych.

Traktowanie ludzi sprawiedliwie, jako kompetencję opa-
nowaną w stopniu bardzo dobrym, posiadało 28,6% bada-
nych. Na poziomie średnim opanowało tą kompetencję 2/3
respondentów (66,6%). Zaledwie jeden ankietowany wska-
zał, iż posiada tą kompetencję na poziomie znikomym co
stanowi 4,8% ogółu (Rysunek 2).

Grupa kompetencji “Komunikatywność”

W grupie Kompetencji społecznych, podgrupie odnoszą-
cej się do Komunikatywności, badania wykazały, że kompe-

Rys. 1. Model kompetencji przyszłych liderów gościnności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chung – Herra
B.G., Enz C. A., Lankau M.J. Grooming Future Hospitality
Leaders: A Competencies Model. Acquiring hotel-industry ex-
pertise pales in a future-oriented competencies model in favor
of managers’ ethical behavior and strategic-management
acumen. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,
Human Resources, 2003 (1-25).

Rys. 2. Poziom kompetencji społecznych w grupie „Kultura
osobista" w samoocenie badanych 
Źródło: opracowanie własne
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tencję Prezentowanie pomysłów w sposób przekonujący
52,4% ankietowanych opanowało w stopniu średnim nato-
miast 47,6% w bardzo dobrym.

Kompetencję Podsumowywanie i wyjaśnianie opinii lu-
dzi w celu zapewnienia zrozumienia ponad połowa badanych
(52,4%) opanowała w stopniu średnim, a 47,6% badanych
oceniło ją na poziomie bardzo dobrym.

Wyjaśnianie oczekiwań w stosunku do pracowników na
temat zadań, ról i odpowiedzialności na poziomie bardzo do-
brym opanowało ponad 1/3 (38,1%) respondentów. Średni
poziom wyraziło 42,9% badanych. Zaledwie 19% badanych
wskazało na znikomy poziom posiadania tej umiejętności.

Umiejętność Wchodzenia w interakcje z ludźmi w spo-
sób bezpośredni i otwarty prawie 3/4 (71,4%) ankietowa-
nych posiadało na poziomie średnim, a w bardzo dobrym
zdolność tą opanowało 28,6% respondentów.

Z badań wynika, że kompetencja Praca nad nawiązaniem
silnych relacji z właścicielami innych obiektów wśród pra-
wie połowy ankietowanych (47,6%) opanowana jest na po-
ziomie średnim. W 33,3% ankietowanych posiadało ją na
poziomie bardzo dobrym. W stopniu znikomym posiadało tą
kompetencję 19,1% badanych.

Budowanie powiązań z ludźmi wewnątrz i na zewnątrz
budynku, to kompetencja, którą 2/3 (66,7%) ankietowanych
posiadało na poziomie średnim. Około 1/4 (23,8%) bada-
nych wskazało, że opanowało ją na bardzo dobrym pozio-
mie, a jedynie 9,5% ankietowanych, że na poziomie zniko-
mym.

Kompetencja Pisanie w sposób efektywny opanowana
została przez ponad połowę respondentów (57,1%) na pozio-
mie średnim. Mniej, gdyż 1/3 ankietowanych (33,3%) wska-
zało na bardzo dobry poziom opanowania. W 9,5% bada-
nych na poziom znikomy.

Inspirowanie i motywowanie innych w stopniu bardzo
dobrym opanowało 52,4% respondentów. W stopniu średnim
posiadło tą umiejętność nieco poniżej połowy badanych
(47,6%).

Kompetencja Mówienie głośno i wyraźnie w różnych sytu-
acjach, została poznana przez 47,6% respondentów w stopniu
średnim. Trochę ponad 2/3 badanych wskazało na bardzo do-
bry poziom przyswojenia tej zdolności. Zaledwie 14,3% bada-
nych wskazało na znikome opanowanie tej umiejętności.

Badania wykazały, iż kompetencję Działanie jako czło-
nek zespołu, niecała połowa respondentów (47,6%) opano-
wała na poziomie bardzo dobrym. Nieco powyżej 40% an-
kietowanych (42,9%) wskazało na średni stopień przyswojenia
tej zdolności. Najmniej, bo 9,5% badanych oceniło znikomy
poziom jej posiadania (Rysunek 3).

Grupa kompetencji “Obsługa klienta”

W podgrupie kompetencji dotyczącej Obsługi klienta,
grupy kompetencji społecznych, kompetencja Opracowanie
planów działania w celu spełnienia potrzeb klienta, została
opanowana przez ponad połowę badanych (57,1%) na pozio-
mie średnim, a w ocenie 1/3 ankietowanych (33,3%) bardzo
dobry poziom opanowania umiejętności. Zaledwie 9,5% ba-
danych wskazało na poziom znikomy.

Aktywne i częste słuchanie klientów według 52,4% ba-
danych opanowane zostało na poziomie bardzo dobrym.
Nieco poniżej połowy badanych (47,6%) posiadało kompe-
tencję na poziomie średnim.

Według 66,6% respondentów kompetencja Branie pod
uwagę potrzeb klienta przy podejmowaniu decyzji opanowa-
na była na poziomie bardzo dobrym. Średni poziom opano-
wania tej kompetencji wskazało 1/3  ankietowanych (33,3%)
(Rysunek 4).

Grupa kompetencji “Interpersonalne”

Ostatnią podgrupą kompetencji są zdolności odnoszące
się do umiejętności interpersonalnych. Ankietowani w pra-
wie 2/3 (61,9%) ocenili pierwszą z kompetencji w tej pod-
grupie Kontrolowanie postępów i w razie potrzeby przekse-
rowanie wysiłku pracy na innych na poziomie średnim.
Równo 1/3 badanych (33,3%) posiadało ją w stopniu bardzo
dobrym. Zaledwie 4,8% respondentów opowiedziało się za
znikomym stopniem opanowania tej umiejętności.

Wyszukiwanie relacji zwrotnych (opinii) u innych jest
zdolnością opanowaną przez prawie połowę ankietowanych
(47,6%) na poziomie średnim. Ponad 1/3 respondentów
(38,1%) wskazała na bardzo dobry poziom opanowania tej
umiejętności. W stopniu znikomym natomiast posiadało ją
14,3% badanych.

Rys. 3. Poziom kompetencji społecznych w grupie
„Komunikatywność” w samoocenie badanych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Poziom kompetencji społecznych w grupie „Obsługa
klienta” w samoocenie badanych 
Źródło: opracowanie własne
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Kompetencję Zapewnienie pracownikom dostępu do in-
formacji prawie 2/3 badanych (61,9%) posiadało na pozio-
mie średnim. Bardzo dobry poziom opanowania tej kompe-
tencji wykazało ponad 1/3 badanych (38,1%).

Łączenie procesu planowania działań przez grupy robo-
cze lub jednostki organizacyjne to zdolność opanowana
w stopniu średnim przez ponad połowę badanych (52,4%),
natomiast 47,6% respondentów posiadało tą umiejętność na
poziomie bardzo dobrym.

Ankietowani w 42,9% posiadają na poziomie bardzo do-
brym kompetencję Wyrażanie zaufania w stosunku do kom-
petencji ludzi do wykonywania pracy. W stopniu średnim
opanowało ją ponad 1/3 ankietowanych (38,1%). Poziom
znikomy przyswojenia tej umiejętności wykazało 19% bada-
nych.

Poddawanie konstruktywnej krytyce w sposób konkretny
i na czas wśród 2/3 badanych (66,7%) ankietowanych opa-
nowana była na poziomie bardzo dobrym, a na średnim 1/3
respondentów (33,3%).

Modelowanie zmian oczekiwanych od innych jest zdol-
nością, którą 42,9% ankietowanych posiadało na poziomie
średnim. Stopień bardzo dobry przyswojenia tej zdolności
wyraziło ponad 1/3 respondentów (38,1%). W stopniu zniko-
mym opanowało ją 19% badanych.

Zachęcanie pracowników do korzystania z ich inicjaty-
wy na celu rozwiązania pojawiających się problemów była
kompetencją opanowaną w stopniu średnim przez ponad po-
łowę ankietowanych (52,4%). W stopniu bardzo dobrym
zdolność tą posiadało 47,6% respondentów.

Zachęcanie innych do wyrażania swoich poglądów, na-
wet tych sprzecznych jest umiejętnością, którą ponad połowa
respondentów (52,4%) opanowało na poziomie bardzo do-
brym. W stopniu średnim posiadało ją 42,9% ankietowa-
nych. Poziom znikomy opanowania tej umiejętności wyka-
zało zaledwie 4,8% badanych.

Uważne słuchanie obaw wyrażanych przez innych to
kompetencja, którą 42,9% ankietowanych posiadało na po-
ziomie bardzo dobrym, a w średnim 38,1% badanych.
Natomiast w stopniu znikomym posiadało ją 19% badanych.

Dostosowanie podejścia kierowniczego, aby dopasować
się do innych osób jest umiejętnością opanowaną w stopniu
bardzo dobrym przez ponad połowę badanych (52,4%).
W stopniu średnim posiadało ją 47,6% respondentów.

Rozwijanie innych poprzez krytyczne decyzje wpływają-
ce na nich to zdolność, którą 52,4% ankietowanych posiada-
ło w stopniu średnim natomiast. Pozostali badani (47,6%)
opanowali tą kompetencję na poziomie średnim.

Rozumienie skomplikowanych koncepcji i relacji mię-
dzyludzkich jest kompetencją opanowaną przez 2/3 bada-
nych (66,7%) na poziomie średnim. Stopień bardzo dobry tej
kompetencji wykazało 1/3 respondentów (33,3%).

Rozumienie wartości właścicieli i współpracowników
oraz ich sposobu postrzegania rzeczy to umiejętność, którą
ponad połowa (52,4%) ankietowanych opanowała w stopniu
bardzo dobrym. Poziom średni wyraziło 42,6% badanych.
Stopnień znikomy przyswojenia tej umiejętności wskazało
19% badanych.

Kształtowanie i oddziaływanie na decyzje właścicieli

i współpracowników wśród 2/3 badanych (66,7%) posiadana
jest na poziomie bardzo dobrym. W stopniu średnim posia-
danie tej kompetencji wskazało 1/3 respondentów (33,3%).

Ankietowani wskazali, że kompetencja Promowanie sza-
cunku, zrozumienia dla różnorodności i różnic indywidual-
nych wśród 2/3 badanych (61,8%) posiad ją na poziomie
bardzo dobrym. Poziom średni wskazało ponad 1/4 ankieto-
wanych (28,6%). W stopniu znikomym kompetencję tą po-
siadało 9,5% respondentów.

Ostatnią kompetencję Budowanie partnerstwa i związ-
ków między organizacjami społecznymi w stopniu średnim
posiadało ponad 1/3 respondentów (38,1%). Ankietowani
w 33,3% wskazali, że posiadają ją na poziomie bardzo do-
brym, a 28,6% badanych znikomy poziom przyswojenia tej
zdolności (Rysunek 5).

Kompetencje menadżerskie

Grupa kompetencji “Zarządzanie sobą”
Z badań wynika, iż w grupie drugiej kompetencje mena-

dżerskie, w podgrupie odnoszącej się do zarządzania sobą
kompetencja Adaptacja do zmieniających się okoliczności
została oceniona przez ponad połowę respondentów (57,1%)
na poziomie średnim. Ponad 1/4 badanych wskazała na bar-
dzo dobry stopień przyswojenia tej umiejętności. Zaledwie
14,3% badanych wskazało na znikomy poziom posiadania
tej zdolności.

Kompetencja Skuteczna praca w dwuznacznych (nieja-
snych) sytuacjach przez ponad połowę ankietowanych
(52,4%) wykształcona jest na poziomie średnim. Na pozio-
mie bardzo dobrym posiadało tą kompetencję 1/3 badanych
(33,3%). Opanowanie tej umiejętności na poziomie zniko-
mym wykazało 14,3% badanych.

Konstruktywna praca pod wpływem stresu i presji jako
kompetencja kadry zarządzającej obiektami hotelarskimi
opanowana była przez 2/3 badanych (66,7%) na poziomie
średnim, a na bardzo dobrym 33,3% badanych.

Według prawie połowy respondentów (47,6%) kompe-
tencja Praca nad tym, aby zrozumieć, dlaczego inni są od-
porni na zmiany, zamiast zmuszać innych do akceptacji
zmian została przyswojona na bardzo dobrym poziomie.

Rys.5. Poziom kompetencji społecznych w grupie „Umiejętności
interpersonalnych” w samoocenie badanych 
źródło: opracowanie własne
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Na średnim poziomie oceniło ją 42,9% badanych, a na po-
ziomie znikomym 9,5% ankietowanych.

Kompetencję Zrozumienie, planów i perspektyw właści-
cieli, pracowników , menedżerów i innych stron ponad poło-
wa badanych (52,4%) posiadała na poziomie bardzo dobrym.
Średni stopień opanowania tej umiejętności zadeklarowało
42,9% respondentów. Zaledwie 4,8% badanych posiadało tą
zdolność w stopniu znikomym.

Zmienianie zachowania w odpowiedzi na reakcje i prze-
życia wśród ponad połowy badanych (52,4%) opanowana
była w stopniu średnim. Na poziomie bardzo dobrym posia-
dało ją 47,6% ankietowanych.

Ponad 1/3 badanych (38,1%) kompetencję Konstruktywnie
radzi sobie z własnymi porażkami i błędami posiadała na po-
ziomie średnim, a na bardzo dobrym 42,9% respondentów.
W stopniu znikomym 19% ankietowanych.

Powierzanie wystarczającej ilości swojej pracy dla in-
nych to zdolność, którą prawie 2/3 badanych (61,9%) posia-
dało na poziomie bardzo dobrym. W stopniu średnim opano-
wało ją ponad 1/4 ankietowanych (28,6%). Tylko 9,5%
respondentów wskazało na znikomy poziom opanowania tej
zdolności.

Dążenie do ciągłej nauki i własnego rozwoju wśród
42,6% respondentów została opanowana w stopniu bardzo
dobrym. Ponad 1/3 ankietowanych (38,1%) opanowało ją
w stopniu średnim, a w znikomym 19% badanych.

Umiejętność Etycznego myślenie przed podejmowaniem
działań wśród 2/3 (66,7%) ankietowanych przyswojona była
na poziomie bardzo dobrym. Poziom średni opanowania jej
wykazało 1/3 (33,3%) badanych.

Ostatnią kompetencję z podgrupy odnoszącej się do
zarządzania sobą, Skupianie się na ważnych informacjach
bez rozpraszania się niepotrzebnymi szczegółami, wśród
1/3 (33,3%) badanych opanowana była w stopniu bardzo
dobrym. Średni poziom opanowania tej umiejętności wy-
kazało ponad 1/3 respondentów (38,1%). W stopniu zniko-
mym opanowało ją ponad 1/4 ankietowanych (28,6%)
(Rysunek 6).

Grupa kompetencji “Zarządzanie strategiczne”

Kolejną podgrupą kompetencji menadżerskich są kom-
petencje odnoszące się do zarządzania strategicznego.
Kompetencja Zarządzanie czasem w celu zapewnienia wy-

dajności wśród 47,6% respondentów opanowana była na po-
ziomie bardzo dobrym, a w ocenie 42,9% na poziomie śred-
nim. Badani w 9,5%wykazali poziom znikomy.

Przygotowanie ludzi do zrozumienia zmian w ocenie
38,1% ankietowanych opanowane było na poziomie śred-
nim, a w 33,3% na poziomie bardzo dobrym. Nieco ponad
1/4 respondentów wykazała poziom znikomy.

Zdolność Określania wymiernych działań, które wspiera-
ją działania hotelu strategii i misji u ponad połowy ankieto-
wanych (52,4%) występowała na poziomie średnim,
a na bardzo dobrym w samoocenie 47,6% badanych.

Kompetencję Zmniejszenie zwolnień z pracy w proce-
sach i procedurach na poziomie bardzo dobrym opanowało
2/3 badanych (66,7%). Stopień średni przyswojenia tej zdol-
ności zadeklarowało 33,3% ankietowanych.

Powierzanie zasobów organizacji na rzecz imprez (wy-
darzeń) społecznych według 2/3 ankietowanych wykształco-
ne było na poziomie bardzo dobrym. Nieco ponad 1/4 bada-
nych (28,6%) oceniło, że posiada kompetencję w stopniu
średnim. Tylko 9,5% respondentów wskazało na znikomy
stopień przyswojenia tej zdolności.

Identyfikacja i określanie problemów to kompetencja,
którą ponad połowa badanych (52,4%) posiadała na pozio-
mie bardzo dobrym. Na stopień średni posiadania tej umie-
jętności wskazało 42,9% respondentów. Zaledwie 4,8%
badanych wskazało na znikomy poziom posiadania tej
umiejętności.

Rozpoznawanie i rozumienie strategicznych możliwości
w środowisku na poziomie bardzo dobrym opanowało 61,9%
badanych. Stopień średni przyswojenia tej zdolności wskaza-
ła nieco ponad 1/4 badanych (28,6%). W stopniu znikomym
kompetencję tą posiadało 9,5% respondentów.

Ponad połowa badanych (52,4%) kompetencję Zezwalanie
na prowadzenie innym w odpowiednich warunkach posiada-
ła na poziomie bardzo dobrym. Dokładnie 1/3 ankietowa-
nych (33,3%) wykształciła ją w stopniu średnim. Znikomy
stopień opanowania tej umiejętności wskazało 14,3% bada-
nych.

Promowanie pracy w grupie, zachęcanie do konstruk-
tywnego myślenia w ocenie 66,7% badanych posiadało  na
poziomie bardzo dobrym. Średni poziom przyswojenia tej
zdolności wskazało 33,3% badanych (Rysunek 7). 

Grupa kompetencji “Przywództwo”

Ostatnią podgrupą kompetencji menadżerskich są umie-
jętności odnoszące się do przywództwa. Pierwszą kompeten-
cją z tej podgrupy jest Kierowanie konfliktem nie biorąc pod
uwagę kierunku zagadnienia i cech osobowych. Blisko poło-
wa ankietowanych (47,6%) wskazała, iż posiada tą umiejęt-
ność na poziomie bardzo dobrym, natomiast na poziomie
średnim 42,9% badanych. Znikomy poziom prezentowało
9,5% respondentów.

Zajmowanie stanowiska przy rozwiązywaniu ważnych
kwestii to zdolność, którą ponad połowa badanych (52,4%)
miała opanowaną w stopniu średnim. Badani w 33,3% przy-
swoili tą umiejętność na poziomie bardzo dobrym. Niewielu
respondentów (14,3%) wskazało na znikomy poziom opano-
wania tej zdolności.

Rys. 6. Poziom kompetencji menadżerskich w grupie „Zarządzanie
sobą” w samoocenie badanych 
Źródło: Opracowanie własne
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Konsekwentność w słowach i działaniach jest kompeten-
cją, którą 2/3 badanych (66,7%) opanowało na poziomie
średnim, natomiast pozostali (33,3%) posiadali ją na pozio-
mie bardzo dobrym.

Kolejną kompetencją z tej podgrupy jest Zwracanie uwa-
gi na wiele czynników podczas rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji. Respondenci w 52,4% uznali śred-
ni poziom opanowania tej umiejętności. Bardzo dobry stop-
nień przyswojenia tej zdolności wykazało 47,6% ankietowa-
nych.

Rzucanie wyzwań innym do podejmowania trudnych
wyborów w stopniu bardzo dobrym opanowała ponad poło-
wa badanych (52,4%). Średni stopień przyswojenia tej zdol-
ności wskazało 42,9% respondentów. Zaledwie 4,8% bada-
nych zadeklarowało znikomy stopień posiadania tej kompetencji.

Dokładne określenie mocnych i słabych strony w innych
wśród 52,4% ankietowanych przyswojone było na poziomie
średnim. Na poziomie bardzo dobrym tę umiejętność posia-
dała prawie połowa badanych (47,6%).

Z badań wynika, że kompetencję Wybieranie najbardziej
odpowiedniego stylu przywództwa do sytuacji opanowało na
poziomie bardzo dobrym niemal 2/3 badanych (61,9%).
W stopniu średnim przyswoiło ją nieco ponad 1/4 ankieto-
wanych (28,6%). Jedynie 9,5% respondentów wskazało na
znikomy poziom opanowania tej zdolności.

Kierowanie i praca w bezpośrednim konflikcie to zdol-
ność, którą 42,9% ankietowanych posiadało na poziomie
średnim. Ponad 1/3 badanych (38,1%) oszacowała ją na po-
ziomie bardzo dobrym. Poziom znikomy wskazało 19% re-
spondentów.

Ostrożność, alternatywy przed podjęciem decyzji jest
kompetencją opanowaną przez ponad 1/3 badanych (38,1%)
na poziomie średnim. Badani w 33,3% wskazali bardzo do-
bry poziom przyswojenia tej zdolności, a nieco powyżej 1/4
badanych (28,6%) na poziom znikomy.

Podejmowanie poważnego ryzyka w razie potrzeby na
poziomie bardzo dobrym posiadała ponad połowa respon-
dentów (52,4%). Średni poziom posiadania tej zdolności
wskazało 47,6% badanych.

Poświęcanie czasu na najważniejsze sprawy, nie tylko
najpilniejsze jest kompetencją opanowaną przez 42,9% an-
kietowanych na poziomie bardzo dobrym. W stopniu śred-
nim przyswoiło ją 38,1% respondentów. Stopień znikomy
opanowania tej umiejętności wykazało 19% ankietowanych.

Prezentowanie się innym jako autorytet niezbędny do
osiągnięcia celów w stopniu średnim opanowało 57,1% an-
kietowanych. Badani w 33,3% wskazali na bardzo dobre
opanowanie tej zdolności. Niewiele, gdyż 9,5% badanych
wykazało znikomy stopień posiadania tej kompetencji.

Określenie priorytetów dla pracowników jest zdolnością
opanowaną przez 2/3 badanych (66,7%) na poziomie bardzo
dobrym. Średni poziom przyswojenia tej zdolności wykaza-
ło 33,3% respondentów.

Ostatnią kompetencją z tej podgrupy jest Demonstrowanie
świadomości własnych słabych i mocnych stron. Respondenci
w 42,9% wskazali na bardzo dobre opanowanie tej umiejęt-
ności. Ponad 1/3 ankietowanych (38,1%) zadeklarowało
średni poziom posiadania tej kompetencji, a poziom zniko-
my19% ankietowanych (Rysunek 8).

Kompetencje specjalistyczno - techniczne

Grupa kompetencji “Krytyczne myślenie”
Trzecią grupą kompetencji są umiejętności specjalistycz-

no-techniczne. Grupa ta została podzielona na trzy podgrupy
z których pierwsza odnosi się do krytycznego myślenia.
Ankietowani ocenili, że zdolność Antycypacja przeszkód
i rozwijanie planów awaryjnych w 52,4% posiadają na po-
ziomie bardzo dobrym. W stopniu średnim opanowało tą
umiejętność 42,9% respondentów. Jedynie 4,8% badanych
wskazało na znikomy stopień przyswojenia.

Działanie w kierunku znajdowania rozwiązań, jeśli to
możliwe z obopólną korzyścią dla innych to kompetencja,
którą 52,4% posiadała na poziomie średnim, a na bardzo do-
brym 47,6% badanych.

Dostarczanie trudnych zadań w celu ułatwienia rozwoju
prawie w 2/3 ankietowanych (61,9%) przyswoiło na pozio-
mie bardzo dobrym. W stopniu średnim posiadało ją ponad
1/4 badanych (28,6%). Zaledwie 9,5% badanych wskazało
na znikomy poziom opanowania tej zdolności.

Stosowanie funkcjonalnych połączeń wiedzy, aby zrozumieć
i rozwiązać problemy to zdolność, którą 42,9% ankietowanych
posiadało na średnim poziomie. Nieco ponad 1/3 badanych
wskazała na bardzo dobry poziom przyswojenia tej umiejętno-
ści, a 19% respondentów posiada ją w stopniu znikomym.

Rys. 7. Poziom kompetencji menadżerskich w grupie „Zarządzanie
strategiczne” w samoocenie badanych. 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Poziom kompetencji menadżerskich w grupie „Przywództwo”
w samoocenie badanych. 
Źródło: opracowanie własne.
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Kompetencję Rozumienie i wykorzystanie różnic indy-
widualnych tworzenia przewagi konkurencyjnej ponad poło-
wa badanych (52,4%) oceniła na poziomie średnim, a na bar-
dzo dobrym 47,6% respondentów.

Kolejną kompetencją jest Rozważanie wad i zalet propo-
nowanych rozwiązań problemów. Zdolność tą ponad połowa
respondentów (52,4%) posiadała na poziomie bardzo do-
brym. Średni poziom opanowania tej zdolności wskazało
42,9% badanych. Zaledwie 4,8% respondentów wskazało na
znikomy poziom opanowania tej zdolności.

Rozwijanie innych poprzez krytyczne decyzje wpływają-
ce na nich to umiejętność, którą 2/3 (66,7%) ankietowanych
posiadała na poziomie bardzo dobrym natomiast 33,3% na
poziomie średnim.

Określenie, które z wielu problemów mogą stać się przy-
czyną kryzysu na poziomie bardzo dobrym posiadało 42,9%
ankietowanych. Na poziomie średnim posiadło ją nieco po-
wyżej 1/3 badanych (38,1%). Znikomy stopień posiadania
tej umiejętności wykazało 19% respondentów.

Promowanie jakości inicjatyw ponad połowa badanych
(52,4%) posiadało na poziomie średnim. Respondenci
w 33,3% ocenili jej posiadanie na bardzo dobrym poziomie,
a na poziomie znimomym 14,3% ankietowanych.

W bezpośrednich relacjach rozważne zezwalanie na uży-
wanie ich własnych metod w wypełnianiu zadań jest zdolno-
ścią opanowaną przez ponad połowę respondentów (52,4%)
w stopniu średnim, natomiast w stopniu bardzo dobrym po-
siadło ją 47,6% ankietowanych.

Spostrzeganie dopasowania poszczególnych elementów
do ogółu w stopniu średnim posiadało 47,6% badanych.
Ponad 1/3 badanych (38,1%) opanowało ją w stopniu bardzo
dobrym, w stopniu znikomym posiadało ją 14,3% ankieto-
wanych.

Podejmowanie decyzji pod presją czasu korzystając
z ograniczonych źródeł jest zdolnością opanowaną przez
42,9% ankietowanych w stopniu średnim. Ponad 1/3 respon-
dentów wskazała na bardzo dobry stopień posiadania tej zdol-
ności. W stopniu znikomym opanowało ją 19% badanych.

Konfrontowanie problemów wcześnie, zanim staną się
niemożliwe do załagodzenia to umiejętność opanowana
w stopniu średnim przez prawie 2/3 badanych (61,9%).
W stopniu bardzo dobrym posiadało ją 1/3 ankietowanych
(33,3%). W stopniu znikomym 4,8% ankietowanych.

Ostatnią kompetencją z tej podgrupy jest Branie pod
uwagę skutków decyzji w odniesieniu do dobrobytu społe-
czeństwa. Prawie 2/3 badanych (61,9%) posiadała tą umie-
jętność na poziomie średnim. W stopniu bardzo dobrym
umiejętność tą wykazało ponad 1/3 respondentów (38,1%)
(Rysunek 9).

Grupa kompetencji “Wdrażanie”

Drugą podgrupą kompetencji specjalistyczno-technicz-
nych są umiejętności odnoszące się do wdrażania. Ankietowani
w 61,9% wskazali na średni stopnień posiadania kompeten-
cji Łączenie różnych poglądów i podejścia w twórczy spo-
sób. Badani w 33,3% posiadali ją na poziomie bardzo do-
brym, a 4,8% na znikomym poziomie.

Trenowanie innych w rozwoju umiejętności to zdolność,
którą niemal 2/3 badanych (61,9%) opanowało na poziomie
średnim. W stopniu bardzo dobrym posiadało tą kompeten-
cję ponad 1/3 respondentów (38,1%).

Ponad połowa ankietowanych (52,4%) opanowała w
stopniu średnim Rozpatrywanie problemów, jako okazji i po-
myłek w rozwoju. Na poziomie bardzo dobrym posiadało ją
poniżej połowy respondentów (47,6%).

Rozwijanie nowych systemów i procesów w celu zwięk-
szenia wydajności jest zdolnością, którą 42,9% responden-
tów posiadała na poziomie bardzo dobrym. Nieco powyżej
1/3 ankietowanych posiadało ją na poziomie średnim, nato-
miast 19% ankietowanych wskazało na znikomy stopień
przyswojenia tej umiejętności.

Definiowanie i wprowadzanie standardów jakości dla
pracowników w stopniu średnim posiadała ponad połowa an-
kietowanych (52,4%), natomiast w stopniu bardzo dobrym
opanowało ją 47,6% badanych.

Angażowanie innych, zainteresowanych osób procesy
zmian jest zdolnością opanowaną przez ponad połowę ankie-
towanych w stopniu bardzo dobrym. Średni poziom przy-
swojenia tej umiejętności wykazało 42,9% badanych nato-
miast stopień znikomy opanowania tej zdolności wykazało
zaledwie 4,8% respondentów.

Tworzenie systemów i procedur potrzebnych do wspiera-
nia zmian jest umiejętnością, którą ponad połowa ankietowa-
nych (52,4%) posiadała na średnim poziomie. Respondenci
w 33,3% ocenili jest umiejętność na poziomie bardzo do-
brym. Znikomy stopień opanowania tej zdolności wykazało
14,3% respondentów.

Ostatnią kompetencją z podgrupy odnoszącej się do
wdrażania jest Poszukiwanie nowych pomysłów i inicjatyw.
Ankietowani wskazali, że w 42,9% posiadali ją na poziomie
średnim, a ponad 1/3 respondentów (38,1%) na poziomie
bardzo dobrym. W stopniu znikomym opanowało ją 19% ba-
danych (Rysunek 10).

Grupa kompetencji “Znajomość branży”

Kolejną podgrupą kompetencji specjalistyczno-technicz-
nych są zdolności odnoszące się do znajomości branży.
Tłumaczenie taktyczne strategie biznesowych do celów
oczywistych i taktycznych to zdolność, którą 42,9% respon-
dentów posiadała na poziomie średnim. W stopniu bardzo

Rys. 9. Poziom kompetencji specjalistyczno – technicznych
w grupie „Krytycznego myślenia” w samoocenie badanych
Źródło: opracowanie własne
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dobrym posiadało ją ponad 1/3 ankietowanych (38,1%).
Na poziomie znikomym ową kompetencję oceniło 19%
badanych.

Kompetencję Pozostawianie informacji na temat praktyk
stosowanych w pracy i nowości oraz zmian ponad połowa
respondentów (52,4%) posiadała na poziomie średnim,
a na bardzo dobrym 47,6% ankietowanych.

Kompetencję Analiza i monitoring trendów w hotelar-
stwie ponad połowa ankietowanych (52,4%) posiadała na
poziomie średnim, natomiast 47,6% opanowało ją na pozio-
mie bardzo dobrym.

Rozumienie mocnych i słabych stron organizacji jest
zdolnością, którą blisko 2/3 ankietowanych (61,9%) posiada-
ło na poziomie średnim, a na poziomie bardzo dobrym po-
nad 1/3 respondentów (38,1%).

Znajomość mocnych i słabych stron konkurentów
w stopniu bardzo dobrym opanowało 42,9% respondentów.
Na poziomie średnim posiadało ją ponad 1/3 badanych
(38,1%). Stopnień znikomy przyswojenia tej zdolności wy-
kazało 19% respondentów.

Z badań wynika, że kompetencję Godzenie ze sobą zło-
żonych wymagań i priorytetów rywalizacji konkurencji nie-
mal 2/3 ankietowanych (61,9%) posiadała na poziomie śred-
nim, a na bardzo dobrym 33,3%. Zaledwie 4,8% ankietowanych
opanowało tą umiejętność w stopniu znikomym.

Aktualizowanie informacji to kompetencja, którą prawie
połowa badanych (47,6%) posiadała na poziomie średnim.
W stopniu bardzo dobrym opanowało ją ponad 1/3 respon-
dentów (38,1%). Znikomy poziom przyswojenia tej zdolno-
ści wykazało 14,3% respondentów.

Ostatnią kompetencją z podgrupy odnoszącej się do zna-
jomości branży, kompetencji specjalistyczno-technicznych
jest Zatrudnianie zespołu z podejściem do rozwiązywania
problemów w razie potrzeby. Ankietowani w niemal 2/3
(61,9%) stwierdzili, że posiadają tą zdolność w stopniu śred-
nim. Na poziomie bardzo dobrym opanowało ją ponad 1/3
respondentów (38,1%) (Rysunek 11).

Podsumowanie i wnioski

W odpowiedzi na pierwsze postawione pytanie badaw-
cze dotyczące poziomu posiadanych przez kadrę zarządzają-
cą obiektami hotelarskimi kompetencji stwierdzić można,

iż w grupie pierwszej, kompetencji społecznych, poszczegól-
ne jej podgrupy dotyczące umiejętności odnoszących sie do
kultury osobistej, komunikatywności oraz obsługi klienta po-
nad połowa ankietowanych wskazała na średni poziom opa-
nowania tych zdolności. 

W grupie drugiej kompetencji menadżerskich, respon-
denci ocenili w większości opanowanie zdolności odnoszą-
cych się do zarządzania sobą, strategicznego oraz przywódz-
twa na poziomie bardzo dobrym. Ostatnią grupę kompetencji
specjalistyczno-technicznych ankietowani podobnie jak
w przypadku kompetencji społecznych w większości ocenili
na średnim stopniu opanowania.

W odpowiedzi na drugie pytanie badawcze dotyczące
kompetencji rozwiniętych na najwyższym poziomie można
zaobserwować iż są to kompetencje menadżerskie, czyli
zdolności związane z zarządzaniem oraz przywództwem.
Większość ankietowanych posiadała je na poziomie bardzo
dobrym. Żaden z ankietowanych nie wskazał, że nie posiada
wykształconej jakiejkolwiek z kompetencji. Nieliczne kom-
petencje były oceniane na znikomym poziomie opanowania.
Obserwując wyniki badań stwierdzić można, że kompetencje
kadry zarządzającej obiektami hotelarskimi opanowane są na
poziomie średnim, co potwierdza założenie badań.

Wnioskując: w celu podwyższenia posiadanych umiejęt-
ności należałoby wprowadzić szkolenia dla pracowników
z branży hotelarskiej jak również usprawnić system eduka-
cyjny w szkołach ponadgimanzjalnych o profilu hotelarskim.

Porównując trendy hotelarskie na zachodzie czy połu-
dniu Europy, można zaobserwować, iż organizacja obiektów
wypoczynkowych znajduje się tam na wyższym poziomie
i należałoby czerpać z nich przykład. 
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Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
(Konfucjusz)
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Abstract

In the recent years, with the rise in tourism and cultural
tourism, we can observe the heightened activity of local
communities [or rather their elites] in preparing the tourist
offer in their region. Such an example can be Biała Podlaska,
where a network of “dying professions” has been in opera-
tion for the last ten years. These workshops are located in
small municipalities around Biała Podlaska. Among them
are workshops of weaving, lace-making, regional cuisine,
ornamentation, pottery, rituals and dialect, song and dance.
The creation of these workshops was preceded by an analy-
sis of capabilities, which found out about both the specifici-
ty of the region and the possible means at the disposal of the
project coordinators. What is also worth noting is that these
workshops have become a way to fight unemployment. 

Nowadays the workshops mainly play an educational ro-
le, however the interest in them goes beyond the specific
crafts. These workshops are organized in such a way so as to
give the participants and opportunity to learn about the spe-
cificity of the Podlasie region, and also to meet the need of
the visitors to touch, try and experience. All this is a basis to
organize a new tourist route in the region.

Rozwój turystyki i związana z nim potrzeba poszerzania
oferty spędzania wolnego czasu sprawiły, że już nie mówi
się o turystyce jako takiej, ale o turystyce przymiotnikowej:
turystyce przyrodniczej, religijnej, industrialnej, górskiej,
rozrywkowej, przygodowej, rowerowej itd. Wśród nich znaj-
duje się także turystyka kulturowa. Ten typ podróżowania
postrzegany jest jako jeden z najstarszych, zalicza się bo-
wiem do niego „podejmowane w głębokiej starożytności
pielgrzymki oraz indywidualne wyprawy Greków i Rzymian”
[4, s. 4]. Jednak dookreślenie specyfiki oraz zdefiniowanie
turystyki kulturowej nastąpiło stosunkowo niedawno. I tak,
uznano, że jej istotą jest „spotkanie uczestników podróży
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wyso-
kiej lub popularnej albo powiększanie ich wiedzy o organi-
zowanym przez człowieka świecie” [4, s. 18]. Warto dodać,
że ta forma turystyki cieszy się dużym zainteresowaniem,
co wynikać może z dostępności wiedzy o świecie (dzięki
mobilności i mediom), ale i potrzeby indywidualnego pozna-

nia, doświadczenia inności. Organizatorami turystyki kultu-
rowej są agencje i biura podróży, ale ich działanie nie mo-
głoby zaistnieć, gdyby nie wola społeczności, które są twór-
cami i dysponentami treści kultury, zawartych w projektowanych
ofertach. Warto dodać, że nie jest to bierne poddanie się wy-
mogom przemysłu turystycznego i jego odbiorców, ale nie-
jednokrotne czynne uczestniczenie w nim. W tym kontekście
warto zwrócić uwagę na aktywność społeczności lokalnych,
które włączają się w tworzenie oferty turystycznej. Takim
przykładem może być gmina Biała Podlaska, w której od
około dziesięciu lat działa sieć pracowni „ginących zawo-
dów” oraz tworzony jest szlak kulturowy „Krainy pereborem
tkanej”, w których pracownie stanowić mają jedną z propo-
zycji oferty turystycznej i edukacyjnej. 

Celem artykułu jest charakterystyka idei i działalności
pracowni „ginących zawodów”, funkcjonujących w gminie
Biała Podlaska oraz ukazanie ich w kontekście działań słu-
żących zachowaniu regionalnej/lokalnej tożsamości, a także
w kontekście oferty turystycznej, promującej region podla-
ski.

Miejsce i ludzie

Gmina Biała Podlaska to jedna z najmniejszych gmin
w Polsce, liczy 32 476 ha, którą zamieszkuje 13 405 osób
(dane z 2011) [patrz: 8]. Jest położona w dolinie rzeki Krzny
w północnowschodniej części województwa lubelskiego.
Organizacyjnie jest tu 41 sołectw i 45 miejscowości skupio-
nych wokół ośrodka administracyjnego jakim jest Biała
Podlaska. Należy dodać, że jest to gmina rolnicza  64% po-
wierzchni gminy to użytki rolne, pozostałe 36 % stanowi
przede wszystkim las [8]. Do atrakcji turystycznych, poza
samą Białą Podlaską należą między innymi: obiekty sakral-
ne gł. kościoły katolickie (choć część z nich wcześniej była
unicka) w większości miejscowości np. w Hrudzie, Sworach;
zespół dworskopałacowy w Roskoszy; kamienne baby
w Woskrzenicach. Są tu również wyznaczone szlaki dla wy-
cieczek konnych i rowerowych oraz szlak kajakowy: BugKrzna.
Ważnym elementem wspierającym jest baza noclegowa
stworzona kilka lat temu. Stanowi ją, między innymi, jede-
naście gospodarstw agroturystycznych, a każde z indywidu-
laną propozycją spędzania wolnego czasu  od jazdy konnej,
przez wędkowanie, przejazdy bryczką, podglądanie ptaków
i zwierząt, po śpiewanie, malarstwo i tradycje kawaleryjskie.
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Powyższą propozycję uzupełnia szlak edukacyjny złożony
z siedmiu pracowni „ginących zawodów”. Jego pomysło-
dawczynią i inicjatorką jest pani Bożenna PawlinaMaksymiuk
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.
Pomysł odwołuje się do innych elementów kulturowych niż
te wymienione powyżej  bazuje bowiem na lokalnych trady-
cjach wiejskich, a wśród nich przede wszystkim umiejętno-
ściach mieszkańców. Jak wspomina pani Bożenna: ciągle ze
mną była myśl, że to dziedzictwo jest szansą rozwoju tury-
styki. Miejscowym ciągle się to wydawało nieciekawe, a we
mnie cały czas głęboko tkwiło przekonanie, że to jest nasze
bogactwo, to co my posiadamy. Warto podkreślić, że działa-
nia te były poprzedzone analizą sytuacji społeczno-kulturo-
wej gminy: zanim stworzyłam tę sieć placówek, to przepro-
wadziłam badania, one były zatytułowane „Zainteresowania
i potrzeby mieszkańców gminy Biała Podlaska”. Podstawą
badań była ankieta, w której padały pytania o przeszłość  za-
pamiętane przykłady tradycji czy rzemiosł charakterystycz-
nych dla danej miejscowości, a także przyszłość   zaintereso-
wania i chęć angażowania się w działania kulturalne. Efekt
tych badań okazał się mało obiecujący: muszę powiedzieć,
że byłam trochę rozczarowana ta ankietą, ponieważ… pisali,
że najlepiej by była ćwiara lub pół litra i gitara, że ich dzie-
dzictwo, to w zasadzie było, że było tkactwo, kowalstwo
gdzieś tam, wyszły mi sprawy rękodzielnicze, czy zdobni-
cze, ale tylko w nielicznych ankietach było napisane, że je-
stem zainteresowana i chciałabym się jeszcze tym zajmo-
wać. Ale wiedząc o tym, że to jest gmina podmiejska,
że w ciągu tych wielu lat dużo się zmieniło i większość osób
pracuje w mieście i tylko dojeżdża na wieś… to przyznam
się, że poszłam trochę pod prąd tworząc te pracownie. Z cza-
sem sytuacja uległa zmianie i dostrzeżono możliwości takie-
go działania i ludzie zobaczyli, że to jest piękne i może cze-
muś służyć. Tym bardziej, że projekt Pracowni rozpisany
jest na lata. Jego celem jest z jednej strony odtwarzanie tra-
dycyjnej kultury wsi i kształtowanie postrzegania jej w kon-
tekście dziedzictwa kulturowego, a z drugiej  szansa rozwo-
ju ekonomicznego gminy: jak my zrobimy spółdzielnię
produkcyjną, która będzie wytwarzała stroje, zajmie się za-
bawkami regionalnymi to jeszcze większe będzie zaintereso-
wanie. Dzisiaj wszystko jest połączone i uwarunkowane ko-
mercyjnie, prawda? To zacznie być potrzebne jeszcze
w innym wymiarze  powstały te gospodarstwa agrotury-
styczne, powstanie Uniwersytet Nadbużański i one będą ba-
zować i na tych pracowniach i na miejscach noclegowych  to
wszystko powoli zaczyna wchodzić na inny poziom funkcjo-
nowania… Już teraz działania związane z Pracowniami „gi-
nących zawodów” postrzegane są jako alternatywne źródło
zarobkowania, przede wszystkim dla mieszkańców miejsco-
wości, gdzie są ulokowane. 

Ministerialny program „Ginące zawody”

Pisząc o Pracowniach „ginących zawodów” w gminie
Biała Podlaska, warto wspomnieć o inicjatywie Ministerstwa
Kultury i Sztuki (obecnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego), podjętej w pierwszej połowie lat 90. XX w.
i dotyczącej rejestracji tradycyjnych umiejętności i zawo-
dów, w tym rzemieślniczych. I tak, w 1993 r. opracowany

został Memoriał, określający działania na rzecz ochrony
dziedzictwa kultury w tym twórczości, a w rok później sfor-
mułowano program zatytułowany „Ginące Zawody” [1, s. 6,
22]. Celem programu było „uznanie tradycyjnych, związa-
nych           z rękodziełem artystycznym, ginących dziś za-
wodów za ważny składnik kultury narodowej. Przeciwdziałanie
procesom degradacji oraz objęcie ochroną tak, jak wszyst-
kich unikatowych dóbr kultury narodowej (…) Popularyzowanie
ginących zawodów w społeczeństwie, a w szczególności
wśród młodzieży, w tym szkolnej, oraz upowszechnienie tra-
dycyjnych technik i wytworów rękodzieła artystycznego.
Odbudowę i zacieśnienie więzi środowiskowych i zawodo-
wych twórców ludowych i rękodzielników; (…) Wzbogacenie
turystyki regionalnymi ofertami kulturalnymi (izby twórcze,
występy zespołów folklorystycznych, gawędziarze, pamiątki
regionalne itd.)” [6, s. 24]. Realizacja zaś została rozpisana
na trzy etapy  w pierwszym chodziło o stworzenie zespołu
badawczego oraz szczegółowych programów badawczych,
w drugim  miała powstać baza informacji o ludziach i ich
umiejętnościach, miano zabezpieczyć istniejące jeszcze
warsztaty i urządzenia oraz powołać ośrodki edukacyjne
i izby prezentujące dawne zawody; miano również opraco-
wać program popularyzatorski w tym także związany z ofer-
tą turystyczną; wreszcie etap trzeci  zakładał uzupełnienie
badań i dokumentacji, reaktywowanie ośrodków twórczych,
współpracę krajową i zagraniczną oraz wspieranie finansowe
i prawne osób wykonujących dawne, a ginące zawody
[6, s. 2425]. Tak zarysowany program był sukcesywnie
wdrażany, ale przyjmował różne formy  od ekspedycji ba-
dawczych po konkursy i organizowane warsztaty. Jednym z
jego wymiernych efektów zaś było stworzenie bazy informa-
cji o osobach związanych z ginącymi zawodami (bazą tą za-
rządza do dzisiaj Stowarzyszenie Twórców Ludowych),
a także publikacji na ten temat. Można powiedzieć, że w ten
sposób został nakreślony kierunek działań i zainteresowań
pracowników instytucji kultury, choć jak się okazało założe-
nie, by wiedza o programie „ginących zawodów” była szero-
ko propagowana nie zostało spełnione, a w każdym razie nie
dotarła ona do pani Bożenny PawlinyMaksymiuk. Zapytana
o program  odpowiada  nie, nie widziałam takiego programu,
nie znam go. I zaraz dodaje: dla mnie jest ważne, by działal-
ność kulturalna bazowała na płaszczyźnie lokalnej. I to po-
winno być misją. Nieznajomość programu nie deprecjonuje
działalności pani Bożenny, a wręcz przeciwnie każe dostrzec
rolę jej intuicji oraz wiedzy, dzięki którym dostrzegła poten-
cjał kulturowy i ekonomiczny, jaki „ginące zawody” mogą
przynieść gminie Biała Podlaska. 

Pracownie „ginących zawodów” w gminie Biała Podlaska 

Pracownie „ginących zawodów” powstają na terenie
gminy Biała Podlaska od końca latach 90. XX w. Obecnie
jest ich siedem, a są to: Pracownia Tkacka im. Stanisławy
Baj w Hrudzie, Pracownia Obrzędowości i Gwary w Dokurowie,
Pracownia Kulinariów Regionalnych w Perkowicach, Pracownia
Koronkarstwa w Sitniku, Pracownia Plastyki Ludowej
w Styrzyńcu, Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach, Pracownia
Zdobnictwa Ludowego w Worońcu. Warto dodać, że każda
pracownia ma swój logotyp, dobrze oddający ich charakter,
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a w 2010 r. opublikowano dwujęzyczny (w języku polskim
i angielskim) informator dotyczący samych pracowni jak
i ich oferty [patrz: 2]. Informacje na ten temat można także
znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Podlaskiej [patrz: 9]. 

Bazą pracowni są, w większości, dawne świetlice wiej-
skie (choć np. w Hrudzie siedzibą pracowni jest była siedzi-
ba Ochotniczej Straży Pożarnej), które zostały wyremonto-
wane, a następnie zaaranżowane w sposób nawiązujący do
lokalnych tradycji wyposażenia wnętrz.  Zwykle też w sie-
dzibie pracowni można wyróżnić pomieszczenie związane
bezpośrednio z jej tematem przewodnim, w którym też „na
co dzień” zainteresowane osoby mogą zajmować się np. tka-
niem, wyrobem kwiatów bibułkowych, pieczeniem, śpiewa-
niem czy tańczeniem itd. oraz pomieszczenie/pomieszczenia
przeznaczone na spotkania (warsztatowe, ale też okoliczno-
ściowe) dla większej grupy osób. Dopełnieniem działalności
jest także wypożyczanie książek  w ramach pracowni działa-
ją bowiem biblioteki. Taka organizacja wpłynęła na wygląd
i podział dawnej świetlicy, ale pozwoliła też na zachowanie
jej charakteru funkcjonalnego, choć go ukierunkowała. 

Działania pracowni opierają się na angażowaniu miej-
scowych twórców ludowych, pracowników GOKu, a także
mieszkańców (w każdym wieku) w odtwarzanie dawnych
umiejętności i tradycji. Założeniem jest bowiem, by dbać
o to dziedzictwo kulturowe, żeby zatrzymać pewne procesy
związane z zanikaniem tego [tradycji i umiejętności  uzup.
KW] i podejmować działania, które pozwoliłyby na ich
wskrzeszanie. Co jednak warto podkreślić, nie chodzi
o „zmuzeizowanie” odtworzonych, „zrekonstruowanych”
treści kultury, ale o to, by to wszystko żyło, życiem wsi, ży-
ciem tej placówki, tej pracowni, gdzie życie społeczne co-
dzienne się toczy, gdzie te zajęcia świetlicowe trwają.
Po prostu, to wskrzeszone miejsce ma tętnić życiem, ale
w obudowie i całokształcie związanym z architekturą,
wszystkimi przedmiotami codziennego użytku, tradycjami
danej wsi. Jednym słowem chodzi o stworzenie przestrzeni,
w której możliwy byłby przekaz wiedzy i umiejętności mię-
dzy pokoleniami oraz z odwołaniem do dawnej praktyki
werbalnej i pozawerbalnej. Wspólna praca pozwala bowiem
na wymianę doświadczeń, poznanie sposobów pracy oraz
nabycie umiejętności w sposób, w zasadzie niezauważalny
i swobodny/nieskrępowany. 

Warto podkreślić, że choć początkowo działanie pracow-
ni nie było odbierane entuzjastycznie, to z czasem konse-
kwencja działań sprawiła, że panie same uwierzyły, że to jest
sens, że to zajmowanie się dziedzictwem wsi też jest po-
trzebne i to jest najbardziej satysfakcjonujące. Poza tym do-
strzeżono, że nastąpiła zmiana w podejściu młodzieży: jak
zaczęliśmy te świetlice wiejskie i odtwarzać to dziedzictwo
kulturowe wsi  kołowrotki, szafy, stoły, krzesła, łóżka, zdję-
cia, przepiękne tkaniny to na początku był wielki bunt,
a później jak nabrało to takiego pięknego kształtu, realnego,
to dostrzegliśmy, że zmienia się odbiór, sposób zapamięty-
wania i zachowania młodzieży w tych wnętrzach. Ja mam
gęsią skórę jak o tym mówię, bo ja to widzę i w to wierzę,
że wśród tych wspaniałości przodków, młodzież zaczęła się
inaczej zachowywać  nie było plucia na podłogę, gaszenia
papierosów w kwiatkach. Nie powiem że jest idealnie,

bo zawsze jest młode pokolenie, które lubi broić, ale tutaj
we wnętrzu, przez tyle lat  odpukać w niemalowane drzewo
naprawdę nic nie zostało ukradzione, pobite…i oni wzrasta-
ją w tym i już wiedzą co to jest kołowrotek, bo panie siedzą
i coś na nim robią. A zatem możliwość kontaktu i uczestni-
czenia w działaniach nawiązujących do dawnej kultury wsi
wpływa na zachowanie młodzieży. Może być zatem wyko-
rzystane w kształtowaniu poczucia przynależności do spo-
łeczności lokalnej, do kultury lokalnej/regionalnej. Jest to
o tyle ważne, że jedną z cech współczesności jest tendencja
do rozmycia tożsamości, wynikająca z balansowania między
możliwościami, jakie daje uczestniczenie w nowoczesnym
świecie. Dlatego też pojawia się potrzeba, wręcz pragnienie
by odwołać się do czegoś konkretnego  takim konkretem
może być pochodzenie  zakorzenienie w społeczności lokal-
nej. Stąd też działanie pracowni można, a nawet należy roz-
patrywać jako działanie nastawione nie tylko na zachowanie
wybranych elementów kultury (szczegółu, specyfiki etno-
graficznej), ale jako działanie na rzecz poczucia tożsamości
lokalnej. Niezmiernie ważnym aspektem jest także budowa-
nie poczucia więzi między osobami zaangażowanymi
w działalność pracowni, co przekłada się na ich poczucie
przynależności do wspólnoty społecznej i lokalnej. 

Pracownie „ginących zawodów” stanowią także ofertę
spędzenia wolnego czasu, przeznaczoną dla mieszkańców
oraz gości (turystów). Oferta ta z jednej strony ma charakter
edukacyjny, ale z drugiej może być potraktowana jako cieka-
wostka turystyczna. Tutaj jak gdyby jedno miejsce może być
źródłem odbioru różnych grup osób o różnych zainteresowa-
niach. Jestem gdzieś na szlaku, to może coś ciekawego zoba-
czę, interesuję się rzemiosłem to jadę tam, bo może czegoś
nowego się nauczę, jadę na wieś na wakacje, to mam pra-
cownie  taka wielopłaszczyznowość wykorzystania tego. 

Sieć pracowni wreszcie, wpisuje się w działania związa-
ne z promocją regionu, opartą na odwołaniu do kultury re-
gionalnej. I tak pracownie, a przede wszystkim Pracownia
Tkacka, powiązane są z powstającym szlakiem edukacyjno-
kulturowym „Kraina pereborem tkana”. Szlak ten ma wykra-
czać poza gminę Biała Podlaska i objąć całe Podlasie,
a przede wszystkim te miejscowości, w których są jeszcze
żywe tradycje tkackie (ale nie tylko te związane z tytułowym
pereborem, czyli wzorem wybieranym, charakterystycznym
dla nadbużańkiej części Podlasia). Warto dodać, że perebor
stał się wizytówką szlaku i znajduje się zarówno na jego lo-
gotypie jak i w materiałach informacyjnych. Notabene jest
on również znakiem rozpoznawczym działań Pracowni
Tkackiej w Hrudzie, choć jak organizatorka (p. Bożenna
PawlinaMaksymiuk) oraz same tkaczki przyznają  umiejęt-
ność tkania pereborów pozyskały kilka lat temu od tkaczki
spoza gminy Biała Podlaska. Postanowiły jednak technikę tę
zaadaptować i dzisiaj należą do jednego z bardziej znanych
ośrodków, w którym wykonywane są perebory.

Pracownie a szlak kulturowy

Scharakteryzowane powyżej Pracownie „ginących za-
wodów” w gminie Biała Podlaska tworzą sieć, często nazy-
waną szlakiem edukacyjnym. Ich główną rolą jest bowiem
„zachowanie od zapomnienia” poprzez umożliwienie pozna-
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nia i praktykę dawnych umiejętności. Sieć pracowni można
jednakże potraktować jako elementy szlaku kulturowego.
Armin Mikos v. Rohrscheidt, definiując szlak kulturowy
podkreśla, że jest to szlak, „posiadający jako punkt ognisku-
jący walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego”
[5, s. 5]. W przypadku Pracowni tak właśnie jest  stanowią
one miejsce zogniskowanego lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego (wybranych treści kultury materialnej  elementy wypo-
sażenia wnętrz oraz niematerialnej  podejmowane działania i
towarzyszące im umiejętności), a jednocześnie same w sobie
są zjawiskiem kulturowym oraz społecznym, skupiając ludzi
zainteresowanych danymi umiejętnościami. Dopełniając
charakterystyki szlaku kulturowego cytowany powyżej autor
stwierdza także, że podróże po nim „umożliwiają wielo-
aspektową i interaktywną realizację treści edukacyjnych”
a „struktura i kompozycja usług (…) stanowi ważny kompo-
nent przeżycia żywej historii w autentycznych miejscach [5,
s. 5]. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że owa
„żywa historia” bardzo często jest wytwarzana na potrzeby
turystów, co jednak nie oznacza, że nie może być postrzega-
na jako autentyczna. Gwarantem uznania działań za auten-
tyczne jest bowiem „to, co w sposób wiarygodny odzwier-
ciedla cechy pierwowzoru” [7, s. 52]. Poza tym uczestnicy
takich pokazów/warsztatów „oceniając tego typu prezentacje
jako godne zaufania, skłonni są również określić swoje do-
świadczenie jako autentyczne” [7, 52]. To zaś powiązane jest
z daniem i wykorzystaniem możliwości zanurzenia, do-
świadczenia zdarzeń. I choć trudno nie zauważyć, że prezen-
towane w Pracowniach umiejętności, związane z dawnymi
zawodami, są swego rodzaju inscenizacją, mającą swoje ra-
my czasowe i przestrzenne, to umiejętne wprowadzenie,
stworzenie atmosfery i relacji między uczestnikami pozwa-
lają na „wczucie się w sytuację” i dostrzeżenie naturalności
i prawdziwości działań. I mimo, że obydwie wymienione ce-
chy: naturalność, prawdziwość, podobnie zresztą jak auten-
tyczność są arbitralnie przyznawane, to ich przyjęcie zależne
jest od subiektywnego odczucia.

Inną ważką kwestią charakterystyki szlaku kulturowego
są kryteria jakie powinny być spełnione, by szlak nazwać
kulturowym. Wśród nich znajdują się: tematyzacja szlaku
(uzasadnienie faktyczną obecnością na wyznaczonej trasie
elementów danego dziedzictwa kulturowego); fizyczne
oznaczenia; bieżąca koordynacja jego funkcjonowania  jako
produktu lub zestawu usług; faktyczna dostępność obiektów
szlaku oraz zróżnicowanie oferty, możliwość indywidualiza-
cji doświadczeń, dystrybucja informacji [5, s. 67]. Wszystkie
wskazane kryteria można odnaleźć w omawianym szlaku.
W podobny sposób jest także konstruowany szlak „Krainy
pereborem tkanej”. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie,
by obydwa traktować i opisywać w kategoriach szlaku kul-
turowego. Odbiorcami takiego szlaku mogą być i mieszkań-
cy danych miejscowości, i turyści (krajowi i zagraniczni),
młodzież, starsi, mieszkańcy wsi i miast. Ich motywacje by
zainteresować się ofertą oraz potrzeby także będą różne.
Trudno jednak nie zauważyć, że najczęściej związane jest to
z faktem, że kiedy „człowiek nowoczesny traci związki
z warsztatem pracy, z okolicą, miastem, rodziną, które nie-
gdyś określał jako <<swoje własne>>; jednocześnie coraz
bardziej zaczyna interesować się <<prawdziwym życiem in-

nych>>” [3, s. 143]. I na tej właśnie potrzebie koncentruje
się również oferta turystyki kulturowej. Istotne jest jednak,
by twórcy (pomysłodawcy, ale i realizatorzy) owej oferty
umieli zachować równowagę między chęcią zarobkowania
a otwartością i szacunkiem do własnej kultury lokalnej, któ-
rą prezentują i do poznania której dopuszczają „osoby z ze-
wnątrz”. Brak takiej równowagi i poddanie się regułom ko-
mercjalizacji może doprowadzić do uprzedmiotowienia
bycia jedynie produktem wymiany dóbr. A to w konsekwen-
cji może prowadzić do „wydziedziczenia ze swych ducho-
wych i społecznych wartości” [7, s. 69] i zatracenia specyfi-
ki kulturowej, która stanowiła podstawę powołania szlaku
kulturowego. 

Zakończenie

Realizowany w gminie Biała Podlaska program Pracowni
„ginących zawodów” warto rozważać wieloaspektowo  jako
element edukacji, zachowania treści kultury i ich promocji
w skali gminy i szerzej  regionu Podlasia, jako sposób na
kształtowanie tożsamości lokalnej, ale i regionalnej, wresz-
cie propozycja alternatywnego źródła zarobkowania i stwo-
rzenie nowych możliwości/form zarobkowania. Z kolei ana-
liza podejmowanych działań i zaangażowania w nie (nie
tylko elity), pozwala na spojrzenie na społeczność lokalną
w kontekście zachodzących zmian w postrzeganiu kultury
lokalnej (w tym wypadku wiejskiej) i dowartościowania jej
jako dziedzictwa kulturowego. Bez wątpienia istotną rolę
odgrywa tu możliwość poznania nastawionego na indywidu-
alny kontakt, uruchamiający wszystkie zmysły, który pozwa-
la dotknąć, próbować, doświadczać kultury w jej wymiarze
lokalnym. 
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Abstract

The article discusses components of the lifestyle of stu-
dents (and especially the form of spending free time) – an in-
dicator of quality of life and health factor and analyzes the
level and form of physical activity. The article also compares
the actual and desired situation, the causes of discrepancies
between actual and desired position, analyzed the results of
studies 2005/2006 and 2010/2011. Students are aware of the
benefits of physical activity for health, but do not change
their lifestyle in the direction of increasing health-improving
motor component. The dominant reason for passivity – the
deficiency of time. Preferred forms of activity – swimming,
sports games and running.

Keywords: motion, sports, tourism, lifestyle, quality of
life, physical activity.

Введение

Многочисленные данные различных исследователей
в нашей стране и в других странах свидетельствуют о
снижении уровня здоровья детей и подростков. Так, на-
пример, по некоторым данным [1, s. 32–40]: 

- 15-20% детей уже в дошкольном возрасте страдают
от хронических заболеваний; 

- к концу периода полового созревания у 40% подро-
стков имеются ограничения в выборе профессии по со-
стоянию здоровья;

- только 6,3% выпускников могут считаться здоровыми. 
В сложившейся ситуации особое значение приобре-

тает исследование факторов, влияющих, так или иначе,
на здоровье.

Среди многочисленных факторов, ведущими являют-
ся, условия и образ жизни, двигательный компонент (фи-
зическая активность) в структуре образа жизни.

Физическая активность имеет неоспоримое значение
в сохранении, поддержании, улучшении и преумноже-
нии здоровья человека: «Движение в состоянии заменить
почти каждое лекарство, но все, вместе взятые лекарства
не заменят движения». Войтех Очко (16 век) [2, с. 28].

«Движение является биологической потребностью
человеческого организма, а человек, создавая современ-
ную цивилизацию, как бы забывает об этом фундамен-
тальном принципе» – утверждает известный польский
профессор, председатель Международной Aссоциации
Cпортивной Kинетики Владимир Староста (Włodzimierz
Starosta) [3]. 

Профессор В. Староста предлагает нам также  спи-
раль смерти и спираль жизни [3], которые помогают оце-
нить свой образ жизни и осознать, какая дорога лежит

перед каждым из нас – дорога полноценной и активной
жизни или дорога, приближающая нас к смерти. 

СПИРАЛЬ СМЕРТИ
(Недостаток двигательной активности человека и его

последствия)
18. Кладбище
17. II инфаркт
16. Боязнь выполнения очередных движений
15. Инфаркт
14. Недостаточность опорно-двигательного аппарата,
затруднения в движении
13. Недостаточность кровообращения
12. Недостаточность почек, печени и других органов
11. Увеличивающийся вес
10. Сниженная ловкость и выносливость организма
9. Нарастающий дефицит движения
8. Затрудненное функционирование наиболее важ-
ных органов 
7. Частое использование допингов (никотинизм, ал-
коголизм и др.)
6. Неправильный - пассивный отдых
5. Жизнь в неблагоприятных условиях,
4. Значительный избыток веса
3. Нерациональное питание
2. Длительный недостаток движения 
1. Здоровый и тренированный (ловкий) человек

СПИРАЛЬ ЖИЗНИ
(Повышенная физическая активность и ее послед-

ствия)
16. Боязнь выполнения движений (очередного ин-
фаркта)
15. Удовлетворенность жизнью и собой
14. Оптимистическое отношение к жизни – позитив-
ная установка
13. Продленная биологическая „молодость”
12. Правильно организованный кратковременный и
длительный отдых 
11. Поддерживаемая масса тела в норме или ниже
нормы (в соответствии с принципом «Ем, чтобы
жить»)
10. Высокий уровень психомоторной ловкости и вы-
носливости
9. Улучшение здоровья и психической сопротивляе-
мости
8. Двигательная активность возрастающей интенсив-
ности со спортивными элементами
7. Повышенная ловкость, выносливость и сопротив-
ляемость организма

Движение, спорт и туризм в жизни молодежи

Alla Danilenko

Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. C. Puszkina
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6. Часто используемая, повышенная физическая ак-
тивность на свежем воздухе
5. Проживание в экологически благоприятной (по-
лезной) среде
4. Рациональное питание
3. Упорядоченный – гигиенический образ жизни
2. Систематическая двигательная активность
1. Здоровый и тренированный (ловкий) человек 

Здоровье человека во многом зависит от самого чело-
века и от образа его жизни [4, 210]. Эту идею подтвер-
ждают и документы Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), согласно которым одним из ведущих
факторов сохранения и поддержания здоровья является
сам человек и его образ жизни (50-55%).

Цель исследования: Изучить особенности проведе-
ния студентами своего свободного времени, как одной из
основных характеристик, определяющих их образ жизни
и физическую активность.

Особенности организации и проведения свободного
времени тесно связаны со стилем и образом жизни, кото-
рого человек придерживается [5, 69–74]. 

Образ жизни – комплекс форм жизнедеятельности,
способ развития и удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей, характер общения, ценностные
ориентации, – формируется под влиянием определенных
условий: социально-экономических, политических, куль-
турных и других, и ими же определяется. 

Организация и методы исследования. В исследовании
участвовали студенты Брестского государственного универ-
ситета им. А. С. Пушкина (n = 470), представители 1-5-ых
курсов различных факультетов. Средний возраст 19,6 лет.
Исследование проводилось в два этапа – 2005/2006
[6, 71-77] и 2010/2011 [7, 165-175]. Использовались методы:
анкетирование, ранжирование, сравнительного анализа. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе, после
пилотажного исследования, мы отобрали 17 наиболее
часто упоминаемых студентами категорий проведения
свободного времени [6, 71-77].

Студентам было предложено присвоить каждой кате-
гории рейтинговую позицию в соответствии с фактиче-
ской частотой ее использования для проведения свобод-
ного времени и частотой в соответствии с пожеланиями,
а также, указать причину расхождения между ними.

Оказалось, что в соответствии со средним значением
в рейтинге категория "физическая активность и спорт",
а также категория "туризм" заняли позиции "11" и "15". 

Большинство студентов предпочитают общаться,
слушать музыку и проводить время за компьютером.
Затем идут: домашние дела, сон и развлечения. 

Только 17,67% респондентов присвоили наиболее
значимые ранговые позиции (1-3) категориям «физиче-
ская активность и спорт», и 3,83% для категории «ту-
ризм» – Рисунок 1.

Ниже, в Таблице 1 представлены ранговая позиция и
среднее ранговое значение по категориям реального про-
ведения свободного времени, а в Таблице 2 – ранговая
позиция и среднее ранговое значение по категориям же-
лаемого проведения свободного времени. 

Сравнение ранговых позиций реального и желаемого
положения выявило следующее:
- «общение» осталось бы на позиции „1”, 
- «прослушивание музыки» сместилось бы на менее

Рис. 1 – Процентное распределение данных по рейтин-
гу категорий: «физическая активность и спорт» (сле-
ва) и «туризм» (справа)     n = 470  

Таб. 1 –  Ранговая позиция и среднее ранговое значение
по категориям реального проведения свободного време-
ни     n = 470

Таб. 2 – Ранговая позиция и среднее ранговое значение
по категориям желаемого проведения свободного вре-
мени                         n = 470
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значимую позицию „5”,
- «компьютер и интернет» сместились бы на менее

значимую позицию „8,
- на более высокую позицию „3” студенты поставили

бы категорию «сон», 
- на позицию „6” с позиций „11” переместились бы

«спорт и физическая активность», а также на пози-
цию „9” с позиции „15” перешла бы категория «ту-
ризм». Более наглядно это демонстрирует Таблица 3.

Таким образом, студенты осознают значение сна, фи-
зической активности, спорта и туризма для здоровья и
понимают, что они должны находиться на более высоких
позициях. Но что-то мешает изменить им их образ жиз-
ни.

Среди наиболее распространенных причин расхож-
дения между фактическим и желаемым состоянием,
указывается чаще всего:

- отсутствие времени – упоминается 1961 раз (63%);
- затем следуют лень – отмечено 624 раз (20%); 
- и нехватка средств – 543 раза (17%). 
Данные отображены наглядно на Рисунке 2. 

Анализ причин расхождения реального и желаемого
положения в отношении категории «спорт и физическая
активность» представлен на Рисунке 3. 

Анализируя результаты, мы видим, что доминирую-
щей причиной несовпадения снова выступает категория
«нехватка времени» – упоминается 114 раз (56%), затем
следует вторая причина – «лень», упоминается 71 раз
(35%), и минимальное число упоминаний – 19 раз (9%)
приходится на категорию «нехватка средств».

Анализ причин расхождения реального и желаемого
положения в отношении категории «туризм» представ-
лен на Рисунке 4.

Здесь же мы уже видим, картина меняется, домини-
рующей причиной несовпадения выступает категория
«нехватка средств» – упоминается 109 раз (51%), затем
следует вторая причина – «нехватка времени», упомина-
ется 83 раза (39%), и минимальное число упоминаний –
22 раз (10%) приходится на категорию «лень».

По всей видимости, такое распределение данных об-
условлено тем, что студенты связывают туризм с опреде-
ленными экономическими затратами. Того требует вы-
ездной туризм и экскурсии. Естественно, определенных

Таб. 3 – Сравнение ранговых позиций категорий реаль-
ного и желаемого проведения свободного времени
n = 470

Рис. 2 – Причины расхождения между фактическим и же-
лаемым состоянием по всем категориям (в абс. вел. и %
от числа выборов)      n = 470

Рисунок 3 – Причины расхождения между фактическим
и желаемым состоянием по категории «спорт и физи-
ческая активность» (в абс. вел. и % от числа выборов)
n = 470 

Рисунок 4 – Причины расхождения между фактическим и
желаемым состоянием по категории «туризм» (в абс.
вел. и % от числа выборов) n = 470
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экономических затрат требует и спортивный туризм (по-
купка снаряжения, спортивной формы и т.д.), и массо-
вый любительский туризм, что не всегда могут позво-
лить себе студенты. 

Результаты показывают, что 50,38% от общего числа
респондентов указали, что занимаются спортом и физи-
ческой культурой, при этом, 25,19% от общего числа
респондентов учатся на специализациях связанных с фи-
зическим воспитанием. 

Можем предположить, таким образом, что около 25%
респондентов других специализаций, не связанных с фи-
зической культурой, занимаются  ей самостоятельно. На
рисунке 5 представлены данные по спортивно-оздорови-
тельным предпочтениям физически активных студентов.
Данные о предпочтениях студентов в сфере физической
активности и оздоровительного спорта представлены на
Рисунке 5.

Наиболее предпочитаемыми видами физической ак-
тивности у исследуемой студенческой молодежи являют-
ся плавание – 4,89%, спортивные игры – 4,89%, (с пред-
почтением волейбола – 3,76%) и бег – 4,14%. На утреннюю
гимнастику, аэробику и танец приходится поровну – по
2,63% упоминаний. Спортивную гимнастику и фитнес
предпочитает по 1,50% физически активных студентов.
Еще 5,26% физически активных студентов указывают
другие категории двигательной активности, как то еди-
ноборства, катание на коньках, скейтборде и др.

Результаты первого этапа исследования 2006/2006
сравнивались нами с результатами второго этапа 2010/2011
исследования. Анализ данных показывает, что на преж-
ней позиции № 1 остается категория «общение», а вот
категории «телевидение» и «чтение» с позиций № 2 и №
3 соответственно, смещаются на более далекие позиции
№ 8 и № 9, уступая свое место «прослушиванию музы-
ки», а также «компьютеру и Интернету». Категория
«спорт, физическая активность» смещается с позиции №
8 на позицию № 11, а категория «туризм» остается на
прежнем месте № 15. Однозначно можем утверждать,
что физическая активность и другие формы движения,
как то, например, прогулки по городу, заменяются пас-
сивным времяпрепровождением за компьютером в по-

исках общения, музыки и пассивных развлечений. Более
детально информация представлена в Таблице 4.

Выводы

- Современные студенты свободное время исполь-
зуют для пассивного отдыха и развлечений, общаются,
слушают музыку или сидят за компьютером. 

- Главной причиной несовпадения реального и же-
лаемого способов проведения свободного времени по
всем категориям они называют недостаток времени. 

- В то же время, доминирующими причинами отсут-
ствия физической активности они называют недостаток
времени и лень, а нежелание путешествовать объясняют,
в первую очередь, недостатком средств.  

- Это скорее свидетельствует о системе ценностей, в
которой забота о здоровье не ставится на значимые пози-
ции, а также о системе сформированных стереотипов по-
ведения, которые студенты ленятся менять. 

- Результаты второго этапа исследования 2010/2011
отличаются от результатов первого этапа исследования
2005/2006.

- На первых позициях в 2005/2006 были категории
«общение», «телевидение», «чтение». Более популярны-
ми способами проведения времени в 2010/2011 стали
«слушание музыки», «компьютер и интернет». Общение
хотя и осталось на 1 месте, но перешло из разряда непо-
средственного в разряд опосредованного контакта.

- «Спорт, физическая активность» переместился с
«8» на «11» место. 

- Студенты осознают важность физической активно-
сти для здоровья (об этом свидетельствует несовпадение
реального и желаемого), но свой образ жизни никак не

Рисунок 5 – Долевое соотношение участия испытуемых
в разных видах спорта и физической активности в %
от общего числа респондентов              n = 470

Таб. 4 – Сравнение ранговых позиций категорий реального
проведения свободного времени 2006/2006 и 2010/2011 гг.
n = 470
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меняют в сторону увеличения двигательного компонен-
та, а скорее наоборот. 

Заключение

Изменения системы ценностей и поведения индиви-
да и общества в направлении доминирования ценности
здорового образа жизни в огромной степени зависит от
политических, экономических, социальных, культурных
изменений. Однако решающее значение имеют воспита-
ние и самовоспитание, которые сформировали бы зна-
ния, способные  произвести изменения в самом челове-
ке. Целью такого воспитания должно стать достижение
человеком высокой культуры использования свободного
времени и развитие сознательного отношения к широко
понимаемым потребностям организма. 

Необходимо сформировать у молодежи осознание то-
го, что физическая активность и правильно организован-
ное свободное время являются условиями достижения
более высоких результатов в учебе и работе, являются
источниками радости, хорошего настроения и улучшают
самочувствие и внешний вид.

Библиография

1. Слободская Е.Р., Сафонова М.В., Савина Н.Н.
Психическое здоровье российских школьников в меж-
культурном контексте. Психическое здоровье детей
и подростков. № 1, 2001; 32–40.

2. Drabik J. Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym
osób dorosłych. Wydawnictwo Uczelniane AWF w Gdańsku,
Gdańsk, 1996, cz.II, op. cit., s 28.

3. Starosta W., Znaczenia aktywności fizycznej w zacho-
waniu i polepszeniu zdrowia człowieka. Promocja zdrowia.
Kultura Zdrowotna i Fizyczna, „Lider” 1997, nr 4: 3-9.

4. Styl życia a zdrowie : materiały z ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej. Z. Czaplicki, W. Muzyka (red.),  Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne, Olsztyn, 1995; s 210.

5. Сидоренко С.Ф. Структура свободного времени
подростков как фактор их социального поведения / С. Ф.
Сидоренко // Социология. – 2000. –  № 2. – C. 69–74.

6. Даниленко А. Физическая активность и здоровье в
контексте культуры досуга молодежи [W:]  Физическая
культура, спорт и здоровый образ жизни в ХХI веке:
сборник научных статей. Брестский гос ун-т им А.С.
Пушкина, Брест, 2009; 71-77.

7. Danilenko A. Charakterystyka stylu życia młodzieży
studenckiej // Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
wiejskich / Pod redakcją Adama Wilczewskiego. –  Biała
Podlaska:  T.P. MEDIA, 2012. – S. 165-175.



Turystyka i rekreacja w badaniach 87

Abstract 

Ethnic function is certainly connected with traveling
back to your hometown and with any type of reacquaintance
to your roots. It is also connected with the cultivation of cul-
tural autonomy . The cultural education function makes it
possible to participate in very broad raange of cultural activ-
ities and refers to the whole of cultural heritage within the
space of the years. The study aimed at evaluating the level of
tourist function, both ethnic and cultural, based on the opin-
ions of guests who were staying in chosen tourist sites in
north-eastern Poland. It was assumed that the highest levels
of ethnic function could be found at either a Jaćwisko-
Prussian settlement or the Czesław Miłosz Residence. What
was discovered however, was the highest level of cultural
education function could be found on the agro tourist and
recreation farm called Silaine and at the Czesław Miłosz
Residence. The study was based on a questionnaire and con-
ducted among 22 patrons of the chosen tourist sites. The re-
sults of the questionnaire show that the highest rated places
to realize the ethnic function are the agro tourist and recre-
ation farm called Silaine (47.46%), Czesław Miłosz Residence
(42.07%) and Jaćwisko-Prussian settlement (41.26%). The
best places to realize the cultural education function turned
out to be in the following places: Apiarian Heritage Park
with a sculpture studio and Railway Museum in Ełk (57.80%),
Czesław Miłosz Residence (52.25%) and Silaine (51.07%).
These results show that the assumptions formed in the article
were not completely confirmed.

Key words: cultural education function, ethnic function,
tourist site.

Wprowadzenie

Turystyka należy do dziedzin rekreacyjno – krajoznaw-
czych. Dzięki niej odbiorcy mogą realizować różnorodne
cele, jak poznawanie kraju jako całości, zespalanie teorety-
cznych elementów wiedzy cząstkowej w zintegrowany sys-
tem wiedzy o ojczyźnie, utrwalony konkretnymi przeżycia-
mi cementującymi tę wiedzę w postać nieulegającą zatarciu
[7, s.19-20]. W późniejszym okresie T. Łobożewicz i G.
Bieńczyk opisując cele turystyki wskazali te, które są
związane z uspołecznieniem: „kontakt z ludźmi i ich wyt-
worami; kształtowanie postaw wobec uczestników: poszanowanie
godności człowieka, cudzej własności, autonomii jednostki,
wyrabianie postawy opiekuńczej i zdolności współodczuwa-
nia, kształtowanie nawyku rzetelnej informacji; wyrabianie

zdolności adaptacji do nowych warunków i sytuacji; stwarzanie
pozytywnych emocji wzmacniających postawy prospołeczne;
ingerowanie grupy społecznej; przeciwdziałanie nastawie-
niu konsumpcyjnemu, wyrabianie postaw humanistycznych;
społeczne zaangażowanie.” [6, s. 65-66]. Każdy uczestnik
ruchu turystycznego pragnie realizować różnorodne cele
i funkcje turystyczno – rekreacyjne. Turystyka zaspokaja
potrzeby fizyczne, psychiczne i intelektualne. Uprawianie
dowolnej formy turystyki dostarcza wielu wrażeń wynikają-
cych z otoczenia i motywujących do dalszej aktywności
fizycznej. “Uprawianie turystyki podnosi sprawność, zarad-
ność życiową, stanowi „furtkę” do kontaktów społecznych,
do uczestnictwa w naturalnych życiowych sytuacjach,
umożliwia sprawdzenie się w zakresie umiejętności prakty-
cznego działania i społecznego zachowania się w środowisku”
[2 2005, s. 223]. Coraz więcej obiektów turystycznych
i agroturystycznych wprowadza w ofertę możliwość umac-
niania zdrowia, wypoczynku i edukacji.

W teoriach turystycznych wymienia się następujące
funkcje, do których zaliczamy: patrz ryc. 1 [1], [4], [5], [6],
[8].

Wydawałoby się, że funkcje związane w wychowaniem
zdrowotnym i wypoczynkiem mogą być priorytetowe
i górować nad innymi. Wychowanie do zdrowia związane
z wypoczynkiem, likwidacją zmęczenia łączone często z tu-
rystyką kwalifikowaną, jako szkołą hartowania organizmu
i uodpornienia na przeciwności losu, ogólnym rozwojem,
poprawą sprawności i wydolności; umacnianiem zdrowia;
odpornością, hartowaniem organizmu; przeciwdziałaniem
procesom starzenia; regeneracją sił fizycznych i psy-
chicznych; zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych; poszanowaniem
życia i zdrowia [3, 2006], [6, s. 48-84]. Podobnie wypoczynek,
który usuwa zmęczenie po całodziennej pracy, wysiłku fizy-
cznym, umysłowym. Jednak mimo tych funkcji najczęściej
kojarzonych z turystyką istnieją także inne, oparte o związ-
ki z kultywowaniem odrębności kulturowej (funkcja etnicz-
na) i aktywności kulturalnej.

Cechami funkcji etnicznej są: świadomość związków
etnicznych i społeczno – kulturowych z danym krajem; mo-
tywacje o decyzji podróży; świadomość celów (odwiedziny
rodziny, określonego miejsca, przyjaciół, względy religijne,
imprezy kulturalne, sportowe). Zaś funkcja edukacji kultur-
alnej dotyczy rozwijania aktywności kulturalnej i ek-
sponowania treści: awansu kulturalnego; ułatwiania kontak-
tu z życiem artystycznym (np. rzeźbami); aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym; kształtowania wrażli-
wości emocjonalnej; aktywizacji kulturalnej środowiska;
stwarzała okazję do wykonywania prac na rzecz rozwoju
kulturalnego [6].

Funkcje Etniczne i edukacji kulturalnej
w ofercie wybranych miejsc turystycznych 

północno-wschodniej Polski
1Dorota Kozłowska, 2Wojciech Ryszkowski

1Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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Metodologia badań

Cel i założenia badań: Celem badań było oszacowanie
stopnia realizacji funkcji etnicznej i edukacji kulturowej
w opinii odbiorców (gości) przebywających w wybranych
obiektach północno wschodniej Polski. Założono, iż funkcje
te w największym stopniu realizowane są w Osadzie Jaćwiesko
– Pruskiej, Farmie Mazurskiej i w Ogrodzie Bajek “Sowa”.

Metody i techniki badawcze: W badaniach zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, obserwację w terenie oraz
ankietowanie. Badania przeprowadzono na podstawie kwes-
tionariusza ankiety opartego o realizację funkcji turystyki.
Z uwagi na obszerność badań w niniejszym opracowaniu
przedstawiono niewielką część wyników badań.

Charakterystyka badanych

Badania przeprowadzono wśród 22 gości obiektów tu-
rystycznych. Goście w większości (86,36%) byli studentami
(III i IV rok studiów) i uczestnikami wyjazdów – zajęć prak-
tycznych (kwiecień-czerwiec 2012) realizowanych w ramach
przedmiotów na kierunkach: Turystyka i Rekreacja, Rolnictwo
specjalność Agroturystyka. Pozostali respondenci (13,64%)
byli pracownikami branży turystycznej (biuro, uczelnie)
i uczestnikami wizyt studyjnych (w latach 2010-2012) w ra-
mach projektów: Suwalszczyzna Kraina jak Baśń (SA)
i Kraina Łowców Przygód (EGO). Kobiety stanowiły 63,64%
badanych, mężczyźni 36,36% ogółu. Ponad połowa badanych
(63,64%) była przed 25 rokiem życia, pozostali (36,36%)
między 25 a 50 rokiem życia. Prawie wszyscy badani
(90,91%) zamieszkiwali województwo podlaskie, nieliczni
(9,09%) warmińsko – mazurskie. Ankietę w całości przeprowad-
zono w formie internetowej. Zadaniem badanych była ocena
realizacji funkcji etnicznej i edukacji kulturowej w skali
0-10 w poszczególnych obiektach. Badani oceniali tylko te

obiekty które poznali w praktyce turystycznej, dlatego też
wyniki badań zostały przedstawione w formie % (niektóre
obiekty nie były oceniane wśród 22 gości).

Wyniki badań własnych

Funkcja etniczna
Badania wykazały, iż w opinii ponad połowy gości

obiektów turystycznych najkorzystniej można realizować
funkcję edukacji kulturalnej w dwóch badanych miejscach.
Na miejsce pierwszym znalazł się w Zespół obiektów:
Skansen Pszczelarski, Muzeum Kolei w Ełku i Pracowni
Rzeźby (53,85%). Na miejsce drugim uplasowało się Gospodarstwo
Agroturystyczne Farma Mazurska z wynikiem 52,25%.

Miejsce trzecie zajęło Gospodarstwo Ekologiczne “Silaine”
z wynikiem 47,46%. Badani w 42,07% uznali, iż funkcję et-
niczną można realizować w Dworku Czesława Miłosza
w Krasnogrudzie. Nieco mniej respondentów (41,26%)
podzieliło ten pogląd w stosunku do charakteru działalności
osady Jaćwiesko – Pruskiej. Niewiele ponad 1/3 gości obiek-
tów turystycznych (37,88%) uznała, iż funkcja etniczna
może być realizowana na obszarze Piramidy w Rapie.

Nieco niższy wynik (37,50%) od Piramidy w Rapie zajął
Obiekt Sportowo – rekreacyjny Piękna Góra w zakresie real-
izacji funkcji etnicznej oraz Zespół Klasztorny Kamedułów
na Wigrach (37,35%). Kolejne miejsce w możności realiza-
cji funkcji etnicznej zajęło Gospodarstwo Ekologiczne
Majątek Giże Marczak (35,71%) i Sanktuarium Studzieniczna
(33,82%). Jeszcze niższe możliwości realizacji funkcji et-
nicznej oszacowali goście w obiektach na Szlaku Mlecznej
Krowy (28,44%) oraz na obszarze głazowisk (27,11%).

Respondenci w ¼ ocenili realizację i możliwości realiza-
cji funkcji etnicznej w czterech obiektach: Akwedukty
w stańczykach (25,55%); ośrodku Wsparcia Lipniak (25,33%);
na trasie Kanału Augustowskiego – śluza Paniewo (25,16%)

Ryc. 1. Funkcje turystyki 
Źródło: Napierała M., Żukow W., Muszkieta R., 2009, Czynniki wpływające na rozwój turystyki. Funkcje i dysfunkcje turystyki
[w:] Z. Kwaśniak, (red.), Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia: zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne
Current challenges of tourism and recreation to the health: issues in nursing and physiotherapeutic, wyd. Publishing House,
Radomska Szkoła Wyższa, Radom, ss. 87-112. (za Panasiuk 2006, s. 34)



oraz na Górze Cisowej (25,00%). Dwa obiekty zostały oce-
nione minimalnie niżej w możności realizacji funkcji et-
nicznej: Gospodarstwo Ekologiczne, impreza Safari (24,95%)
oraz Ogród bajek “Sowa” (24,39%).

Funkcja edukacji kulturalnej
Badania wykazały, iż w opinii ponad połowy gości

obiektów turystycznych najkorzystniej można realizować
funkcję edukacji kulturalnej w trzech badanych miejscach.
Na miejsce pierwszym znalazł się w Zespół obiektów:
Skansen Pszczelarski, Muzeum Kolei w Ełku i Pracowni
Rzeźby (57,80%). Miejsce drugie zajął Dworek Czesława
Miłosza w Krasnogrudzie z wynikiem 52,25%. Miejsce trze-
cie zajęło gospodarstwo Ekologiczne a jednocześnie Centrum
Rozrywki “Silaine” z wynikiem 51,07%.

Nieco niższy wynik w możności realizacji funkcji edukacji
kulturowej zajęła Farma Mazurska (49,42%) i Osada Jaćwiesko
– Pruska (45,33%), oraz Piramida w Rapie z turystyczną
trasą dydaktyczną o charakterze przyrodniczym (43,11%)

Miejsce siódme w realizacji funkcji edukacji kulturalnej
zajęło Stowarzyszenie “Bab Giżowskich” na Szlaku Mlecznej
Krowy 939,16%). Niewiele niższy wynik pozyskało Sanktuarium
Studzieniczna (38,89%) i Obiekt Rekreacyjno – Sportowy
“Piękna Góra” (38,89%). Na dziesiątym miejscu uplasował
się Zespół Klasztorny Kamedułów na Wigrach (37,05%), zaś
za nim Kanał Augustowski – Śluza Paniewo (36,85%)
i Gospodarstwo Agroturystyczne ogród Bajek “Sowa”
w Kaletniku (35,75%).

Najniżej zostały ocenione obiekty turystyczne przed-
stawione w rycinie 4. Respondenci w 1/3 oszacowali możność
realizacji funkcji edukacji kulturalnej w Gospodarstwie
Ekologicznym Giże Marczak. Jeszcze mniej badanych
(31,89%) oszacowało możność realizacji funkcji edukacji
kulturalnej na obszarze głazowisk Rutka Tartak i Bachanowo
oraz podczas imprezy Safari (31,52%) organizowanej
w Gospodarstwie Ekologicznym Rudziewicz, a także na ob-
szarze Mostów – Akweduktów w Stańczykach (31,36%).
Najniższe oceny otrzymały dwa obiekty usytuowane blisko
Suwałk. Należą do nich: Ośrodek Wsparcia Lipniak (28,72%)
oraz Góra Cisowa (23,82%).

Porównanie stopnia realizacji funkcji etnicznej/edukacji

kulturowej i opis miejsc turystycznych

Miejsce pierwsze zarówno w realizacji funkcji et-
nicznej i edukacji kulturalnej zajął Zespół obiektów:
Skansen Pszczelarski, Muzeum Kolei oraz Pracowania
Rzeźby w Ełku. Najwyższy wynik realizacji funkcji et-
nicznej można tłumaczyć symbolicznym powrotem do nat-
uralnego sposobu życia dzięki uczestnictwu w opowiada-
niach o tradycyjnych metodach pozyskiwania miodu.
W skansenie można przyjrzeć się i dotknąć do unikalnych
barci wykorzystywanych w różnych regionach Polski.
Pszczele ule o różnym kształcie i formie, wielobarwnie
malowane, rzeźbione w drewnie, z pokryciem gontem lub
wiórem (Fotografia 1) można podziwiać od zewnątrz i od
środka. Skansen dopełniają: niewielka część etnograficz-
na, w której zebrano pszczelarskie urządzenia pomocnicze,
a także ptactwo dekoracyjne umieszczone w wolierach
w bocznej części skansenu. W ofercie Muzeum Kolei

Wąskotorowej można zobaczyć zabytkową lokomotywę,
tabor kolejowy, dawne mapy i urządzenia stosowane
w kolejnictwie w wieku XIX I XX. Zapewne wysokie oce-
ny możności realizacji funkcji edukacji kulturalnej przyp-
isano Pracowni Rzeźby. W pomieszczeniach rzeźbiarzy
można zapoznać się z pracą amatorów i profesjonalistów
rzeźbiarstwa. Przygotowane w drewnie wyroby odnoszą
się do sakralnych i świeckich postaci. Artyści pomagają
młodym talentom realizować pasje poprzez możliwość
uczestniczenia – patrzenia na przygotowanie nowych
rzeźb. Istnieje także możność przyłączenia się do grupy
rzeźbiarskiej i współpracy w zakresie twórczości.

W ocenie badanych miejsce drugie zajęła Farma Mazurska.
W ocenie niespełna połowy respondentów w tym gospo-
darstwie można realizować funkcję etniczną i edukacji
kulturalnej. Do gospodarstwa przyjeżdżają goście z Polski
i Niemiec. Odwiedzają miejsca, w których mieszkali ich
krewni wcześniejszych pokoleń. Na farmie występują
wszystkie typowe gatunki zwierząt gospodarskich, np. 6
koni, stado bydła hodowlanego, owce, kozy, zwierzęta
futerkowe, drób hodowany metodą wolnego wybiegu.
Funkcję edukacji kulturowej można realizować poprzez
naśladownictwo: możność lepienia i wypieku chleba
i zabawek z ciasta, oglądania i dokarmiania zwierząt itp.
Był to jedyny obiekt agroturystyczny z pośród badanych
w którym były wszystkie gatunki zwierząt, ptactwa oraz
zwierzęta futerkowe. W gospodarstwie serwowano zdrową
żywność – swojskie jadło łącznie z chlebem z własnego
wypieku, swojskim masłem i innymi produktami. Wartym
podkreślenia jest funkcjonowanie gospodarstwa w oparciu
o model rodzinny. Podstawowym atutem jest oferta bardzo
dużej ilości najtańszych miejsc noclegowych pod hasłem
„tanie spanie na sianie w sąsieku”. Obecnie gospodarstwo
przechodzi modernizację. Spanie na sianie zostało za-
mienione na niewielkie apartamenty. Oferta spania na
sianie nadal będzie funkcjonować w części tego samego
budynku (Fotografia 2).
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Fotografia 1. Skansen Pszczelarski.
Źródło: zasoby własne.
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Miejsce trzecie w zakresie realizacji funkcji etnicznej za-
jęło Gospodarstwo Agroturystyczne “Silaine”. Badani osza-
cowali, iż funkcja edukacji kulturalnej realizowana jest
w mniejszym zakresie. Obiekt zlokalizowany nad brzegiem
jeziora oferuje możność uczestniczenia w praktycznej
hodowli koni. Gospodarstwo oferuje korzystanie z gorącej
beczki oraz sauny nad jeziorem. Większe grupy mogą no-
cować w namiotach typu wojskowego. Gospodarz prowadzi
wymianę studencką międzynarodową. Latem odwiedzają go
studenci z różnych państw, w szczególności nadbałtyckich.
Istnieje także niewielki wyciąg krzesełkowy. Bazę nocle-
gową stanowi duży dawny dom rodzinny. W piwnicach do-
mu funkcjonuje kuchnia,w której prowadzone są warsztaty
kulinarne ze zdrową żywnością, co potwierdza realizację
funkcji edukacji kulturalnej. Właściciele prowadzą turnusy
oparte o zdrową dietę odchudzającą. Gospodarze także
prowadzą produkcję serów z zawartością różnych ziół. Duży
otwarty teren pozwala na rekreację. Na terenie gospodarstwa
znajduje się skansen w którym właściciel skolekcjonował
narzędzia i urządzenia rolnicze wykorzystywane w XX
wieku w rolnictwie. Istnieje także duża scena na jeziorze
przystosowana do koncertów plenerowych odbywających się
sezonowo. Koncerty zespołów litewskich i polskich umilają
wieczory (Fotografia 3).

Na miejscu kolejnym uplasował się Dworek Czesława
Miłosza w Krasnogrudzie. Odbudowany obiekt w ramach
działalności Ośrodka Pogranicze, Międzynarodowego Centrum
Dialogu stał się miejscem wypoczynku i edukacji w zakresie
szeroko rozumianej sztuki. Stąd tez wysokie oceny Dworku
związane z realizacją funkcji edukacji kulturalnej. Warsztaty
twórczości odbywające się w piwnicach dworku potwierdza-
ją ten fakt. Na terenie obiektu przygotowano trasę eduka-
cyjną na wolnym powietrzu, a wnętrze obiektu oferuje zad-
umę nad życiem Noblisty i jego twórczością. Mniejsza ilość
badanych oszacowała, iż funkcja etniczna może być tam re-
alizowana (Fotografia 4).

Ponad 40% respondentów oceniło możnośc spełniania
funkcji etnicznej i edukacji kulturalnej w tym obiekcie.
Wykorzystanie walorów małej architektury obronnej
w Osadzie Jaćwiesko - Pruskiej, zwodzonego mostu oraz
baszt z miejscami noclegowymi, umiejętne połączenie
atrakcji i walorów w całościowy pakiet prezentowany przez
fascynata – właściciela – przewodnika pozwoliło na upla-
sowanie się gospodarstwa na piątym miejscu pod kątem re-
alizacji funkcji etnicznej. W gospodarstwie tym dokonano
m.in. rekonstrukcji osady średniowiecznej z płotem palisad-
owym, zwodzonym mostem oraz dwoma wieżami i miejsca-
mi noclegowymi. W gospodarstwie znajdowało się 5 koni
pod siodło. Atrakcją tego gospodarstwa jest kamienny krąg
oraz włączenie obrzędów i opowiadań mistycznych opartych
o legendy pogranicza żmudzkiego. Przykładem wykorzysta-
nia wierzeń i legend jest kamienny krąg utożsamiany z mag-
iczną mocą. Wartym podkreślenia jest fakt że swoją atrak-
cyjność turystyczną gospodarstwo zbudowało w terenie
dziewiczym. Na podkreślenie zasługuje przykład budowania
atrakcji agroturystycznej w miejscu nieatrakcyjnym turysty-
cznie poprzez zastąpienie walorów ich makietami, oraz leg-
endami związanymi z historią pogranicza żmudzkiego
(Fotografia 5).

Grobowiec rodziny Farenheit znajduje się w miejs-
cowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich, tuż przy granicy
z Rosją (Obwód kaliningradzki). Właściciele majątku należeli
do ludzi wykształconych. Dużo podróżowali po Europie
i wprowadzali wiele nowych rozwiązań w swojej posiadłoś-
ci. Przyciągała ich magia wiecznego "życia po życiu"
w związku z tym na początku XIXw, w.odległości ok.5km
od pałacu wzniesiono piramidę. W grobowcu w 1811r. jako
pierwsza została pochowana 3-letnia córeczka Farenheita
być może zmyślą zapewnienia jej nieśmiertelności. Piramida
w Rapie odpowiada wymiarom piramig egipskich: ma
wysokość 15,9m, podstawa kwadratowa 10,4 x 10,4m, trzy
otwory wentylacyjne, trumny ułożone na płaskim podłożu.

Fotografia 2. Farma Mazurska
Źródło: www.mazury.com

Fotografia 3. Gospodarstwo Agroturystyczne, Centrum
wypoczynku i rozrywki Silaine
Źródło: www.silaine.mnt.pl

Fotografia 5. Osada Jaćwiesko - Pruska
Źródło: zasoby własne

Fotografia 4. Dworek Czesława Miłosza w Krasnogrudzie
Źródło: www.pogranicze.sejny.pl



Do piramidy prowadzi szlak dydaktyczny. W Rapie przeci-
nają się trzy linie silnego promieniowania geomantycznego
łączące miejsca mocy. Jedna z nich biegnie m.in. od Kowna
przez Rapę i dalej przez Wilczy Szaniec doKarlsruhe, jed-
nego z większych miejsc mocy w Europie. Promieniowanie
energii w piramidzie mazurskiej wg Leszka Mateli wynosi
około 23tys. jednostek w skali Bovisa. Promieniowanie
zdrowego człowieka wynosi 6,5tys. jednostek, a miejsca o
natężeniu 18tys. jednostek, uznawane są za miejsca mocy.
Podobno komary i muchy omijają piramidę [on line
www.mazury.info.com]. Obiekt zajął miejsce szóste pod
względem realizacji omawianych funkcji turystycznych
(Fotografia 6).

Miejsce siódme w realizacji funkcji etnicznej zajął
Obiekt rekreacyjno – sportowy Piękna Góra. Właściciele
posiadają dwie restauracje z hotelem i częścią rekreacyjną
(park linowy i park zabaw dla dzieci) oraz wyciąg narciarski
wraz obrotową wieżą widokową i restauracją. Obiekt ma
charakter nowoczesności połączonej z elementami wystroju
związanego z łowiectwem w lasach Puszczy Rominckiej
(Fotografia 7).

W ocenie badanych kolejne miejsce w zakresie realizacji
funkcji etnicznej zajął Klasztor Wigierski. Bogata historia
klasztoru jest w większym zakresie realizacją innych funkcji
turystyki, niż zdrowie i wypoczynek. Na terenie klasztoru
odbywają się letnie plenery, koncerty i jarmarki (Fotografia
8). Wyniki badań realizacji funkcji etnicznej i edukacji kul-
turalnej zaprezentowano w rycinie 2.

Gospodarstwo agroturystyczne (ekologiczne) Giże –
Marczak, gospodarstwo tzw. z najwyższej półki, zajmujące
21ha, hotel o podwyższonym standardzie, jezioro, wyciąg
narciarski typu „talerzykowego”, domki letnie dla dzieci
oraz sale dla zajęć w ramach usług „zielonej szkoły”.
Na terenie znajdują się dostępne plantacje malin. Przed
hotelem i restauracją znajdują się: jezioro zarybiane i przy-
brzeżna sauna. Gośćmi tego gospodarstwa był prezydent RP
– L. Kaczyński i goście ambasad i urzędów centralnych.
W obiekcie często prowadzone są secje audiowizualne na
potrzeby programów telewizji polskiej (Fotografia 9).

Sanktuarium w Studzienicznej znane od wielu wieków
miejsce oferuję ciszę i spokój wśród lasów nad jeziorem
Studzieniczne. Na obszarze od wieków znanym z wody
źródlanej ozdrowieniowej znajdują się studnia z wodą, pom-
nik papieża jako pamiątka po wizycie w latach 90-tych,
funkcjonują kaplice na wyspie, kaplica na wolnym powi-
etrzu i drewniany kościół (Fotografia 10).
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Fotografia 6. Piramida w Rapie
Źródło: zasoby własne

Fotografia 7. Piękna Góra Rudziewicz
Źródło: www.zajazd-rudziewicz.pl

Fotografia 8. Klasztor Wigierski
Źródło: www.suwalszczyzna.com.pl

Fotografia 9. Majątek Giże Marczak
Źródło: www.marczaknoclegionline.net

Fotografia 10. Sanktuarium w Studzienicznej
Źródło: www.atrakcjepodlasia.pl, www.za-mostkiem.pl



Podczas warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie
Bab giżowskich można zrelaksować się na przyrodzie,

nauczyć się przygotowania smacznych placków serowych,
oraz innych wyrobów z mleka. Klub wiejski odbudowany
w czynie społecznym mieszkańców położony jest na nowo
utworzonym i rozwijającym się Szlaku Mlecznej Krowy
(Fotografia 11).

Głazowiska położone w rezerwacie Suwalskiego Parku
Krajobrazowego są pozostałością po ostatnim lodowcu.
Niewielki fragment łąk są objęte ochroną. Występują tutaj
głazy sięgające 8 metrów. Można przejść trasą w otoczeniu
kamieni do rzeki. Głazowiska zajęły miejsce dwunaste w re-
alizacji funkcji etnicznej (Fotografia 12).

Wiadukty w Stańczykach sięgające 36 metrów wysokoś-
ci i 200 metrów długości są jednymi z najwyższych tego ty-
pu budowli w kraju. Do niedawna były miejscem skoków na
bandżi. Obecnie można odwiedzać część mostów, gdyż stan
techniczny obiektu wymaga remontów (Fotografia 13).

Ośrodek Wsparcia Lipniak znalazł się na kolejnym miejs-
cu w realizacji funkcji etnicznej. W ośrodku wspiera się ludzi
po kryzysach psychicznych, co jest szczególnym rodzajem
powrotu do życia codziennego i normalnego funkcjonowania
w zdrowym społeczeństwie. Ośrodek położony jest na ob-
szarze rezerwatu Wiatrołuża, nad rzeką o charakterze górskim.
Zagospodarowanie terenu pozwala na rekreację na świeżym
powietrzu I spotkania plenerowe przy grillu. Ośrodek szczegól-
nie nastawiony jest na przyjęcie dorosłych osób z autyzmem.
W ramach terapii organizowane są na terenie ośrodka warsz-
taty w zakresie życia codziennego, rękodzieła z wikliny,
wyrobów plastycznych i ceramiki. Ośrodek przyjmuje także
grupy osób zdrowych (Fotografia 14).

Kanał Augustowski głównie spełnia głównie funkcję
rekreacyjną, odnowy sił fizycznych i psychicznych, zaś
w mniejszym zakresie funkcje etniczne i edukacji kultural-
nej. Na trasie kanału w Polsce występuje jedna śluza dwuko-
morowa Paniewo, gdzie różnica poziomów wody sięga pon-
ad 6 metrów. Osobliwość miejsca Paniewo zajęło miejsce
piętnaste. W pobliżu znajdują się rezerwaty przyrody
i siedlisko gniewoszy, rzadkich niejadowitych węży chro-
nionych wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
(Fotografia 15).

Góra Cisowa o wysokości 258 metrów nad poziomem
morza leży na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Na górę prowadzi wydeptana ścieżka. Bliżej szczytu góry
znajdują się poręcze wspomagające wejście. Ze szczytu roz-
ciąga się piękny widok na kilka okolicznych jezior. Obecnie
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Fotografia 11. Szlak Mlecznej Krowy
Źródło: www.pl.123rf.com

Fotografia 14. Ośrodek Wsparcia Lipniak
Źródło: www.panoramio.com

Fotografia 15. Śluza Paniewo – Kanał Augustowski
Źródło: www.polskiekrajobrazy.pl

Fotografia 12. Głazowiska w Suwalskim Parku
Krajobrazowym
Źródło: www.panoramio.com, www.spk.pl

Fotografia 13. Mosty - Wiadukty w Stańczykach
Źródło: zasoby własne
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na górze odbywają się różnorodne imprezy a nawet zawier-
ane są związki małżeńskie (Fotografia 16).

Rajd „Safari” pozyskał wyższe noty, lub najwyższe w re-
alizacji innych funkcji turystycznych, jednak w przypadku
etnicznej i edukacji kulturowej zajął miejsce końcowe.
Impreza jest organizowana przez tych samych właścicieli,
którzy posiadają obiekt Piękna Góra. Gospodarstwo ekolog-
iczne - specjalistyczne „Safari” założone na powierzchni 350
h, posiada ok. 20 jezior i oczek wodnych, ogrodzone wysoki-
mi siatkami leśno – drogowymi. W gospodarstwie występu-
ją na swobodzie bardzo duże stada stada danieli, saren i je-
leni, marali, oraz tarpanów, koni Przewalskiego, dzikich
owiec arui, muflonów, jaków, strusi, pawi, dzików i świn-
iodzików. W wolierach prezentowane są okazy ptactwa oz-
dobnego. Z uwagi na obszar i dziką zwierzynę, istnieje
możność oglądania i dokarmiania zwierząt z przyczep ciąg-
nikowych. Gospodarstwo pełni istotną funkcję wypoczynkową,
zdrowotną, poznawczą i edukacyjną (Fotografia 17).

Na miejscu ostatnim w realizacji funkcji etnicznej usy-
tuowało się gospodarstwo zajmujące powierzchnię ok 2ha
prezentujące produkt odmienny od tradycyjnie pojmowanej
agroturystyki – jest nim Ogród Bajek. Produkt tego obiektu
jest oparty o postacie z krainy bajek. Baśniowe postacie
w wielkościach naturalnych, usytuowane we właściwie odd-
anej scenerii uzupełnia zgadywanka terenowa z nagrodami
dla najlepszych. Gospodarstwo to wskazuje na niewykorzys-
tane do tej pory formy tematyczne, lub możliwość łączenia
wielu form specjalistycznych w swoiste pakiety skierowane
do najmłodszych odbiorców, dla których kulturowa i etnicz-
na agroturystyka nie jest w pełni zrozumiała (Fotografia 18),
(rycina 2).

Fotografia 16. Góra Cisowa
Źródło: www.suwalki.info

Fotografia 17. Rajd Safari
Źródło: www.zajazd-rudziewicz.pl

Fotografia 18. Ogród Bajek Sowa
Źródło: zasoby własne

Ryc. 2. Realizacja funkcji etnicznej i edukacji kulturalnej w obiektach turystycznych północno - wschodniej Polski w ocenie
badanych
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

Badania wykazały, iż najbardziej efektywnie funkcja et-
niczna i funkcja edukacji kulturalnej realizowana jest
w czterech obiektach: Muzeum Pszczelarstwa, Kolei i
Pracownia Rzeźby; Farma Mazurska; Gospodarstwo agrotu-
rystyczne Silaine; Dworek Czesława Miłosza w Krasnogrudzie.
Osada Jaćwiesko – Pruska i Ogród Bajek „Sowa” pozyskały
niższe oceny w zakresie realizacji tych funkcji, co jed-
nocześnie pozwala na stwierdzenie, że założenie nie potwierdz-
iło się całkowicie.

Wnioski. Zalecanym byłaby ocena poszczególnych
warsztatów i imprez organizowanych w opisanych obiek-
tach. Oceny tego typu pozwoliłyby na bardziej wnikliwy
dobór imprez dorosłych i wycieczek szkolnych w stosunku
do wieku, motywów, potrzeb i zainteresowań.
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Abstract

The importance of movement in the process of individu-
al adaptation to everyday life and sport of persons with redu-
ced mobility can be understood as a "means" for improving
their overall health condition and an "aim" of achieving social
recognition. Sports competition is the main background for
discussion on the situation of persons with disabilities. In the
contemporary world, the competences of disabled athletes
and their coaches show increasing resemblance to those pre-
sent in sports competitions of persons without disabilities.
This is an expression of the broad definition of integration.
Those processes are highly individualised in athletes and
coaches. Sport of disabled persons serves the purpose of their
rehabilitation, accelerated recovery and return to independent
living. In addition to the improvement of overall fitness, phy-
sical activity contributes to the building of positive self-
image, acceptance of dysfunctions and establishment of inter-
personal contacts; it enables participation in social and pro-
fessional life. When planning studies on the importance of
movement for persons with disabilities, it is required to take
into account aspects related to training, that is the entire spec-
trum of interactions between the athlete and the coach. 

The appearance of a disabled person during a sporting
activity thoroughly changes the other participants’ situation to
which they are accustomed. New circumstances require a dif-
ferent, specific approach. Scientific research on disabled ath-
letes confirms the positive impact of training. Sport is an ele-
ment of physical rehabilitation in which emphasis is placed
on the improvement of motor skills, overall health and psy-
chomotor condition. The athletes frequently declare that the
main driver for starting the training is their desire to win a
medal. The interest in the presented topic has also resulted
from my personal life experience. Ever since my birth I have
been a disabled person with a developmental defect of my
upper limb. Yet, since my childhood I have been participating
in sport. I achieved my first successes in table tennis. In the
junior class, I represented the team „Nurt” Przemyśl in the
league competitions. I was also successful in the regional-
level and zone-level competitions. I won the title of the cham-
pion of the region, and took part in zone-level competitions.
In the team competitions, I participated in the Championships
of Poland. Those achievements concerned sport for persons
without disabilities. My first title of the Champion of Poland
I won in table tennis for disabled persons. At the same time,
I developed my passion for other sports, including alpine
skiing. My success in this discipline opened for me the possi-
bility to take part in the event most important for each disa-

bled athlete, that is the Paralympic Games [Nagano 1998, Salt
Lake City 2002]. My personal experience inspired me to
undertake a specialist research in which I intend to compare
my way in sport to the ways of other similar persons, taking
into account a variety of conditions. 

Keywords: sport for the disabled, adaptation to new con-
ditions, interactions, sports achievements. 

Wstęp

Znaczenie ruchu w procesie indywidualnej adaptacji do
życia codziennego i sportu osób z ograniczoną sprawnością
fizyczną może być rozumiany jako „środek” do poprawy
kondycji psychoruchowej oraz jako „cel” do zdobycia uzna-
nia w społeczeństwie. Może też stanowić inspirację do podję-
cia badań. Sport osób niepełnosprawnych winien służyć reha-
bilitacji społecznej i przyśpieszać powrót do zdrowia oraz
samodzielnego życia. Poza oddziaływaniem na sprawność
fizyczną, aktywność sportowa wpływa na kształtowanie
pozytywnego obrazu własnej osoby, akceptacji dysfunkcji,
nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umożliwia
uczestnictwo w życiu społecznym  i zawodowym.
Mechanizm adaptacji poprzez sport nie tylko odnosi się do
samych sportowców. Analizując to zjawisko pod kątem spo-
łeczno – pedagogicznym powinno się tak planować badania,
aby  uwzględnić aspekty związane z treningiem,  ale też całe
spektrum interakcji występującej pomiędzy zawodnikiem
i trenerem. Ważnym elementem wpływającym na uzyskiwa-
ne wyniki sportowe  ma uwzględnienie specyfiki pracy tre-
nerskiej z osobami niepełnosprawnymi, sposób funkcjonowa-
nia klubów sportowych, w których obok osób pełnospraw-
nych, w treningu coraz częściej uczestniczą osoby z ograni-
czoną sprawnością. Jakie czynniki wpływają na to, że dana
osoba podejmuje decyzję o podjęciu rywalizacji sportowej
i pojawia się na treningu? Jakie indywidualne cele chce w ten
sposób zrealizować? Te pytania winno się kierować do spor-
towców z ograniczoną sprawnością, jak również szukać
związków przyczynowo – skutkowych w odniesieniu do
pracy jaką trener musi zaplanować z uwzględnieniem pew-
nych fizycznych ograniczeń, często specyficznych dla kon-
kretnej osoby, a więc niepowtarzalnych. Duże znaczenie
posiada także wyjaśnienie: Co wpływa na decyzję, że szkole-
niowiec decyduje się na pracę z osobami niepełnosprawny-
mi? Każdy człowiek stanowi niepowtarzalne indywiduum
a w sporcie niepełnosprawnych występują dodatkowe kryte-
ria podziału  związane z indywidualnymi ograniczeniami

Znaczenie ruchu w procesie indywidualnej adaptacji osób
niepełnosprawnych fizycznie do życia codziennego i sportu
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powiązanymi z rodzajem dysfunkcji czy kategorii starto-
wych. 

W szkoleniu sportowym winno uwzględniać się co naj-
mniej wybrane komponenty indywidualizacji treningu: cechy
somatyczne, zdolności ruchowe, właściwości psychiczne.
Indywidualne podejście do zawodnika jest bardzo korzystne,
ale zarazem bardzo trudne do zrealizowania. Każdy człowiek
jest inny a odrębność ta przejawia się w różny sposób,
tj. w szybkości opanowania ćwiczeń, w trwałości ich zacho-
wania, w dokładności wykonania ruchu, w reakcji na uwagi
prowadzącego, w zachowaniu się podczas zawodów, reakcji
na sukcesy i porażki itp. zawodnika [Starosta, 2012, 477-
483]. Wszystko to odnosi się też do sportowców niepełno-
sprawnych, do kryteriów różnicujących trzeba jeszcze dodać
rodzaj dysfunkcji i specyfikę sportu niepełnosprawnych.

Gdy na treningu pojawia się osoba niepełnosprawna
uczestnicy przebywający na zajęciach uzmysławiają sobie,
że sytuacja w której się znaleźli  zasadniczo różni się od tej,
do której przywykli. Zostają uruchamiane procesy, w których
istotną rolę odgrywa indywidualny tok adaptacji.
Okoliczności odbiegają od dotychczasowych i wymagają
specyficznego podejścia. Próba uchwycenia tej specyfiki
w życiu sportowym  stanowi główny temat tej pracy. Coraz
częściej w wypowiedziach samych sportowców możemy
usłyszeć, że impulsem do podjęcia treningu jest chęć osią-
gnięcia sukcesu sportowego, a nawet zdobycia medalu.
Zastanowienia wymaga: co takiego się za tym kryje? Czym
jest bodziec do  rywalizacji o najwyższe trofea sportowe, do
osiągania coraz lepszych wyników w rywalizacji sportowej?
Jakie cechy odgrywają zasadniczą rolę w wyczynowym upra-
wianiu sportu?

Przegląd piśmiennictwa

Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe nad
sportowcami niepełnosprawnymi  potwierdzają przede
wszystkim pozytywny wpływ treningu. Sport jest traktowany
jako proces „szybkiego powrotu do zdrowia”, ale poza aspek-
tem zdrowotnym można  przeczytać fakty, świadczące
o innych korzyściach płynących z uprawiania sportu niż tylko
zdrowie. Podniesienie poczucia własnej wartości, pewności
siebie, motywacja do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwa-
nia pracy [Tasiemski, 1999]. Sport jest bowiem nie tylko ele-
mentem rehabilitacji ruchowej, w którym główny akcent kła-
dzie się na usprawnianie, poprawę zdrowia i kondycji psy-
choruchowej. 

W doniesieniach medialnych, w relacjach z aren sporto-
wych coraz częściej pojawiają się wzmianki na temat sukce-
sów osób niepełnosprawnych. Dowolny rodzaj sportu, szcze-
gólnie wyczynowego jest dostępny przez wydarzenia sporto-
we (m.in. mistrzostwa, igrzyska), których znaczenie określa
ich atrakcyjność dla uczestników kultury.

Szeroko rozumiany sport jest nośnikiem pozytywnych
wartości aksjologicznych, reprezentuje patriotyzm, honor,
dumę, sukces, szlachetne współzawodnictwo, aktywność
fizyczną, atrakcyjność seksualną, by w dodatku dostarczać
hedonistycznej rozrywki. Sport niepełnosprawnych funkcjo-
nuje w semiozach kulturowych o mniejszym zasięgu i uwa-
dze medialnej niż dyscypliny tradycyjnie popularne (np. piłka

nożna). Dzisiejsze media nie podejmują trudu kształtowania
semiotycznych mechanizmów interpretacyjnych u odbiorcy,
ponieważ znacznie łatwiej jest promować najprostsze sche-
maty, które przez lata zostały ugruntowane komercyjnie
(zawodnik – produkt – sukces) [Michaluk, 2011].

Tym samym mechanizmom interpretacji zjawisk podle-
gają osoby, które po raz pierwszy zetkną się z treningiem
sportowca niepełnosprawnego. Komercyjne aspekty funkcjo-
nowania sportowców z niepełnosprawnością to jedynie nie-
liczne przykłady, które dopiero w ostatnich latach się poja-
wiają.  Początek procesu treningu, aspiracji i trudności
wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności w układzie
zawodnik – partner – sukces. Oczekiwania związane z moż-
liwością czerpania korzyści finansowych z osiąganych wyni-
ków w rywalizacji sportowej odnoszą się również do spor-
towców niepełnosprawnych, jednak realizm zmusza do skon-
centrowania uwagi na korzyściach wynikających z rywaliza-
cji.

Szeroko rozumiany sport niepełnosprawnych w aspekcie
społeczno – pedagogicznym jest nośnikiem pozytywnych
wartości i może przyczynić się do pokonania swoich kom-
pleksów, ponownego wejścia w role społeczne. Sport niepeł-
nosprawnych pozwala łamać bariery wynikające z niedosko-
nałości ciała [Pąchalski, 1986]. Każdy człowiek jeśli chce
może uczestniczyć w rywalizacji sportowej, podobnie jest
z osobami niepełnosprawnymi z tą różnicą, że aspekt indywi-
dualnego podejścia nabiera innego znaczenia i skupia się
wokół obiektywnych ograniczeń z którymi możemy się spo-
tkać. „Indywidualizacja treningu sportowego jest najsłabiej
opracowanym problemem teorii sport i najgorzej rozwiąza-
nym w praktyce, chociaż stanowi jeden z najważniejszych.
Coraz bogatszy zestaw faktów świadczy, że stanowi  on obec-
nie jeden z niewielu dużych rezerw we współczesnym  spo-
rcie wyczynowym.” [Starosta, 2012, 477]. Indywidualne
podejście do sportowca  niepełnosprawnego winno stanowić
punkt wyjścia i początek w przygotowaniu do treningu.

W nielicznych publikacjach w języku polskim możemy
doszukać się prac koncentrujących się na wybranych dyscy-
plinach sportowych, popularnych wśród osób niepełnospraw-
nych. Autorzy tych prac badają rodzaje aktywności rucho-
wych, zainteresowanie udziałem w treningu sportowym osób
z niepełnosprawnością w popularnych ostatnio szkołach inte-
gracyjnych. Analizie poddawane jest środowisko zawodni-
ków niepełnosprawnych gdzie poszukuje się uzasadnień dla
podejmowania aktywności sportowej przez osoby, które
w powszechnym mniemaniu nie są kojarzone ze zdrowiem
fizycznym, wysiłkiem, rywalizacją [Molik,  2010,  42-51].

Przegląd literatury tematycznej ujawnia właściwość reha-
bilitacji poprzez sport jako istotny element rozwoju współ-
czesnego świata a w kontekście rywalizacji sportowej pozwa-
la zapoznać się z czynnikami warunkującymi osiąganie coraz
lepszych rezultatów sportowych przez osoby niepełnospraw-
ne poddając ocenie zdolności motoryczne i psychiczne.
Chcąc dostarczyć sportowcom i ich trenerom informację
zwrotną na temat stanu przygotowania organizmu do rywali-
zacji sportowej w najważniejszych imprezach, adoptuje się
metody i narzędzia wykorzystywane już niemal standardowo
do oceny sportowców pełnosprawnych [Chojnacki, 2006].
Dużych trudności może przysparzać analiza uzyskanych
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wyników ponieważ mamy tu do czynienia z ogromną różno-
rodnością dysfunkcji i ograniczeń wpływających na wyniki
testów. Nie bez znaczenia jest fakt różnego rodzaju ograni-
czeń medycznych i zdrowotnych, które trener i zawodnik
muszą omówić.

Skrótowe uogólnienie indywidualnych doświadczeń

sportowych niepełnosprawnego

W pracy tej pragniemy odnieść się do niektórych
zagadnień wypływających z  indywidualnych doświadczeń
jednego z autorów jako sportowca i osoby niepełnospraw-
nej i zwrócić uwagę na nietypowość tej adaptacji najpierw
do życia codziennego, a następnie do udziału w różnych
dyscyplinach sportu. Od urodzenia był on osobą niepełno-
sprawną z niedorozwojem prawej kończyny górnej. Od naj-
młodszych lat uczestniczył w sporcie. Jeszcze jako nasto-
letni chłopiec trafił do sekcji piłki nożnej. Wówczas nie
zdawał sobie sprawy z istnienia sportu niepełnosprawnych
a w klubie, do którego uczęszczał wszyscy byli pełno-
sprawni. Chętnie grał w tenis stołowy, jeździł z rodzicami
na narty.  Jego zetknięcie się z rywalizacją sportową to
zasługa rodziców. To od nich płynęła motywacja dla niego
argumentowana tym, że sport wzmocni go psychicznie
i fizycznie. Na początku, nie było mowy o medalach, suk-
cesach, zwycięstwach. 

Pierwsze indywidualne sukcesy zaczął odnosić w teni-
sie stołowym. Jako junior młodszy  reprezentował w roz-
grywkach ligowych zespół „Nurt” Przemyśl, z powodze-
niem rywalizował w zawodach rangi wojewódzkiej i stre-
fowej. Został mistrzem województwa, awansował do roz-
grywek strefowych, z drużyną uczestniczył w mistrzo-
stwach Polski. Osiągnięcia te dotyczyły sportu  pełno-
sprawnych. Być może te sukcesy spowodowały, że lokalne
media zainteresowały się młodym chłopcem, który bez
kompleksów walczył z innymi. Wówczas nie zdawał sobie
sprawy z tego, że rozgrywane są zawody dla osób z podob-
nymi ograniczeniami fizycznymi. Został zaproszony do
startu w mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
w tenisie stołowym. Kierowany bardziej ciekawością
poznania, co to jest sport niepełnosprawnych, zdecydował
się na udział w tych zawodach. Po raz pierwszy zdobył
tytuł Mistrza Polski w tenisie stołowym osób niepełno-
sprawnych [Siedlce, 1989] Został powołany do kadry naro-
dowej Polski. Przez wiele lat zdobywał tytuły mistrzow-
skie, zaczął rywalizować na arenach międzynarodowych.
Równolegle  rozwijał swoją pasję w zakresie innych dyscy-
plin sportowych, m. in. do narciarstwa alpejskiego.
Sukcesy w tym sporcie umożliwiły mu start w najważniej-
szych dla niepełnosprawnego sportowca - Igrzyskach
Paraolimpijskich [Nagano, 1998; Salt Lake City, 2002].
W międzyczasie spełnił się zawodowo pracując w prestiżo-
wej międzynarodowej firmie na stanowisku menadżerskim,
ma szczęśliwą rodziną i syna, który często jest jego spa-
ringpartnerem, gdy grają w tenis ziemny. Jego przykład był
inspiracją do podjęcia tematu przyszłych badań. Chce
przyjrzeć się własnej drodze sportowej, zestawić ją z inny-
mi, podobnymi osobami i porównać uzyskane wyniki.

Podsumowanie

1. We współczesnym świecie sport osób z ograniczoną
sprawnością jest inspiracją do podjęcia badań naukowych
odkrywających nowe fakty i zależności. W pracach nauko-
wych  często porusza się tematykę integracji. Jednak nadal
niewiele miejsca poświęca się 

znaczeniu ruchu w procesie indywidualnej adaptacji osób
niepełnosprawnych fizycznie do życia codziennego i sportu.
Coraz częściej spotykamy osoby z niepełnosprawnością na
ulicach, w urzędach, w telewizji, ale i na salach treningo-
wych. Jednak wciąż występuje pewna blokada w kontaktach
z tymi osobami. Spotykamy się z sytuacjami, w których
doświadczony trener nie potrafi się przełamać i udzielić
wskazówek osobie z niepełnosprawnością. 

2. Nasze zainteresowania i dotychczasowa kariera
zawodnicza jednego z autorów tej pracy to temat  interesują-
cy w aspekcie sportowym i naukowym. Pogłębiamy naszą
wiedzę teoretyczną w zakresie zagadnień niepełnosprawności
i sportu. Najczęściej w literaturze anglojęzycznej znajdujemy
różnego rodzaju inspiracje, wiedzę i wyniki badań odnośnie
tego tematu. Ostatnie lata przynoszą coraz większe zaintere-
sowanie tą tematyka. Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie
w 2012 r.  stanowiły pewien przełom w świadomości społecz-
nej i w postrzeganiu sportowców niepełnosprawnych.  Dzięki
programom telewizyjnym i specjalnym kanałom transmitują-
cym wydarzenia z aren paraolimpijskich znacznie szersza
rzesza kibiców mogła  zapoznać się z rywalizacją sportow-
ców niepełnosprawnych i zrozumieć jej reguły. Igrzyskom
towarzyszyła kampania marketingowa promująca wybitnych
sportowców. Dla kibiców istotną rolę odgrywa zrozumienie
zasad rywalizacji sportowej, co w przypadku  konkurencji
z udziałem niepełnosprawnych wcale nie jest takie jedno-
znaczne i proste: często w jednej konkurencji rozdaje się
kilka kompletów medali. Związane jest to z ideą wyrówny-
wania szans, gdzie osoby poruszające się na wózkach rywali-
zują ze sobą, niewidomi i niedowidzący  pomiędzy sobą.
Realizatorzy transmisji  zawodów w podczas igrzysk para-
olimpijskich w Londynie 2012 zadbali o to, aby przed zawo-
dami w każdej dyscyplinie pokazać różnice, wytłumaczyć
istotę rywalizacji w niej. Przed każdą konkurencją wyświetla-
no specjalne piktogramy z zaznaczonymi dysfunkcjami, kla-
syfikacją medyczną i grupą startową danego zawodnika.

3. W książce pt. „Disability, Sport and Society”,
N. Thomson i A. Smith  [2009] zastanawiali się nad tworze-
niem programów szkoleniowych uwzględniających specyfikę
sportu niepełnosprawnych, systemów włączenia sportowców
z dysfunkcjami do głównego nurtu sportowych organizacji.
W przygotowaniach do paraolimpiady w Londynie w  2012
roku wiele państw zaprezentowało  inny niż dotychczas spo-
sób podejścia do treningu. Angielska reprezentacja olimpij-
ska pod wodzą Petera Erikssona, wspólnie z paraolimpijczy-
kami uczestniczyła w zgrupowaniach kadry lekkoatletów.
Odpowiedzialność za  przygotowania i osiągane rezultaty,
wybór miejsc treningowych, itp. była w rękach jednego tre-
nera.  Podejście to stanowiło ewenement na skalę światową
i pokazuje  kierunek w jakim sport niepełnosprawnych może
się rozwijać. Sukces sportowców angielskich podczas para-
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olimpiady, podwyższenie rangi tych zawodów nie mogłoby
mieć miejsca bez zmian w świadomości samych sportowców,
ale i osób odpowiedzialnych za system przygotowań do
Igrzysk.

4. Tendencja organizacji klubów sportowych, współza-
wodnictwa sportowców z niepełnosprawnością i pełnospraw-
nych to temat nadal kontrowersyjny i budzący pewne obawy.
Jednak tacy zawodnicy jak Oscar Pistorius - lekkoatleta
z RPA czy Natalia Partyka- tenis stołowy z Polski odnosili
sukcesy na paraolimpiadzie i igrzyskach olimpijskich.
Tematyka integracji sportowców i organizacji sportowych
(kluby, związki sportowe) to zagadnienie bardzo interesujące
i coraz częściej podnoszone. Już przed 2000r. w krajach skan-
dynawskich podjęto dyskusję nad sposobem włączenia do
struktur organizacyjnych osób niepełnosprawnych. W 1996
roku  Norweski Komitet Olimpijski i  Norweska
Konfederacja Sportu podpisały dokument o współpracy
i współdziałaniu w kierunku włączenia niepełnosprawnych
i pełnosprawnych sportowców do jednej struktury organiza-
cyjnej [Final report from the committee of integration, 1996].

5. Tak wyznaczony kierunek rozwoju sportu niepełno-
sprawnych stwarza nowe obszary  wymagające naukowego
podejścia. Proces integracji poprzez sport zaczyna się dużo
wcześniej i w nim zasadniczą rolę odgrywa ruch. Dla trene-
rów  stwarza to możliwość indywidualnego podejścia
z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością,
jak też modyfikacji dotychczasowych metod treningowych.
Trenerzy komunikujący się z zawodnikiem winni mieć moż-
liwość zrozumienia  specyficznych aspektów swojej pracy
chcąc podnosić swoje i zawodników umiejętności techniczne
w danej dyscyplinie. Zawodnicy mogą lepiej zrozumieć jakie
korzyści mogą odnieść uczestnicząc w procesie integracji
poprzez udział w rywalizacji sportowej, wykorzystując zna-
czenie ruchu w procesie indywidualnej adaptacji osób niepeł-
nosprawnych fizycznie do życia codziennego i sportu.
Niniejsza praca jest próbą zainicjowania i przybliżenia tego
zagadnienia, jak też głębszego spojrzenia na sportu osób
z ograniczoną sprawnością. 
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Abstract

Projecting the educational process for defining the struc-
ture and content of learning activities of each pupil on the
base of the psychomotor function “Sense of Subject” should
be recognized as the perspective direction in the adaptive
physical culture of the blind children. It is done with the use
of a pedagogical technique considered as a project and model
of an educational process as rules and principles of its organ-
ization as a system of an educational process and the process
itself with its forms, methods, means, ways and conditions of
organization, etc.

Education of children with full absence of eye sensation
requires the scientifically based application of means of phys-
ical education for development of sensor sphere of each child,
which includes teaching the skills to define objects by com-
plex of its features, differentiate the objects by separate prop-
erties. Such pupils should acquire knowledge and skills of
analyzing the complex combination of features and properties
of the objects surrounding them.

Analysis of the state of the existing pedagogical
approaches to the organization of adaptive physical culture of
the blind children showed the importance of the involvement
of the pedagogical technique of developing the pupils’ psy-
chomotor function “Sense of Subject” into the educational
process. It also showed the necessity to develop the effective
physical exercises among which the special place is given to
learning exercises that develop such mental functions as per-
ception, sense of touch, sensation as well as form capability
to acquire the subject, provide the contact and connection
between a pupil and a subject, develop skills to “accept” the
subject and control it. This all leads to the social adaptation,
viability and professional orientation.

Понятие «педагогическая технология» в теории физи-
ческой культуры рассматривается как проект и модель
учебно-воспитательного процесса, как закономерности и
принципы его организации, как система образовательно-
го процесса и сам процесс с его формами, методами,
средствами, способами, приемами, условиями организа-
ции и т.п.

Согласно ЮНЕСКО (1996) под педагогической техно-
логией понимается систематический метод планирова-
ния, применения и оценивания всего процесса обучения
и усвоения знаний путем учета человеческих и техниче-
ских ресурсов и взаимодействия между ними для дости-

жения более эффективной формы образования. Это есть
деятельность по предварительному проектированию,
конструированию, образовательного процесса с после-
дующей практической его реализацией, контролем зна-
ний, умений, навыков и двигательных способностей
в соответствии с поставленными целями и задачами.

В процессе школьного физического воспитания
можно выделить прежде всего педагогическую техноло-
гию способов управления учебно-познавательной и прак-
тической деятельностью учащихся, упорядоченную сово-
купность действий, приемов, обеспечивающих достиже-
ние прогнозируемого результата в изменяющихся усло-
виях образовательно-воспитательного процесса.

Стратегическими на сегодняшний день следует при-
знать педагогические технологии обучения, направлен-
ные на совершенствование учебного процесса в системе
специального образования, в том числе в адаптивной
физической культуре (АФК), призванной решать слож-
ные образовательные и коррекционно-развивающие зада-
чи детей с особенностями психофизического развития.
Педагогическая технология в АФК – это взаимосвязанная
упорядоченная совокупность оптимальных и эффектив-
ных средств, методов и приемов, направленных на
поиски научно обоснованных оптимумов физической
активности человека с особенностями психофизического
развития. 

Современные педагогические технологии в АФК
можно охарактеризовать следующими признаками:

- научно обоснованными и экспериментально прове-
ренными дидактическими нововведениями по формиро-
ванию специальных знаний, двигательных умений
и навыков, развитию двигательных способностей детей
с учетом нозологической принадлежности;

- достижениями цели обучения каждым учащимся
с оптимальными индивидуально обоснованными затрата-
ми средств, сил и времени учащегося и педагога;

- синтезом знаний из смежных областей (медицины,
психологии, специальной и общей педагогики, теории и
методики оздоровительной и адаптивной физической
культуры и др.);

- разработкой инновационных подходов к совершен-
ствованию адаптивного физического воспитания
с использованием современных технических и электрон-
ных средств обучения.

Основываясь на наличии сенситивных периодов раз-
вития психомоторики человека, его индивидуальной эво-
люции можно предположить, что современные педагоги-
ческие технологии служат совершенствованию обучаю-

Педагогическая технология развития функции
«чувство предмета» у слепых (незрячих) детей

на уроках физкультуры

Władysław Barkov

Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały
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щих программ и их эффективному применению в практи-
ке многолетнего адаптивного физического воспитания
человека [3]. 

Формированию у слепых (незрячих) детей социально
значимых двигательных умений и навыков и развитию
связанных с ними двигательных способностей в тифло-
педагогике пока еще не уделяется должного внимания.
Отсутствие специальных научных разработок ведет к
необоснованному переносу применяемых в массовой
школе методик физического воспитания детей, подро-
стков, юношей и девушек на сверстников с нарушениями
зрения. Имеющиеся в настоящее время педагогические
технологии организации их физического воспитания не
обеспечивают должным образом достижение максималь-
но возможного уровня социальных двигательных умений
и навыков, не способствуют ожидаемому развитию дви-
гательных способностей, необходимых в учебной, быто-
вой, спортивной, рекреационной и реабилитационной
деятельности. Рассматриваемая категория детей нуждает-
ся в особой организации адаптивной физической культу-
ры: наряду с получением цензового образования, макси-
мально возможную их социализацию в общество, осно-
ванную на применении научно выверенных форм,
средств и методов АФК. Остро эти состояния проявляют-
ся у детей с нарушениями зрения в школьный период
жизни: ход психофизических процессов сопровождается
трудностями, во многом связанными с нарушением при-
кладной психомоторной функции «чувство предмета» и,
как следствие, сводит до минимума их двигательную
активность [2].

Правильно организованное обучение детей «чувству
предмета» в процессе адаптивного физического воспита-
ния должно обеспечить детям максимально возможную
адаптацию к предметному миру, развитие сенсорной сферы
тотально незрячего, частично зрячего и слабовидящего
ребенка, формирование знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, воспитание смелости, решительности,
самостоятельности, уверенности в своих силах. При этом
сенсорная (анализаторная) система рассматривается как
функциональная система мозга, предназначенная для отра-
жения в сознании человека определенного комплекса физи-
ческих свойств объекта. В настоящее время определены
очень многие виды стимулов, действующих на сенсорную
систему, что позволяет человеку своевременно обнаружить
сигналы во внешней ситуации, внутренней среде и резуль-
татах рефлекторной деятельности (обратная связь). К при-
меру в спорте имеет важное значение взаимодействие раз-
личных сенсорных систем. У юных баскетболистов силь-
ное раздражение вестибулярного аппарата при резких
изменениях направления движения, поворотах и наклонах
приводит к нарушению координации, несмотря на адекват-
ное восприятие зрительных и слуховых стимулов.
Избирательность сосредоточения внимания на объектах
при действии многих сенсорных раздражителей достигает-
ся с помощью специальной системы афферентных команд,
понижающих эффективность фоновых раздражителей и
облегчающих передачу информации от объекта, находяще-
гося в зоне внимания.

Вышеизложенное указывает на необходимость
научного обоснования развития средствами физического
воспитания сенсорной сферы незрячего ребенка, вклю-
чающее в себя обучение умению определять предметы по
комплексу их признаков, различать предметы по отдель-
ным характерным особенностям. Учащиеся должны вла-
деть умениями и навыками анализировать сложное соче-
тание признаков и свойств окружающих предметов.

Несмотря на важность данного феномена в двига-
тельной активности, исследований, в которых бы
изучались методики развития психомоторной функции
«чувство предмета», у слепых детей фактически не про-
водилось.

Цель настоящей статьи – систематизировать основ-
ные механизмы педагогической технологии для развития
психомоторной функции «чувство предмета» у слепых
детей на уроках АФК.

Основным методом исследования явился анализ и
обобщение данных научной литературы о проблемах
поведения и деятельности, о построении движений и
двигательных действий, о средствах повышения двига-
тельной активности детей с нарушениями зрения. 

Среди лиц с особенностями психофизического разви-
тия особое место занимают дети с нарушениями зрения,
лишенные возможности свободно ориентироваться в
окружающей среде, с ограниченной двигательной актив-
ностью, различными физические и психические отклоне-
ния от нормы развития, вызванными данной патологией.
В Республике Беларусь, в соответствии с психолого-педа-
гогической классификацией нарушений развития, в 2012
году с нарушениями зрения было 3259 человек, из них
тотально слепых – 115 детей, частично зрячих
(0,005–0,04) – 97, с глубоким слабовидением (0,05–0,08)
– 126, слабовидением (0,09–0,2) – 520 и функциональны-
ми нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие) – 2401
ребенок [7]. При этом в специальных образовательных и
вспомогательных школах и школах-интернатах для детей
с нарушениями зрения учебный предмет «Адаптивная
физическая культура» выступает важной коррекционно-
развивающей формой организации обучения, цель кото-
рого – укрепление здоровья обучающихся, формирование
физической культуры личности, коррекция психического
и физического состояния с учетом индивидуальных,
половых и возрастных особенностей развития, достиже-
ние индивидуально доступного уровня физического и
духовного развития, необходимого для максимально воз-
можной самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности. 

Известно, что люди с потерей зрения способны к
мобилизации своих функциональных систем организма,
превосходящих наши представления о резервных воз-
можностях человека, выявленных в реальных условиях
двигательной деятельности обычного человека.
Примером тому служит тот факт, что тотально слепые
люди успешно играют в футбол, передвигаясь по пло-
щадке с помощью подсказок тренера и волонтеров,
выставив вперед руку, ориентируясь на площадке с помо-
щью высоких бортов, взаимодействуя с кожаным мячом,
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начиненным специальными колокольчиками. В этом виде
спорта присутствует предмет (мяч), требующий от игро-
ков его восприятие и манипуляционные навыки (целена-
правленные действия над предметом) при непосредствен-
ном контакте с ним ногой (в других видах спортивной
деятельности – рукой, туловищем или спортивным
инвентарем – ракеткой, клюшкой, спортивным снарядом
и т.д.) для достижения конкретной цели.

Дети с глубокими нарушениями зрения испытывают
сложности при овладении навыками взаимодействия с
предметами и на уроках АФК, располагающих благопри-
ятными условиями для формирования прикладной функ-
ции «чувство предмета», нуждаются в целенаправленной
организации процесса обучения. Установлено, что субъ-
ективная семантическая структура понятия «чувство
предмета» включает как минимум три компонента: вос-
приятие физических свойств предмета, координацию
движений и технику владения предметом.

«Чувство предмета» – это специализированное вос-
приятие, основанное на совместной комплексной работе
анализаторов – кинестезического, тактильного и зритель-
ного. Естественно, что ведущими для незрячего высту-
пают кинестезический (двигательный – как сложная ней-
рофизиологическая функциональная система человека,
осуществляющая анализ и синтез состояния двигатель-
ного аппарата организма) и тактильный (вид кожных
ощущений таких, как ощущения вибрации, прикоснове-
ния и давления, двигательные ощущения) анализаторы. В
этой связи предметно-познавательными средствами для
человека признаются восприятие, осязание, ощущение,
представление. 

Восприятие – целостное отражение предметов, ситуа-
ций и событий, возникающее при непосредственном воз-
действии физических раздражителей на рецепторные
поверхности органов чувств. Это есть живой, творческий
процесс познания. Вместе с процессами ощущения вос-
приятие обеспечивает непосредственно-чувственную ори-
ентировку человека в окружающей среде. В восприятии
предмета особая роль отводится двигательным процессам,
например, движению руки, ощупывающей предмет. В этой
связи первоначально выделяется лишь общее представле-
ние о предмете, которое затем сменяется более определен-
ным и детальным. В основе восприятия лежат различия в
анализаторах, участвующих в восприятии. Обычно процесс
восприятия осуществляется рядом взаимодействующих
между собой анализаторов. В соответствии с тем, какой ана-
лизатор играет в восприятии преобладающую роль, у незря-
чих лиц различают слуховые, осязательные, кинестезиче-
ские, обонятельные и слуховые. Двигательные ощущения в
той или иной степени участвуют во всех видах восприятия,
к примеру, осязательное восприятие с участием тактильно-
го и кинестезического анализаторов. Различные виды вос-
приятий как правило встречаются в сложном виде. В физ-
культурной двигательной деятельности при применении
педагогической технологии чаще всего присутствует вос-
приятие пространства, времени и движения. Восприятия
характеризуются следующими особенностями и свойства-
ми: предметность, целостность, структурность, констант-
ность, осмысленность и апперцепция [6]. 

Без участия движения наши восприятия не обладали
бы качеством предметности, т.е. отнесенностью к объ-
ектам внешнего мира. Предметность как качество вос-
приятия играет особую роль в регуляции поведения. Мы
определяем предметы не по их виду, а в соответствии с их
практическим назначением или их основным свойством.
Константность восприятия – это относительное посто-
янство некоторых свойств предметов (постоянство
величины, формы, температуры, плотности предметов
при изменяющихся в известных пределах условиях их
восприятия). 

Осмысленность восприятия характеризуется тем, что
перцептивные образы всегда имеют определенное смы-
словое значение, т.е. восприятие всегда связано с мышле-
нием, с пониманием сущности предмета. Сознательно
воспринять предмет – это значит мысленно назвать его,
отнести к определенной группе, классу предметов, обоб-
щить его в слове. При восприятии незнакомого предмета
человек пытается уловить в нем сходство со знакомыми,
отнести его к некоторой категории. Таким образом можно
заключить, что восприятие предмета представляет собой
динамический поиск объяснения имеющихся данных о
нем. Апперцепция – зависимость восприятия от содержа-
ния особенности психофизической жизни человека.
Воспринимаемый им предмет не есть сумма мгновенных
ощущений (она часто содержит детали, которых нет в
памяти), но которые человек представляет на основе
предшествующего опыта. Активизируются следы про-
шлых восприятий предмета. Поэтому один и тот же пред-
мет может восприниматься по-разному различными
людьми, особенно с тотальным нарушением зрения, что
характеризует специфическое влияние их прошлого жиз-
ненного опыта на процесс восприятия предмета. 

Содержание восприятия определяется задачами и
мотивацией деятельности человека. Существенным фак-
тором, влияющим на содержание восприятия, является
когнитивная установка субъекта как готовность к вос-
приятию информации и на основе этой познавательной
готовности действовать и принимать оперативные реше-
ния. В процессе восприятия участвуют и эмоции, кото-
рые могут изменить содержание восприятия. Процесс
формирования восприятия у слепых детей успешно осу-
ществляться при применении на уроках адаптивной
физической культуры кинезиологических упражнений с
различными предметами. Элементами данного процесса
выступают: восприятие траектории и амплитуды движе-
ний предмета; умение подстроиться под предмет; ста-
бильность выполнения упражнения с предметом; коорди-
нация движений с предметом; техника владения предме-
том (на уровне умения или навыка); восприятие его
массы, формы; ориентация на положение предмета в про-
странстве; контакт между учащимся и предметом; уме-
ние «принимать» предмет; умение контролировать пред-
мет; воспринимать физические свойства предмета. При
обследовании учащимся предмета рекомендуется
использовать обе руки, так как это не только ускоряет и
облегчает, но и повышает качество работы, уточняет объ-
ёмность, направление и соотношение частей восприни-
маемого. Педагогам важно знать, что восприятие – это
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активный процесс, которым можно управлять, на основе
применения научно обоснованных педагогических тех-
нологий. 

Восприятие дает целостный образ предмета в виде
ощущений, отражающих отдельные свойства предмета,
непосредственно воздействующих на органы чувств, воз-
никающих в результате непосредственного воздействия
определенных раздражителей на соответствующие орга-
ны чувств, т.е. рецепторные аппараты анализаторов.
Компоненты ощущения настолько прочно связаны между
собой, что единый сложный образ предмета возникает
даже тогда, когда на незрячих детей оказывают воздей-
ствие только некоторые свойства или отдельные части
объекта (бархат, мрамор). Впечатления эти возникают
условно-рефлекторно вследствие образовавшейся в жиз-
ненном опыте связи между различными раздражениями. 

Ощущения – основной источник знаний любого чело-
века об окружающем мире. Отражение отдельных
свойств предметов и явлений внешнего мира, непосред-
ственно воздействующие на органы чувств, а также внут-
ренние состояния организма, возникающие в результате
непосредственного воздействия определенных раздражи-
телей на соответствующие органы чувств, т.е. рецептор-
ные аппараты анализаторов, обеспечивают психические
процессы в виде ощущения. Они являются отображением
свойств предметов и явлений. Это есть специфический
ответ каждого органа чувств на действующие на него раз-
дражители – продукт приспособления конкретного орга-
на чувств к определенному виду раздражителей, резуль-
тат большей его чувствительности к этим раздражителям,
выработавшийся в процессе эволюции под воздействием
этих раздражителей. Формирование органов чувств
напрямую связано с окружающей средой, в которой про-
текает жизнь человека. 

Процесс развития ощущения происходит в связи с
практической деятельностью и зависит от требований,
предъявляемых жизнью. У лиц с нарушениями зрения
они разделяются по модальности: слуховые, двигатель-
ные, обонятельные, вкусовые, болевые, осязательные,
температурные, вибрационные; возникающие при воз-
действии внешних раздражителей на рецепторы, распо-
ложенные на поверхности тела, делятся на дистантные
(слуховые) и контактные (осязательные, вкусовые). К
сожалению у слепых людей отсутствуют зрительные
ощущения, несущие важную проприорецептивную функ-
цию.

Возможность широких перестроек чувствительности
возможна под влиянием предметной деятельности (физ-
культурной). В различных видах деятельности, особенно
в двигательной, большую роль играют мышечно-двига-
тельные (кинестезические) ощущения, возникающие в
результате деятельности мышечно-двигательного анали-
затора. Рецепторы этого анализатора обладают сложным
строением: а) мышечные рецепторы представляют собой
нервные клетки, расположенные в сухожилиях и в тру-
щихся друг о друга сочлененных поверхностях суставов;
их раздражение дает ощущение мышечного тонуса при
выполнении движения; б) сухожильные рецепторы –

нервные клетки, расположенные в сухожилиях, соеди-
няющих мышцы с костями, их раздражения вызывают
ощущение мышечного напряжения и расслабления и
затрачиваемого при этом мышечного усилия; в) сустав-
ные рецепторы – нервные окончания, которые располо-
жены в суставных сумках; их раздражение трением
суставных поверхностей дает ощущение направления,
формы и быстроты (длительности движения). Большую
роль в деятельности слепых детей играют степень и уро-
вень чувствительности того или иного анализатора (слу-
хового, вкусового, тактильного и др.). Степень чувстви-
тельности измеряется порогами ощущения (величина
раздражителя, вызывающего или меняющего ощущения).
Абсолютным нижним порогом ощущения называется та
минимальная величина раздражения, которая вызывает в
анализаторе нервное возбуждение, достаточное для того,
чтобы возникло едва заметное (осознаваемое) ощущения.
Верхним абсолютным порогом ощущения называют
величину раздражителя, при которой ощущение либо
исчезает, либо качественно меняется. Минимальный при-
рост величины раздражителя, сопровождающийся едва
заметным изменением ощущения, называется разност-
ным (дифференциальным) порогом ощущения [5; 6].

Тактильные ощущения – один из видов кожной чув-
ствительности, включающий ощущения прикосновения,
давления, вибрации, фактурности и протяженности.
Возникновение их связывают с деятельностью двух
видов рецепторов кожи: нервных сплетений, окружаю-
щих волосяные луковицы, и состоящие из клеток соеди-
нительной ткани капсул.

Взаимодействия различных ощущений представляют
собой синестезию, связанную с тем, что у человека каж-
дый предмет вызывает вкусовые, слуховые, цветовые
образы. Его восприятие основано на сложных синестези-
ческих образах. В двигательной деятельности слепого
человека явление синестезии помогает в представлении о
об этих действиях. Однако синестезии наблюдаются не у
всех людей.

Человек воспринимает фактически обобщенную
структуру ощущений, формирующихся в течении некото-
рого времени. Если он выполнил несколько каких-либо
двигательных действий с предметом, то его двигательная
память должна сохранить их целостную структуру.
Источники целостности и структурности восприятия
лежат в особенностях самих отражаемых предметов.

Осязание или гаптическое восприятие – один из
видов механорецепции. Известно, что человек способен
осязать всей кожей, но при этом пороги на различных
участках варьируют в широких пределах. Так, пороги
ощущения прикосновения составляют для кончиков
пальцев – 3, тыльной стороны ладони – 5, подошвы – 250
г/мм2. Особо важным органом осязания для слепых
детей является рука. В процессе осязания ощупывающие
движения рук воспроизводят форму (контур) предмета,
как бы «снимая» его «слепок». Осязание играет важную
роль в психической регуляции, контроле и коррекции
рабочих движений рук. Оно является одним из источни-
ков знаний о пространстве и механических свойствах
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предметов. Развитие осязания обусловлено трудовой дея-
тельностью человека. Особого развития оно достигает у
слепых, в значительной степени компенсируя утрату зре-
ния. Различают пассивное и активное, мономануальное и
бимануальное, непосредственное инструментальное ося-
зание. Процесс формирования осязания у детей с нару-
шением зрения на уроках АФК должен включать в себя
действия детей по созданию представлений о шерохова-
тости, твердости, массе и температуре предметов. 

Систематические занятия незрячих детей физически-
ми упражнениями в рамках специально разработанной
педагогической технологии должны быть направлены на
формирование у них жизненно важной функции «чувство
предмета», на развитие абсолютной чувствительности и
чувствительности дифференциальной. Подтверждением
этому может быть тот факт, что на основе сформирован-
ного уровня чувствительности двигательного (кинестези-
ческого) анализатора спортсмены разной спортивной
специализации способны достигать тончайших диффе-
ренцировок в двигательных, вестибулярных, тактильных
и других ощущениях, позволяющих им эффективно
управлять движениями и действиями самыми сложными
по своей координационной структуре. Посредством ощу-
щения разной модальности спортсмены не только
познают направление, размер, скорость движения собст-
венного тела, положения движущихся частей тела при
выполнении спортивного действия, но и регулируют (на
основе ощущения) их движения по амплитуде, длитель-
ности, напряжению (расслаблению). Обычное положение
своего тела человек ощущает с помощью как ощущения
равновесия, так и ряда других модальностей ощущения
таких, как кожные, вестибулярные и др. Все же другие,
неизмеримо более сложные, отклонения от обычного
(привычного) положения требуют высокоразвитого "чув-
ства равновесия", особенно при смещениях тела с твер-
дой опоры (спортивные упражнения на гибкость позво-
ночника, прыжки в воду, спуск на лыжах, движения вра-
щений в фигурном катании и др.). 

Что бы реально показать существующую возмож-
ность развития функции «чувство предмета» у лиц с
нарушениями зрения, обратимся к примеру из спортив-
ной деятельности нормально развивающихся людей. Так,
В. Староста с соавторами (2011) исследовали составные
компоненты данной психической функции и факторы,
обусловливающие ее проявление у спортсменок высокой
квалификации в художественной гимнастике. Было дока-
зано, что оно репрезентировано в сознании гимнасток
множеством элементов, отражающих физические свой-
ства предмета, а также координацию движений и технику
владения им (булавой, лентой, мячом) [8]. Техника владе-
ния предметом представлена в сознании человека как
некое единство, слитность человека и предмета.
Фактически, тренировочная и состязательная деятель-
ность спортсмена направлены на формирование у него
двигательного навыка: двигательного действия, выпол-
няемого автоматизировано без участия и контроля зри-
тельного анализатора. К сожалению, незрячие дети не
обладают жизненным опытом, необходимым для подоб-

ного рода двигательной деятельности. Только в процессе
правильно организованных занятий адаптивной физиче-
ской культурой у них могут формироваться приемы и
способы эффективного использования осязательного,
слухового, двигательного и других анализаторов, пред-
ставляющих сенсорную основу для компенсации наруше-
ния или в какой-то мере его замещения. При этом компен-
сация проявляется в том, что ненарушенные органы
берут на себя функцию разрушенных путем заместитель-
ной гиперфункции. В результате целенаправленного мно-
гократного повторения двигательного действия форми-
руются умения и навыки, обеспечивающие долговремен-
ную компенсацию. 

И так, в реализации сложнокоординационных движе-
ний спортсменов ощущения играют ведущую роль.
В различных по координационной сложности видах
спорта, в которых уровень чувствительности ощущений
разной модальности особенно высок, развитию кинесте-
зии (мышечному чувству) отводится важное место, при-
чем в этом направлении достигается высокий результат.
Поэтому В АФК детей с нарушениями зрения присталь-
ное внимание следует придавать развитию порогов раз-
ностных (дифференциальных) ощущений. У спортсме-
нов-штангистов, например, важен хорошо развитый
порог разностной чувствительности мышечно-двигатель-
ных ощущений, позволяющих им различать даже
незначительную прибавку к исходному весу штанги [3].
Чувствительность в широком смысле – способность
живого организма реагировать на воздействия внешней и
внутренней среды, а в более узком – способность анали-
заторов реагировать на появление раздражителя или на
изменение интенсивности (силы) того или иного раздра-
жителя (светового, тактильного, слухового, кинестезиче-
ского и др.). Различают абсолютную чувствительность
(способность реагировать на минимальную величину
раздражителя, называемую абсолютным порогом ощуще-
ния) и чувствительность к различению (дифференциаль-
ную). Минимальный прирост величины раздражителя,
вызывающий едва заметное изменение ощущения, счита-
ется дифференциальным или разностным порогом ощу-
щения. Чувствительность и пороги ощущения связаны
обратно пропорциональной зависимостью: чем выше
чувствительность, тем ниже порог, и наоборот.
Наблюдаются периодические и случайные колебания
уровня чувствительности, связанные с циклическими
процессами в организме, климатическими условиями
(холодный, жаркий климат) и т.п., закономерные измене-
ния чувствительности имеют место в процессе адаптации
органов чувств (рецепторов). Обнаружено, что чувстви-
тельность повышается при переходе к слабым (по интен-
сивности) раздражениям, что следует особо учитывать
при подборе физических упражнений в  занятиях со сле-
пыми детьми. 

В процессе восприятия предмета с функцией «чув-
ство предмета» связан процесс опознания, разновид-
ностью которого выступает распознавание (узнавание)
предмета. Термин «распознавание» употребляется в
нескольких значениях:
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узнавание каких-либо предметов по известным чело-
веку (исходя из его жизненного, профессионального
опыта) признакам;

узнавание предмета, осуществляемое в процессе вос-
приятия и выступающее в форме завершающейся стадии
акта восприятия. Распознавание связано с определением
качества предмета, назначения и его функциональных
свойств. Распознавание и узнавание (в отличие от про-
цесса ознакомления с предметом впервые) отличается
либо значительным сокращением времени (по критерию
быстродействия), либо эффектом распознавания (узнава-
ния) сложного по структуре объекта по его части, отдель-
ным, иногда малоразличимым признакам. Имеет важное
значение в экстремальных условиях деятельности при
дефиците времени;

установление принадлежности (посредством опера-
ции классификации) отдельных элементов объекта к мно-
жеству (классу) объектов, имеющих признаки сходства.
В основе такого распознавания лежат операции категори-
зации. Категоризация в актах распознания основана на
процессе сличения с записанными в памяти эталонами. В
том случае субъект-наблюдатель способен отнести сти-
мул, находящийся в данный момент в поле актуального
восприятия, к определенной категории. 

Актуализация образов памяти в акте распознания
происходит избирательно и обусловлена стоящей перед
человеком задачей. При сличении выявляется соответ-
ствие или несоответствие между стимулом и образом-
эталоном [1].

В свете развития рассматриваемой функции «чувство
предмета» должны применяться педагогические техно-
логии наиболее полно учитывающие индивидуальные
особенности поражения зрительного анализатора.

На конкретное взаимодействие учащихся с объектами
окружающей среды направлен игровой метод (спортив-
ные и подвижные игры, забавы), позволяющий целена-
правленно изучать свойства предметов, раскрывать суще-
ствующие между ними взаимосвязи, формировать меха-
низмы межанализаторных связей, максимально развивать
прикладную психомоторную функцию «чувство предме-
та» за счет включения в игровую деятельность физиче-
ских упражнений со спортивными снарядами и инвента-
рем, специально оборудованными звуковыми устрой-
ствами и приспособлениями для осуществления успеш-
ной регуляции и саморегуляции движений и двигатель-
ных действий. Игровой метод может быть применен на
материале любых физических упражнений. Он обладает
высоким эмоциональным фоном. 

Специфичным для этого метода является то, что в
основе игры, как правило, заложены система конкретных
двигательных действий, единство эмоционального моти-
ва, удовольствия и достижения заранее обусловленной
цели, взаимоотношения между играющими через какие-
либо предметы, например, мяч, скакалку, обруч и т. д.
Варьирование форм игрового метода дает возможность
успешно решать оздоровительные и коррекционные
задачи с детьми, имеющими нарушения зрения. 

На уроках АФК при решении образовательных задач

должен присутствовать важный элемент коррекции пери-
ферических и центральных механизмов деятельности
сенсорных систем – развитие перцептивной чувствитель-
ности и формирование комплексного механизма всех
видов восприятия, формируя сенсорные эталоны, формы,
величины предметов. 

Постепенно в процессе организованных занятий
АФК у незрячих детей формируются приемы и способы
эффективного использования осязательного, слухового,
двигательного и других анализаторов, представляющих
сенсорную основу для компенсации нарушения или в
какой-то мере его замещение (с помощью руки, ноги или
других частей тела, каких-либо предметов). Вместо зре-
ния управление движениями рук постепенно заменяются
мышечным чувством, кожно-оптической чувствитель-
ностью («кожным зрением»), способностью кожных
покровов реагировать на световое и цветовое воздей-
ствие. Этому процессу способствуют специально подо-
бранные кинезиологические упражнения, направленные
на решение коррекционных задач; нетрадиционный
спортивный инвентарь (специально разработанные зву-
ковые, обонятельные ориентиры, мячи, мячи с веревоч-
кой, прикрепленной к поясу ребенка, приспособления
для развития вестибулярного аппарата, специально подо-
бранные учебные задания, физические упражнения,
подвижные игры, обладающие высоким коррекционно-
развивающим воздействием на занимающихся, и т.д.),
обучение различению с помощью рук и ног характери-
стик покрытий различных предметов [7]. Однако в дан-
ном случае речь идет уже не о развитии функции «чув-
ство предмета», а о психофизиологических механизмах
формирования предметных навыков и развития эстетиче-
ской функции рук и ног.

Таким образом, анализ состояния и существующих
подходов к содержанию АФК слепых детей указал на
важность включения в образовательный процесс педаго-
гической технологии (методов, средств, методических
приемов) по развитию у учащихся такой психомоторной
функции, как «чувство предмета» и на необходимость
разработки эффективных по воздействию на сенсомотор-
ный уровень учащихся кинезиологических упражнений,
среди которых особое место должны занимать учебные
задания (специально подобранные упражнения), разви-
вающие эту функцию, формирующие технику владения
предметом (предметные манипуляционные умения и
навыки), обеспечивающие контакт и взаимосвязь между
учащимся и предметом, умение «принимать» предмет и
его контролировать, тем самым способствуя успешному
психическому созреванию детей, улучшению их соци-
альной адаптации, жизнеспособности, профессиональ-
ному самоопределению. 
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Abstract

The issue of competence is mentioned in the world of li-
terature starting from 1975.  After a period of working on the
definition of the competence and the way to measure it, the
attention was drawn to the way it develops.  It is possible to
evaluate most competencies connected with management in
special centers by the use of quite complex and expensive
methodologies, which in reality, are not readily available to
state educational systems.  The educational systems make it
possible to acquire and perfect different competencies but
sometimes in an ingenerate and imperceptible way.  It is pre-
sumed that the competencies are formed on the highest and
the lowest level.  As a conclusion, the author strongly em-
phasized the necessity of conscious formation of physical
competence, which is the most difficult to acquire for the vi-
sually impaired.  It was also noticed, that there is a need to
create methods and specific methodologies in the process of
competence development. 

Key words: physical competence, visually impaired pe-
ople (the blind and partially sighted)

Wprowadzenie do zagadnienia kompetencji 

fizycznych

Znaczenie podróży dla osób z dysfunkcją wzroku jest
nieocenione. Jak człowiek w pełni zdrowy podziwia piękno
krajobrazów, nowych miejsc, tak człowiek z dysfunkcją
wzroku ma ograniczone możliwości postrzegania przestrze-
ni. Różnorodne ograniczenia (głównie architektoniczne) jed-
nocześnie rozwijają inne zmysły, do których należą: smak,
dotyk, węch, czucie. Uczestnictwo w podróżach zarówno
kształtuje jak i wzmaga różnorodne uczucia, których do-
świadczamy w warunkach wyjazdu turystycznego, np.: czu-
cie wiatru na wodzie i szczycie góry, zapachy wśród drzew
puszczy, zapachy leśnych łąk, torfowisk… Przykładów moż-
na mnożyć wiele. Wartość podróży w „rehabilitacji” psy-
chicznej jak i fizycznej staje się coraz częściej zauważana
przez władze samorządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne
organizacje zajmujące się niepełnosprawnością. Jeden z au-
torów wskazuje: „Dla osób z dysfunkcją wzroku oraz dys-
funkcją narządu ruchu istotne jest wyrabianie współuczestni-
czącej postawy w procesie leczenia i rehabilitacji, czynnej
rekonwalescencji i reaktywacji, ogólne podniesienie spraw-
ności ruchowej, uniezależnianie się od pomocy innych osób,
kształtowanie przekonania o własnej sprawności i przydat-

ności życiowej” [12, s. 223]. Rozwój duchowy i twórczy
często realizowany jest podczas warsztatów np. teatralnych,
rzeźbiarskich, plastycznych, a rozwój fizyczny poprzez wy-
prawy piesze, autokarowe, wodne, sporty rekreacyjne.
Szczególnie wyprawy związane z pokonaniem barier fizycz-
nych pomagają budować zdrowe ciało, utrzymać, kształto-
wać je, rehabilitować. Dzięki sprawności fizycznej można
realizować cele życiowe i marzenia.

Kompetencje fizyczne (zaliczane do tzw. ”twardych”)
związane są z budowaniem fundamentów psychocielesnych,
kształtowaniem, budowaniem zdrowego organizmu środka-
mi wychowania poprzez turystykę [24], [15]. Aby dbać
o zdrowie trzeba je mieć, to znaczy zbudować zdrowy orga-
nizm. Zdrowia, szczęścia i miłości nie da się kupić - trzeba
je wychować, czemu sprzyja wychowanie poprzez zajęcia
w terenie w zmiennych okolicznościach [24]. Postrzega się
je, m.in., jako te, które są niezbędne w miejscu pracy na
określonym stanowisku, czyli sprawność fizyczną, wyczule-
nie zmysłów, oraz szeroko pojęte zdolności psychofizyczne.
Kompetencje te wiążą się z potrzebą kształtowania ciała
i troski o ciało. Wiążą się z rozwijaniem świadomości ciała,
rozwijaniem zdolności i umiejętności ruchowych oraz wy-
dolnościowych.  Są one podstawą możliwości uczestniczenia
w pełnym życiu codziennym. Im, np. większa atrakcyjność
fizyczna osoby (cechy fizyczne, uśmiech, wyraz twarzy),
tym większa popularność wśród innych. Uczestnictwo w za-
jęciach ruchowych pozwala wyzbyć się zachowań agresyw-
nych, stresu, pomaga rozluźnić i rozładować napięcie [1].
Kształtowanie umiejętności niezbędnych do codziennego
funkcjonowania w społeczeństwie pociąga za sobą uczest-
nictwo w sytuacjach o charakterze fizycznym, np. poprzez
gry zespołowe kształtowane są nie tylko umiejętności moto-
ryczne, ale też współdziałania, umiejętności życia społeczne-
go, znalezienia miejsca w grupie, komunikacji...

Szczególnie w edukacji ostatnich lat kładziony jest na-
cisk na kształtowanie kompetencji, z których można korzy-
stać przez całe życie, do takich z pewnością należą fizyczne
w szeroko pojętym zakresie. W programie Eurydice ukierun-
kowanym na zdrowie wskazano trzy odrębne podejścia do
kształtowania kompetencji: „nabywanie wiedzy i umiejętno-
ści oraz kształtowanie uzdolnień; kształtowanie kompetencji,
tj. zdolności wykorzystywania w sytuacjach życiowych wie-
dzy i umiejętności nabytych w szkole; kształtowanie kompe-
tencji kluczowych, tj. takich, które są niezbędne z punktu
widzenia efektywnego uczestnictwa w społeczeństwie”
[14, s. 31].

Wskazując na kompetencje zdrowotne Z. Czaja wymie-

Kompetencje fizyczne kształtowane poprzez podróże osób 
z dysfunkcją wzroku 
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nił te, które dobrze kształtowane są poprzez przebywanie
w terenie i podróże: wyzbycie się nałogów, walka z nimi,
podejmowanie zadań zgodnych z własnymi możliwościami,
zachowanie zasad higieny „zimny prysznic”, umiejętność za-
chowania porządku, czystości w sprzęcie i wokół niego, po-
dejmowanie długotrwałego wysiłku, wytrwałość [6, s. 103-
113]. 

Z kolei Z. Żukowska poprzez zachowania rekreacyjno –
sportowe postrzega: dbanie o zdrowy styl życia, zdolność do
odzyskania dobrego samopoczucia (regeneracja sił), sposób
odżywiania, aktywność fizyczna, niestosowanie używek,
praktyki seksualne, zmiana z biernego na aktywny styl życia,
zdrowa dieta, niepalenie tytoniu, ograniczenie spożycia alko-
holu, bezpieczne zachowania seksualne, unikanie stresu
i umiejętność jego rozładowania, umiarkowana ekspozycja
na słońce, stosowanie się do zasad ruchu drogowego, pozy-
tywne, zainteresowania własnym organizmem, rozumienie
zdrowotnych walorów ćwiczeń, wydolność organizmu, wy-
bór zachowań w trosce o zdrowie, postawa radzenia
w życiu, życzliwość innym, hartowanie się, nienadużywanie
leków, stała gotowość, utrzymanie sił obronnych organizmu,
zdobywanie wiedzy o samym sobie, samokontrola ciała, za-
pobieganie patologiom [33, s. 271-281]. W „wychowaw-
czych wartościach turystyki” kompetencje zdrowotne rozu-
miane są jako: regeneracja sił fizycznych i psychicznych,
witalność, profilaktyka, wiedza o pozytywnych skutkach tu-
rystyki w całym życiu, wartość indywidualna, pełna energii,
odporność, dobre samopoczucie, zdolność do pracy, trwała
dyspozycja psychofizyczna, łatwość regeneracji sił, kompen-
sacja (ruch, wypoczynek), kult witalności [8], [19,
s. 318-326]. 

W artykule o potrzebach zainteresowania turystycznego
wskazano następujące kompetencje: potęgowanie zdrowia,
czynnik resocjalizacji, umiejętność ćwiczenia mięśni, zdol-
ności motorycznych [7, s. 318-326]. Natomiast E. Wolter do-
daje do w/w: umiejętność leczenia poprzez lasy, pagórki,
promowanie zdrowia, harmonijność wychowania fizycznego
i psychicznego, rozsądek w korzystaniu z sił witalnych,
umiejętność zachowania organizmu w ogólnym dobrym
ustroju [31, s. 327-334], ograniczenie patologii [16, s. 335-
339].  Zdaniem wymienionych autorów podróże uczą umie-
jętności zachowania zdrowia [21, s. 383-391]. Poprzez tury-
stykę osoby z dysfunkcją wzroku mogą: „usprawniać cały
organizm; zaspokajać potrzebę ruchu; przyczyniać się do li-
kwidacji zaburzeń motorycznych: pozytywny wpływ na
zmniejszenie wad postawy, przyczynia się do ograniczenia
tzw. chodzenia na sztywnych nogach; rozwijać orientację
przestrzenną w zakresie poruszania się w poznawanym tere-
nie [32, s. 203-208]. Kompetencje te można kształtować
w specjalnych ośrodkach rekreacyjnych dla niewidomych. 

Aktualność badań nad turystyką osób z dysfunkcją

wzroku

W Polsce grupa osób niewidomych i niedowidzących li-
czy ok. 800 tys. osób. Do tej liczby należy dodać ludzi star-
szych mających naturalnie narastające problemy ze wzro-
kiem [29, s. 100]. Poza tym, 80% tej grupy to osoby niedowidzące,
o różnym stopniu niepełnosprawności, natomiast 20% stano-

wią osoby niewidome. „Szacuje się, że osób niepełnospraw-
nych z różnymi dysfunkcjami jest w Polsce ok. 6 mln (15%
społeczeństwa), z czego czynnie uprawia turystykę niecałe
7%” [23, s. 27-36]. W sprawozdaniu Ogólnopolskiego
Seminarium Turystyka Osób Niepełnosprawnych, M. A.
Maranda wskazała, iż już 35 lat ZGPTTK współpracuje ze
Związkiem Głuchych i Związkiem Niewidomych i Niedowidzących
w zakresie turystyki aktywnej i krajoznawstwa.  Autorka po-
strzega wyprawy, jako naukę wielu umiejętności, uatrakcyj-
niających proces rehabilitacji i mające wpływ na jakość ich
życia. Podkreśla też, że jak do tej pory nie prowadzi się żad-
nych badań w zakresie potrzeb poszczególnych grup niepeł-
nosprawności w zakresie turystyki. Opierając się o badania
prowadzone w USA, zauważalnym jest, że turystyka niepeł-
nosprawnych to nie tylko usuwanie barier fizycznych, ale też
pogodzenie się z kalectwem. Tylko w niektórych państwach
przeprowadzono raporty i analizy dotyczące dostosowania
różnego rodzaju terapii do osób niepełnosprawnych. Jednym
z takich programów jest realizowany w USA Program
Uniwersalnej Przygody bez Barier. W programie wskazano
na bardzo specyficzne zajęcia niepełnosprawnych, takie jak:
kurs technik linowych, obozy „na dziko”, terapia namioto-
wa, spływy pontonem, wspinaczka górska, kajakarstwo, za-
wody na orientację w naturalnym terenie [17]. Z kolei
A Szczuciński zauważa, że niedowidzący i niewidomi to jed-
na nielicznych grup niepełnosprawnych aktywna zawodowo
i społecznie. Należą do nich zarówno masażyści, telefoniści,
muzycy, profesorowie i inni, którzy starają się aktywnie pro-
wadzić swoje życie. Jednak tych zamkniętych w czterech
ścianach jest najwięcej [Szczuciński 2005]. Jak podkreśla M.
Maśliński, turystyka niepełnosprawnych uczy „możliwości
zdobycia określonej wiedzy i umiejętności potrzebnych do
poruszania się w terenie z wykorzystaniem sprzętu tury-
stycznego oraz zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo i higie-
nę w czasie wędrówek” [27], [18, s. 34]. Inne badania odno-
szące się do pływania wykazały poprawę sprawności ogólnej,
wzmocnienie mięśni, zwiększenie ruchomości aparatu sta-
wowo-kostnego); „podtrzymanie” psychiczne i społeczne
[10, s. 16-18]. Zauważono, że niepełnosprawni nauczyli się
przełamywania lęku przed wodą, poprawiali sprawność fi-
zyczną, dostrzegali zmniejszenie wagi ciała, odczuwali bez-
pieczeństwo w wodzie, poprawiali sprawność psychiczną
i fizyczną [2, s. 42-46]. Badania przeprowadzone wśród osób
z dysfunkcją wzroku uczestniczących w obozach i wyciecz-
kach jeździeckich pozwalają na [3, s. 52-58]:  “zwiększenie
pewności siebie; poprawę: samooceny i stanu psychicznego,
orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, koor-
dynacji ruchowej, koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia
emocjonalnego, wpływają  na pozytywne zmiany w kontak-
tach z rówieśnikami i innymi ludźmi” [28]. Inne badania an-
kietowe wykazały, że niepełnosprawni potrafią się dobrze in-
tegrować ze środowiskiem ludzi zdrowych, a zdrowi integrują
się z niepełnosprawnymi [4, s. 64-70]. „W magiczną moż-
ność kształtowania ciała i duszy wierzą rodzice posyłający
swoje dzieci na wycieczki, zielone szkoły i obozy wędrow-
ne. Powyższe opinie są potwierdzane przez teoretyków tury-
styki [Łobożewicz, Przecławski i inni]. W publikowanych
pracach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi można
wskazać szereg istotnych zagadnień. Jedno z nich odnosi się
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do problemu jak oceniać poziom formowanych kompetencji
i jakie kompetencje kształtowane są podczas wyjazdów tury-
stycznych. Powszechna opinia głosząca, iż „podróże kształ-
cą” nie wystarcza do precyzyjnego opisu co kształcą i na ja-
kim poziomie. Jak stwierdza W. Ryszkowski proces wychowania
przez formy turystyczne opiera się na olbrzymiej liczbie sy-
tuacji wychowawczych stwarzanych przez wyjazd, wypra-
wę. Zdaniem autora sprawcą procesu wychowania turystycz-
nego jest niewidzialna ręka przyrody, która nagradza i karze
bezpośrednio i natychmiast nakłaniając do gruntownych re-
fleksji oraz transferu nabytego doświadczenia”
[15, s. 17-24].

Trudno jednak odnaleźć docelowe badania nad kształto-
waniem kompetencji fizycznych poprzez podróże wśród nie-
widomych niedowidzących. Przykładowe badania przedsta-
wione poniżej odnoszą się do kształtowania kompetencji
wśród uczniów i studentów-osób które nie posiadały dys-
funkcji wzroku. W artykule z 2008r. Kształtowanie kompe-
tencji uczniów i studentów poprzez turystykę wskazano
kompetencje fizyczne uszeregowane w grupy kompetencyj-
ne. Kompetencje nabywane poprzez wyprawy turystyczne
zostały podzielone na 3 grupy: budowania ciała, stosowania
ciała i regeneracji ciała. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w grupie
pierwszej „Budowania ciała” na najwyższym poziomie
kształtowana jest kompetencja Umiejętnego ćwiczenia mię-
śni, zdolności motorycznych. Jako druga kompetencja kształ-
towana przez turystykę w opinii badanych oraz też zgodna
z Dekalogiem Zdrowego Stylu Życia zaproponowanym
przez Cendrowskiego Z. jest Zdobywanie wiedzy o samym
sobie. 

W grupie drugiej „Umiejętności stosowania ciała, orga-
nizmu” uczniowie i studenci wskazali, iż kompetencja
„Umiejętność zachowania porządku, czystości na trasie” jest
najlepiej kształtowana poprzez turystykę. Jest ona formowa-
na przez wszystkie wyjazdy turystyczne, w autokarze, na bi-
wakach, obozach, itp. Kolejną kompetencją kształtowaną na
wysokim poziomie jest „Podejmowanie długotrwałego wy-
siłku i wytrwałość organizmu”. 

W grupie trzeciej odnoszącej się do Regeneracji ciała
(jak odpoczywać, w jaki sposób wypoczywać, jak remonto-
wać i jak stosować rekreację)  w opinii badanych miejsce
pierwsze  zajmuje „Zdolność odzyskiwania dobrego samo-
poczucia dzięki znajomości własnego ciała”, „Jak regenero-
wać własne siły psychofizyczne do pracy”. Nawet, jeśli wy-
jazd jest krótkotrwały umiejętność regeneracji sił dostosowywana
jest do wypoczynku nawet ograniczonego w czasie [15,
s. 17-24].

Wybrane miejsca przystosowane do kształtowania

kompetencji fizycznych

Niepełnosprawność związana z widzeniem otaczającego
świata wiąże się z pokonaniem wielu barier, do których moż-
na zaliczyć głównie architektoniczne, ale i też społeczne.
Dla grupy osób z dysfunkcją wzroku najważniejsze bariery
związane są z brakiem orientacji [23]. Już w latach 90-tych
ubiegłego wieku wskazywano na problematykę i bariery po-
szczególnych form turystyki, poczynając od autokarowej,

wędrówek pieszych nizinnych, górskich, turystyki kolarskiej
- tandemowej, narciarskiej oraz turystyki dzieci i młodzieży
[28], [5]. Autor zawarł podstawowe wytyczne do prawidło-
wego przeprowadzania tego rodzaju imprez z osobami nie-
widomymi i niedowidzącymi. T. Skalska [25] wskazuje,
iż barier związanych z podróżowaniem jest znacznie więcej.
Powołując się na publikację z 2004r. Economic impulses on
accesible wskazuje na poszczególne elementy podróży nie-
pełnosprawnych określa ich znaczenie dla tej grupy odbior-
ców i stosunek ograniczenia poszczególnych aspektów (za-
kwaterowanie, poruszanie się po terenie, przyjazd, wyjazd,
wycieczki, organizacja podróży, aktywność kulturalna, przy-
jazd, zapoznanie się, usługi lokalne, opieka medyczna, wy-
żywienie, zakupy, sport).

Dlatego też wszelkiego rodzaju obiekty, miejsca dosto-
sowane do specyfiki tej grupy odbiorców turystyki posiadają
bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie zwiększenia możli-
wości czucia, emocji, doświadczenia, dotyku itd. Rozwiązania
dostosowane do tego rodzaju niepełnosprawności coraz czę-
ściej brane są pod uwagę przez organizacje, władze miejsco-
wości, władze miejsc atrakcyjnych turystycznie, muzeów, in-
nych obiektów kulturalno-rozrywkowych zajmujących się
poszerzeniem możliwości podróżowania niewidomych i nie-
dowidzących.

Prace powyżej przedstawionych autorów potwierdzają
zarysowaną problematykę. Można jednak zauważyć nie tyl-
ko skromną ich ilość, ale także dostrzeganie potrzeb tury-
stycznych niewidomych. Powszechne podróże osób z dys-
funkcją wzroku rozwijają się. Tworzy się coraz więcej
obiektów specjalnie przygotowanych do tej niepełnospraw-
ności. Jednocześnie zainteresowanie tymi obiektami jest tak-
że bardzo duże. Przykładowym miejscem jest Ogród zmy-
słów UAM w Poznaniu. Na trasie zwiedzania zaprojektowano
rurę, po której ręka ślizga się po poręczy. Poręcz opatrzono
zapisem w języku brajla i w czarno druku. Przy wejściu za-
projektowano różnorodność drzew i krzewów. Rośliny są
formowane i można je dotykać, wyobrażać ich kształt, wiel-
kość. Kolejna część trasy to rośliny pachnące. Kolejna część
zaprojektowana jest pod kątem różnych układów wody. Jest
to staw z tarasami i roślinnością wodną. Wzdłuż wodospa-
dów przechodzi się do „Studni zmysłów” z zielenią, która
pod nogami wydaje różnorodne dźwięki [13, s. 199].

Kolejnym przykładem może być Ogród Zmysłów-orien-
tacji przestrzennej w Owińskach (na terenie ośrodka dla nie-
widomych i niedowidzących) także został zaprojektowany
w celu edukacji niewidomych niedowidzących. Park to
ogród, strumienie, wodospady, tory przeszkód, drabinki,
trampoliny. Park to postrzeganie wielozmysłowego otocze-
nia.  To miejsce daje szanse na dorównanie do swoich rówie-
śników w zakresie poruszania się, odbioru zmysłów i inte-
gracji. Prawdopodobnie ten obiekt jest jedynym w Europie
tego typu pomysłem. Wartość turystyczna tego parku jest
bardzo duża, ale w tym przypadku znacznie przewyższa war-
tość dydaktyczna. Muzeum tyflologiczne i biblioteka dźwię-
ków stanowią dodatkowe atrakcje, a jednocześnie możliwo-
ści nauczania poznawania przez osoby z dysfunkcją wzroku.
Projekt badawczy rozwojowy prowadzony pod kierunkiem
prof. Edwarda Hojana zasługuje na ogromne uznanie.
Głównym cele projektu jest nauka samodzielnego i bez-
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piecznego poruszania się w środowisku, w którym znajdzie
się osoba z dysfunkcją wzroku [11], [30, s.3-8]. 

Jeszcze inną formą rekreacji i krajoznawstwa można
nazwać Arboretum Bolestraszyce położonym niedaleko
Przemyśla. W Arboretum istniejącym od 1975r. kilka lat
temu oddano do użytku Sensualny Ogród Uniwersalny
stworzony z myślą o turystyce bez barier. Ogród jest zna-
komicie położony,  w części dolnej Arboretum, blisko
stawów i jednocześnie blisko parkingów. W ogrodzie za-
projektowano bogatą roślinność jadalną i ozdobną. Roślinność
o ciekawym kształcie liści, wzbogacono o ekspozycję
rzeźb wiklinowych stanowiących galerię. Rosną w ogro-
dzie nich m.in.: „mięta polna, mięta pieprzowa, mięta
długolistna, lawenda wąskolistna, tymianek pospolity,
lubczyk ogrodowy, lebiodka pospolita, bazylia pospolita,
macierzanka piaskowa. Szczególnie ostry zapach wystę-
puje u jałowca sabińskiego. Związany jest on z olejkiem
eterycznym [22, s. 236]. Ogród wzbogacono o stanowi-
ska kaskad wodnych, stawów, oczek wodnych. W ogro-
dzie zaprojektowano różnorodność roślin w przestrzen-
nym układzie architektonicznym oddziaływującą na
wszelkie zmysły człowieka. Osoby niewidome i niedowi-
dzące mogą tutaj uczyć się różnych umiejętności, jak:
technik chodzenia z laską, zachowania bezpieczeństwa
w razie upadku, chodzenia na różnych wysokościach,
przy przeszkodach (donice, gazony), zwisających gałę-
ziach drzew.

Materiał i metoda

Celem głównym była samoocena możności kształtowa-
nia kompetencji osób niewidomych niedowidzących uczest-
niczących w imprezach turystycznych. W formie hipotezy
ogólnej założono, iż kompetencje fizyczne zwykle kształto-
wane są na poziomie najwyższym w stosunku do pozosta-
łych.  

W nawiązaniu do problematyki ogólnej sformułowano
następujące pytania badawcze:

1. Które kompetencje w rezultacie podróży kształtowane
są na najwyższym poziomie? 

2. Jakie grupy kompetencji kształtowane są na najwyż-
szym poziomie, a które na najniższym? 

Założono, że wśród kompetencji fizycznych na najwyż-
szym poziomie kształtowane są kompetencje regeneracji
ciała, a na nieco niższym zachowania zdrowia i stosowania
ciała. 

Do realizacji zadań zastosowano podejście badawcze
oparte o założenia dwóch niżej wymienionych metod badaw-
czych: metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę peda-
gogiczną. W ramach wymienionych metod badawczych wy-
korzystano następujące techniki i narzędzia badawcze:
analiza dokumentów źródłowych, badania ankietowe, wy-
wiad oraz obserwację jawną [9].

Charakterystyka badanych

Do badań nad możnością kształtowania kompetencji fi-
zycznych poprzez turystykę przystąpiło 25 osób z dysfunk-
cją wzroku1. Badania przeprowadzono jesienią 2012 na pod-
stawie kwestionariusza ankiety i wywiadu opartego
o kwestionariusz ankiety. 

Płeć: Wśród badanych było 76,0% kobiet i 24,0% męż-
czyzn. 

Wiek badanych: Najwięcej respondentów (ponad 1/3)
było w wieku 16-25 lat (40,0%). W wieku 26-30 lat (20,0%)
i w wieku 31-40 lat była 1/5 (20,0%) respondentów z dys-
funkcją wzroku. Natomiast w wieku 41-50 lat było 8,0%.
Badani w wieku 50 lat i powyżej stanowili 12,0%. 

Miejsce zamieszkania: Badani zamieszkiwali wojewódz-
two podlaskie. Najwięcej (64,0%) wśród badanych opieku-
nów mieszkało w mieście powyżej 100tys. mieszkańców
(Białystok). Respondenci w 1/5 (20,0%) zamieszkiwali mia-
sta od 51 do 100 tys. mieszkańców, natomiast w 12,0% za-
mieszkiwali miasto powyżej 50 tys. mieszkańców. Jedna
osoba mieszkała na wsi (4,0%).

Stan cywilny: Ponad połowa badanych (52,0%) była sta-
nu wolnego (kawaler, panna). Respondenci w 1/3 (36,0%)
mieli współmałżonków. Jedna osoba owdowiała (4,0%)
i dwie osoby (8,0%) były rozwiedzione.

Niepełnosprawność i jej stopień: Znaczna większość ba-
danych posiadała dysfunkcję wzroku (88,0%). Pozostali sta-
nowiący 12,0% byli niewidomi. 

Badani w 60,0% mieli znaczny stopień niepełnospraw-
ności. Do umiarkowanego zakwalifikowało się nieco ponad
1/3 badanych (36,0%), natomiast do lekkiego 4% responden-
tów.

Wykształcenie: Badani w największym odsetku posiadali
wykształcenie wyższe (44,0%).Wykształcenie zawodowe po-
siadało 24,0% poddanych badaniu, a podstawowe posiadało
20,0% ogółu. Wykształcenie średnie i wykształcenie pomatu-
ralne posiadało po posiadały 3 osoby (po 12% badanych). 

Status materialny: Ponad połowa badanych (62,0%)  posia-
dała bardzo niskie dochody. Badani w 1/5 (20,0%) przyznali,
iż posiadają miesięczne dochody powyżej 2000tys. zł, nato-
miast 18,0% przyznali, że nie posiadają własnych środków
finansowych. 

Uczestnictwo w wyjazdach turystyczno – rekreacyjnych:
W wycieczkach krajowych (średnio) – bada ni z dysfunkcją
wzroku uczestniczyli ponad 28 razy w życiu, w imprezach
zagranicznych średnio uczestniczyli 4 razy w życiu, nato-
miast w imprezach turystyki kwalifikowanej brało jednora-
zowy udział 5 osób (kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej).

Przynależność do organizacji wspierającej osoby z dys-
funkcją wzroku: Respondenci w prawie ¾ (72,0%) nie nale-
żeli do organizacji wspierających osoby z dysfunkcją wzro-
ku, pozostali stanowiący 28,0% przynależeli do tego typu
organizacji.

1 Definiując osobę niewidomą niedowidzącą należy podkreślić, iż „….granice między osobami uważanymi za niewidome, a słabo widzącymi jest
płynna”. Osoba niewidoma: to całkowicie niewidoma (ostrość wzroku 0,00); ślepota umiarkowana lub słabo wzroczność głęboka (ostrość wzroku
nie większa niż 0,05); ograniczone pole widzenia nie większe niż 20° (wyższa niż 0,05). Osoba słabo widząca: ostrość wzroku wynosi od 0,06 do
0,3. Do nich w szerokim znaczeniu zalicza się też słabo wzroczność głęboką – zaliczoną też do niewidzących. Przyjęto ograniczenie pola
widzenia do obszaru 20° niezależnie od ostrości widzenia (może być lepsza, niż 0,3) [26, ss.159-160].
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Wyniki badań własnych

Grupa 1.1. Zachowania zdrowia
Wyniki badań wykazały, iż w opinii niewidzących

i niedowidzących podróże na bardzo dobrym poziomie
kształtują kompetencję: Umiejętność dbałości o higienę oso-
bistą, utrzymanie czystości i porządku. Taką opinię wyraziło
72,0% respondentów. Badani w 24,0% wskazali, iż kształtu-
ją w trakcie podróży tą kompetencję na poziomie umiarko-
wanym, a w ocenie 4,0% respondentów w trakcie podróży
nie można kształtowania tej kompetencji.

Badani prawie w ¾ (72,0%) bardzo dobrze kształtują
kompetencję Umiejętność kontrolowania ilości spożywane-
go alkoholu. Badani w ¼ (24,0%) wskazali, że podróże
kształtują tą kompetencję na poziomie uśrednionym. Niewielu
z nich (4,0%) oceniła, że nie ma możliwości kształtowania
tej kompetencji w trakcie podróży. 

Poddani badaniu oszacowali w 68,0%, że kształtują
Umiejętność racjonalnego odżywiania się. Komponowanie
zbilansowanych posiłków adekwatnych do potrzeb. Prawie
1/3 badanych (32,0%) oszacowała, że ta kompetencja jest
przyswajana na uśrednionym poziomie. Żaden badany z dys-
funkcją wzroku nie opowiedział się za brakiem możliwości
kształtowania tej kompetencji.

Badani w 64% wskazali, że bardzo dobrze kształtują
Umiejętność wyzbycia się nałogów na czas trwania imprezy,
nie nadużywanie leków, bezpieczne zachowania seksualne.
Respondenci w 28,0%, wskazali możność jej kształtowania
na poziomie uśrednionym. Dwie osoby stanowiące 8,0%
oszacowały, że nie można nabyć ani kształtować tej kompe-
tencji podczas podróży. 

Badani w 64,0% opiniowali, iż podróże bardzo dobrze
kształtują kompetencję Umiejętność rozsądnego korzystania
z kąpieli słonecznych. Prawie 1/3 badanych (32,0%) oceniła,

że można ją nabyć podczas podróży na poziomie uśrednio-
nym. Tylko jeden badany (4,0%) oszacował, że ta kompeten-
cja nie może być kształtowana podczas podróży. 

Osoby z dysfunkcją wzroku w 64,0% ocenili, że bardzo
dobrze kształtują Umiejętność korzystania z kąpielisk/zbior-
ników wodnych, znajomość przepisów WOPR. Prawie 1/3
badanych  (32,0%) szacowała, że nabywa tą kompetencję na
poziomie uśrednionym. Jeden badany stanowiący 4,0% ba-
danej grupy ocenił, że podróże nie kształtują tej kompeten-
cji.

Kompetencja: Samodzielność w zdobywaniu pożywienia
i przygotowywaniu posiłków w ocenie 60,0% badanych mo-
że być kształtowana podczas podróży na poziomie bardzo
dobrym. Prawie 1/3 respondentów (32,0%) kształtuje tą
kompetencję na poziomie uśrednionym. Dwóch badanych
(8,0%) oceniło brak możności kształtowania tej kompetencji
podczas podróży. 

Profilaktyka zdrowego stylu życia - umiejętność selekcji
własnych zachowań w trosce o zachowanie zdrowia w opinii
60,0% badanych została oszacowana na poziomie bardzo do-
brym. Badani w 40,0% ocenili możność kształtowania kom-
petencji na poziomie uśrednionym. 

Powyżej połowy poddanych badaniu (52,0%) uważa,
że na bardzo dobrym poziomie podróże kształtują kompeten-
cję: Umiejętność udzielenia sobie lub innym pierwszej po-
mocy w nieprzewidzianej sytuacji np. skręcenie/stłuczenie
kończyny, założenie opatrunku, odkażenie rany, ukąszenie
przez owady, oparzenia, wezwanie pomocy medycznej itp.
Badani w 44,0% oszacowali, że nabywają tą kompetencję na
poziomie uśrednionym. Jeden respondent wskazał, że podró-
że nie kształtują tej kompetencji. 

Kompetencja Umiejętność leczenia poprzez wykorzysta-
nie walorów przyrody w ocenie ponad połowy badanych
(52,0%) może być kształtowana na poziomie bardzo do-

Ryc. 1. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych w grupie „Zachowania zdrowia” w opinii niewidomych i niedowidzących
Źródło: opracowanie własne
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brym, a w 40,0% na poziomie umiarkowanym. W ocenie
8,0% podróże nie kształtują tej kompetencji zupełnie
(ryc. 1). 

Badania wykazały, iż sami niewidomi i niedowidzący
uważają, że znacznie ponad połowa kompetencji fizycznych
w grupie zachowania zdrowia kształtowanych jest na pozio-
mie bardzo dobrym (62,80%). Co trzeci badany oszacował,
iż poprzez wyprawy turystyczne kompetencje można ukształ-

tować na poziomie uśrednionym (34,40%), natomiast śred-
nio 1 badany (4,60%) uważa, że podróże nie mogą kształto-
wać kompetencji tej grupy.

Grupa 1.2. Świadomości fizycznej
Respondenci w ¾ (76,0%) uznali, iż kompetencja Umiejętność

samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego
tj. mycie się, ubieranie, dopasowanie ubioru do warunków

Ryc. 2. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych w grupie „Świadomości fizycznej” w opinii niewidomych i niedowidzących.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 3. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych w grupie „Regeneracji ciała” w opinii niewidomych i niedowidzących.
Źródło: opracowanie własne.
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atmosferycznych, itp. kształtowana jest bardzo dobrze  w cza-
sie podróży. Badani oszacowali w 16,0%, że można ją kształ-
tować na poziomie uśrednionym. Dwóch badanych (8,0%)
oceniło, że kompetencja ta nie może być kształtowana podczas
podróży. 

Niespełna ¾ respondentów (68,0%) uznała, iż kompeten-
cja: Umiejętność pracy nad kondycją fizyczną poprzez wszel-
kie formy ruchu kształtowana jest na bardzo dobrym poziomie.
Niewidomi i niedowidzący ocenili w 28,0% możność jej
kształtowania podczas podróży na poziomie uśrednionym.
Tylko jeden badany wskazał, że nie ma możliwości jej kształ-
towania. 

Kompetencja Umiejętność podejmowania zadań zgodnych
z własnymi możliwościami w ocenie 64,0% badanych może
być kształtowana bardzo dobrze. Badani prawie w 1/3 ocenili
możność kształtowania tej kompetencji na poziomie uśrednio-
nym, natomiast jedna osoba (4,0%) oszacowała,  że ta kompe-
tencja nie może być kształtowana podczas podróży. 

Kompetencja Umiejętność samokontroli ciała w ocenie
64,0% badanych z dysfunkcją wzroku może być kształtowana
podczas podróży bardzo dobrze. Prawie ¼ badanych (24,0%)
oceniła średnią możność kształtowania tej kompetencji pod-
czas podróży. Respondenci w 12,0% ocenili brak możności
kształtowania tej kompetencji podczas podróży. 

Kolejną kompetencję Umiejętność poruszania się po zróż-
nicowanym terenie np. górski, nizinny, podmokły, kamienisty-
o różnej fakturze nawierzchni w opinii 60,0% badanych można
także kształtować poprzez podróże na poziomie bardzo do-
brym. Prawie ¼ badanych oceniła możność kształtowania jej
na poziomie uśrednionym. Badani w 16,0% wskazali brak
możliwości kształtowania tej kompetencji podczas podróży. 

W ocenie 60,0% poddanych badaniu Umiejętność rozwija-
nia koordynacji ruchowej, równowagi, motoryki dużej  i małej
może być kształtowana podczas podróży na poziomie bardzo
dobrym. Respondenci w prawie 1/3 oszacowali,  że można tą
kompetencję kształtować na poziomie uśrednionym. Dwóch
badanych (8,0%) nie widziało możności kształtowania tej
kompetencji. 

Ponad połowa (56,0%) badanych kształtuje bardzo dobrze
kompetencję Umiejętność orientacji przestrzennej w nowej
przestrzeni- szybka adaptacja, pamięć i wyobraźnia przestrzen-
na podczas wyjazdów turystycznych. W ocenie 44,0% można
ją umiarkowanie kształtować średnio podczas wyjazdów tury-
stycznych. 

Kolejna kompetencja Znajomość wydolności swojego or-
ganizmu w opinii mniejszej niż połowa respondentów (48,0%)
jest kształtowana bardzo dobrze poprzez turystykę i umiarko-
wanie (48,0%). W ocenie 4,0% respondentów nie ma możli-
wości kształtowania tej kompetencji poprzez podróże. 

Badani w 44,0% wskazali bardzo dobre kształtowanie
Umiejętności zdobywania wiedzy o swoim organizmie i jego
możliwościach. Taka sama ilość badanych (44,0%) oceniła
umiarkowaną możność jej kształtowania. Badani w 12,0%
ocenili brak możności kształtowania kompetencji poprzez
podróże. 

Nieco powyżej 1/3 poddanych badaniu (36,0%) wskaza-
ło, że kompetencja Umiejętność hartowania organizmu, mo-
że być kształtowana bardzo dobrze w czasie podróży.
Respondenci w ponad połowie (56,0%) ocenili średnią moż-
ność kształtowania tej kompetencji. Okazało się, że 8,0%
niewidomych niedowidzących oszacowało, że nie ma możli-
wości kształtowania tej kompetencji w czasie wyjazdów tu-
rystycznych. 

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wy-
magających od nas wzmożonego wysiłku, przekroczenia ba-
riery lęku, wykonania zadania, które robimy po raz pierwszy
w życiu, np. przepłynięcie pod skałą, wspinaczka, zejście ze
stromej góry, itp. może być kształtowana w czasie wyjazdu
turystycznego na poziomie bardzo dobrym w ocenie nieco
ponad 1/3 (36,0%) badanych niewidomych i niedowidzą-
cych. W opinii prawie połowy osób (48,0%) kompetencja ta
może być kształtowana na poziomie umiarkowanym. Respondenci
w 16,0% i wskazali, że nie ma możliwości jej kształtowania
podczas wyjazdów turystycznych.

Tab. 1. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych
(w grupach) w opinii niewidomych i niedowidzących.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych w opinii
badanych. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Poziom nabywanych kompetencji fizycznych (w gru-
pach) w opinii niewidomych i niedowidzących.
Źródło: opracowanie własne.
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Ostatnia w tej grupie kompetencja Umiejętność unikania
sytuacji stresowych / zdolność rozładowania stresu w ocenie
1/5 niewidomych niedowidzących może być kształtowana
podczas podróży na poziomie bardzo dobrym. Prawie ¾ ba-
danych (68,0%) oszacowało, że ta kompetencja jest kształto-
wana na poziomie umiarkowanym. Badania wykazały,
że niewidomi niedowidzący w 12,0% nie widzieli możności
kształtowania tej kompetencji podczas podróży (ryc. 2).

Jednocześnie najwięcej badanych (52,67%) niewido-
mych i niedowidzących uznało, że kompetencje świadomo-
ści fizycznej można kształtować bardzo dobrze dzięki różno-
rodnym wyjazdom. Badani w 38,67% uznali, iż te kompetencje
można kształtować na poziomie uśrednionym, natomiast naj-
mniej badanych (8,67%) uznało, że nie ma możliwości
kształtowania tych kompetencji poprzez podróże.

Grupa 1.3. Regeneracji ciała
Badania wykazały, że w opinii ponad połowy badanych

(56,0%) w grupie Regeneracji ciała można kształtować
Umiejętność regeneracji organizmu po dużym wysiłku.
W 44,0% oszacowali, że można tą kompetencję nabywać na
poziomie uśrednionym. 

Kompetencja Znajomość różnych metod regeneracji or-
ganizmu (masaże, hydroterapia, krioterapia, relaksacji, okła-
dy, pozycje ułożeniowe itp.) w opinii 56% jest możliwa do
nabycia podczas podróży na poziomie bardzo dobrym.
Prawie połowa badanych (44,0%) oszacowała, że można ją
nabyć na poziomie uśrednionym. Wszyscy badani byli zgod-
ni co do możności kształtowania tej kompetencji podczas
podróży. 

W opinii 56,0% Umiejętność równomiernego rozłożenia
sił witalnych w stosunku do np. długości trasy, ilości czasu
na odpoczynek itp. można kształtować poprzez podróże na
poziomie bardzo dobrym. Respondenci w 40,0% oszacowa-
li, że można ją nabyć na poziomie uśrednionym, a w 4,0%
oszacowali, że ta kompetencja nie jest możliwa do nabywa-
nia podczas podróży. 

Nieco ponad połowa respondentów (52,0%) uznała,
że kompetencja Umiejętność oszczędzania zapasów wody,
pożywienia adekwatnie do długości trasy może być formo-
wana dzięki podróżom bardzo dobrze. Poziom uśredniony
w ocenie prawie połowy badanych (48,0%) można pozyskać
w trakcie podróży. 

Badani niewidomi i niedowidzący w 40,0% uznali,
że bardzo dobrze można kształtować kompetencję Umiejętność
rozpoznania trasy, przy pomocy map, kompasu, busoli, IT,
w celu odnalezienia schroniska, gdzie można zregenerować si-
ły podczas wędrówki. W ocenie prawie połowy (44,0%) moż-
na tą kompetencję kształtować na poziomie uśrednionym.
W opinii 16,0% niepełnosprawnych wzrokowo nie ma możno-
ści kształtowania tej kompetencji podczas podróży. 

Najmniejsza ilość poddanych badaniu stanowiąca 40,0%
uznała, że podróże bardzo dobrze kształtują Realizację i pro-
mowanie zdrowego stylu życia przez całe życie. W ocenie
36,0% oceniła kształtowanie tej kompetencji na poziomie
umiarkowanym Spory odsetek badanych, bo prawie ¼  respon-
dentów z dysfunkcją wzroku (24,0%) oceniła brak możności
kształtowania tej kompetencji podczas podróży (ryc. 3). 

Jednocześnie najwięcej badanych, stanowiących połowę

ogółu (50,0%) niewidomych i niedowidzących uznała, że re-
generację ciała bardzo dobrze można kształtować dzięki po-
dróżom. Respondenci w (42,67%) oszacowali, że można tą
grupę kompetencji formować dzięki podróżom umiarkowa-
nie. Znaleźli się także tacy, którzy uznali, że nie ma możli-
wości kształtowania tych kompetencji poprzez wyjazdy tu-
rystyczne. Stanowili oni 7,33% badanych.

Podsumowanie

Podsumowując, niewidomi i niedowidzący w ponad
60% wskazali, że poprzez wyprawy turystyczne można
kształtować kompetencje w grupie Zachowania zdrowia na
poziomie bardzo dobrym. W nieco ponad 1/3 można je
kształtować umiarkowanie i w 4,60% nie można ich kształ-
tować wcale. 

W grupie Świadomości fizycznej ponad połowa respon-
dentów oszacowała, że kształtuje kompetencje bardzo do-
brze. Ponad 1/3 oceniła umiarkowaną możność ich kształto-
wania. Natomiast brak możności przyswojenia kompetencji
oceniło 8,67% ankietowanych. 

Połowa respondentów opowiedziała się za bardzo dobrą
oceną w stosunku do kształtowania poprzez podróże grupy
kompetencji Regeneracji ciała. Badani w 42,67% ocenili
umiarkowaną możność formowania tych kompetencji,
a w 7,33% wskazali brak możności ich przyswojenia
(tab. 2). Poziom nabywanych kompetencji przedstawiono
graficznie w ryc. 4.

Końcowe wyniki badań wykazały, że średnio 13,79 ba-
danych opowiedziało się za tym, iż podróże kształtują kom-
petencje fizyczne bardzo dobrze. Badani średnio w 9,68
oszacowali, ż turystyka formuje kompetencje fizyczne
umiarkowanie. Średnio 1,7 badanych oceniła, iż podróże zu-
pełnie nie kształtują kompetencji fizycznych (ryc. 5).

Końcowe wyniki wykazały, że kompetencje fizyczne są
kształtowane najsłabiej w stosunku do kompetencji osobo-
wościowych i społecznych. Przy tym w grupie zachowania
zdrowia zauważalna jest najlepsza możność ich formowania
podczas podróży turystycznych (60,80%). Jednak najlepiej
kształtowaną kompetencją jest Umiejętność samodzielnego
wykonywania czynności dnia codziennego tj. mycie się,
ubieranie, dopasowanie ubioru do warunków atmosferycz-
nych, itp. (76,0%) należącą do grupy Świadomości fizycz-
nej. W ocenie prawie ¾ najmniej można kształtować kompe-
tencję Realizacja i promowanie zdrowego stylu życia przez
całe życie należącą do grupy Regeneracji ciała.

Wnioski

1. Należałoby kłaść większy nacisk na kształtowanie
kompetencji fizycznych, szczególnie dlatego, że dysfunkcja
wzroku powoduje z czasem także inne dysfunkcje zdrowot-
no-funkcjonalne.

2. Opracowane kompetencje można modyfikować stoso-
wać, jako wskazówka do projektowania wyjazdów tury-
stycznych osób z dysfunkcją wzroku.

3. Dobrym rozwiązaniem byłaby charakterystyka metod
oraz technik kształtowania poszczególnych kompetencji oraz
przeprowadzenia badań na większej grupie badawczej.
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Abstract

Until now, training process of decathlon has been mainly
improved empirically and analytically through practice, learning,
exploring, generalizing and basing on various types of investiga-
tions, including analytical, physiological, anatomo-morphological,
biomechanical and others, covering diverse aspects of body func-
tion. The effects of training have been improved by generalizing
the practical experience by means of natural selection and choice
of the most effective exercises, methods and programs. They have
been realized in conditions of coaching competition and pedago-
gical experiment. 

The pedagogical theory of target-directed structuring of the tra-
ining process in sports instruction can be elaborated only through the
elucidation of the natural biological nature of  the motor activity and
creation of an appropriate theory.

Objective conditions have made scientists search  for solutions
beyond the borders of earlier traditional and predominant empirical
and analytical research methods. Parallel processes of differentiation
resulted in the appearance of integrative tendencies, which shaped the
holistic or systemic approach to learning regularities in the training
process of high quality sportsmen. This is crucial with respect to
decathlon.

Training activities directed towards mastery and improvement of
the technique in all decathlon disciplines aim at development of gene-
ral fitness; however, they are not fully satisfactory.  Decathletes sho-
uld master their fitness, paying special attention to weak links in the
training, which in practice is usually ignored. The art of training of
multi-discipline athletes consists in rational combination of basic
motor features with exercises that allow improvement in technical
mastery. 

Methodological problems of training for decathlon has frequen-
tly been the subject of research  in Poland and abroad. Researchers
investigated the maintenance and structure of special physical tra-
ining of multi-discipline athletes, direction of the training process,
dynamics of training burden, improvement of technical mastery,
competitive actions and perspectives of decathlon.

Strength is one of the most important physical parameters  in the
assessment of decathletes. In all the decathlon disciplines, except for
the 1,500-metre run, results depend on the level of sportsmen’s
strength potential. Therefore, I decided to present briefly means and
methods of strength training of decathletes and emphasize the pro-
blems of asymmetry in the development of the respective strength
parameters. Information concerning the regularities in the dynamics
of strength indices allow elicitation of weak links or factors that deter-
mine the level of maintenance and improvement of sports results.

We współczesnej  teorii i  praktyce sportu szkolenie siło-
we -  zawężane jest często do określenia  „ treningu siły”
sportowców i rozpatrywane jako nieodłączna składowa część
procesu treningowego [7]. Metodyka rozwoju charakterystyk
siłowych zawsze przyciągała uwagę badaczy. Wyjaśnia się to
tym, iż ze wszystkich zdolności ruchowych siła mięśniowa
ma naj większe znaczenie dla efektywnej realizacji celów
działalności sportowej. Nawet w tych dyscyplinach sporto-
wych, gdzie dominują inne cechy fizyczne, siła mięśni stano-
wi podstawę działań ruchowych [5, 8].

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że istota zmian
mięśniowych w treningu siłowym polega na ich hypertrofii
[25]. Rozwój zdolności do przejawiania siły mięśni uwarun-
kowany jest poprawą koordynacji nerwowo - mięśniowej,
wyuczeniem umiejętności pokonywania większego wysiłku
wolicjonalnego, zwiększeniem masy mięśniowej. Określoną
rolę w tych zjawiskach odgrywają czynniki zwiększania
szybkości krwiobiegu w mięśniach, poprawa procesów
wymiany, powiększenie zapasów substancji energetycznych
itd.

W początkowych stadiach treningu sportowego siła roz-
wija się efektywnie przy wykorzystaniu małych i średnich
obciążeń [4]. W kolejnych, według miary poziomu wytreno-
wania sportowców efektywniejszymi okazywały znaczniej-
sze obciążenia. 

Praktyka pracy sportowej i wyniki badań naukowych
[7,15, 17, 21] świadczą o tym, iż perspektywiczną metodą
powiększenia charakterystyk siłowych sportowca jest progre-
sywne zwiększenie obciążeń w procesie treningowym.

Większość źródeł naukowych z lat 50-60 ubiegłego
wieku określa efektywne obciążenie w procesie rozwoju siły
mięśni w granicach  2/3 wartości maksymalnej [7].

Obecnie wielu autorów proponuje metodę maksymalnych
obciążeń [22, 25]. Prawdopodobne, poprawnym byłoby
mówić nie  o metodzie maksymalnych wysiłków, a o okreso-
wej, ale planowej pracy ze sztangą o wadze 90% maksimum
i większej .

Stopniowo, specjaliści zaczęli badać i doskonalić takie
parametry siłowego obciążenia jak objętość i intensywność.
Nasuwały się przy tym wątpliwości dotyczące ilości powtó-
rzeń ćwiczenia   w jednym podejściu, ilości podejść, ilości
ćwiczeń na zajęciach treningowych, kolejności i tempa
wykonania ćwiczeń na treningu, częstotliwości zajęć, charak-
teru  pracy mięśniowej.

Analizując metody treningu siłowego stosowane w tre-
ningu wieloboistów, należy zaznaczyć, iż przede wszystkim
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te metody ćwiczeń są ściśle zalecane , w których reglamenta-
cji podlegają wielkości obciążenia, długotrwałość przerw
odpoczynku, ilości powtórzeń w podejściu, ilości podejść
w serii .

Na podstawie wielkości obciążenia wyodrębniono meto-
dy maksymalnych i submaksymalnych obciążeń (90-105%
od maksymalnej masy przemieszczanego obciążenia),
dużych (80-90%) obciążeń, średnich (50-80¼)¼i małych
(30-50%) obciążeń. Przy tym metoda maksymalnych i sub-
maksymalnych obciążeń (zakładająca 1-3 powtórzenia w jed-
nym podejściu), a także dużych (do 4-6 powtórzeń) obciążeń
wykorzystywana jest do rozwoju maksymalnej siły, metoda
średnich (6-15 powtórzeń) obciążeń - do rozwoju  parame-
trów szybkościowo -siłowych i metoda małych (powyżej 15
powtórzeń) obciążeń - do rozwoju wytrzymałości siłowej.

Wszystkie metody treningu siłowego zaleca  się realizo-
wać  dynamicznie, za wyjątkiem metody maksymalnych
wysiłków, która wykorzystywana jest w ćwiczeniach statycz-
nych w celu rozwoju siły maksymalnej.  W zależności od
charakteru pracy mięśni najczęściej  wymieniane są następu-
jące metody treningu siłowego: trening miometryczny (poko-
nujący barierę możliwości), pliometryczny (ustępujący poni-
żej bariery możliwości), izometryczny  (bez naruszania barier
możności   i niemożności ) i metoda kombinowana (połącze-
nie trzech wskazanych ).

Oprócz wymienionych metod, w siłowym przygotowaniu
sportowców stosowane są także inne, jak dotąd nie znajdują-
ce szerszego upowszechnienia: metoda wymuszonego rozcią-
gnięcia mięśni , « metoda bez obciążeniowa » oparta na woli-
cjonalnym (izometryczna) napięciu mięśni, metoda elektro-
stymulująca rozwój siły, metoda stymulacji biomechanicznej. 

Analiza praktyki pracy szkoleniowej oraz wyniki badań
naukowych pokazują, że skoki lekkoatletyczne  i  ćwiczenia
skoczności są efektywnym środkiem siłowego i szybkościo-
wo - siłowego treningu dziesięcioboistów   [11].

Niektórzy autorzy jako efektywny środek treningu siło-
wego i prędkościowo-siłowego w szkoleniu sportowca uwa-
żają wieloskoki zmienne  na podbieg, mający kąt nachylenia
10 - 15°  W wielu zeszytach metodycznych [ 11,18 ]
w zestaw środków treningu siłowego lekkoatletów proponuje
się włączać ćwiczenia  z hantlami, wypełnionymi piłkami,
gumowymi amortyzatorami,  a także wykonywanie specjal-
nych ćwiczeń biegowych w utrudnionych warunkach i z nie-
dużymi obciążeniami w rodzaju pasa albo mankietów zakła-
danych na dystalne ogniwa podudzia albo biodra.

Rozpatrując zagadnienia treningu siłowego lekkoatletów,
liczni autorzy proponują ćwiczenia ze sztangą i innymi obcią-
żeniami: wyskoki z półprzysiadu, marsz z głębokimi wypada-
mi, skoki ze zmianą nóg – wieloskoki zmienne, wyskoki
z głębokiego przysiadu, skoki na prostych nogach, bieg
z wysokim unoszeniem bioder. Optymalna wielkość obciąże-
nia przy wykonaniu tych ćwiczeń dla sportowców 3-ciej
i 2-giej klasy mieści się w skali 30-35 kg, dla klasy I i klas
mistrzowskich  45-50 kg.

W ćwiczeniach ze sztangą często wykorzystuje się meto-
dy powtórzeniowe (ilość powtórzeń w podejściu) i ćwiczeń
powtórzeniowo - seryjnych, jeśli kilka podejść stanowi jedną
serię. Przy tym obciążenie może być standardowe, zmienne
(rosnące albo zmniejszające) i wariantowe. 

Dlatego klasyfikacja metod treningu siłowego   warunko-
wana jest poprzez określone  obciążenia,  ukierunkowanie  na
rozwój tych albo innych parametrów.

W specjalistycznej literaturze  wyodrębnione są dwie
podstawowe metody rozwoju maksymalnej siły mięśni przy
pomocy obciążeń:

1) metoda powtarzanych wysiłków;
2) metoda krótkotrwałych wysiłków.
Przy wykorzystaniu wysiłków powtarzanych proponuje

się stosować jej warianty: metoda progresywnie rosnącego
oporu, metoda stopniowej zmiany oporu, metoda wzrastają-
cego - zmniejszającego oporu, metoda zanikającego oporu
z rosnącą ilością powtórzeń. Stosowana waga obciążeń waha
się w granicach 60-90 % od maksymalnej, a ilość powtórzeń
w jednym podejściu 4-10 razy .

Metoda krótkotrwałych wysiłków głównie polega na
korzystaniu ze znacznych obciążeń (85-100%  maksimum)
z niewielką ilością powtórzeń (od jednego do trzech razy).
Ta metoda zapewnia rozwój zdolności koncentracji wysiłków
nerwowo - mięśniowych oraz daje większy niż metoda
powtórnych wysiłków efekt rozwoju siły związanej
z koniecznością jej szybkiego przejawu. Praca z granicznymi
obciążeniami doskonali mobilizacyjne zdolności organizmu
sportowca i prowadzi do podwyższenia jego  wydolności spe-
cjalnej, wyrażającej się w umiejętności rozwoju krótkotrwa-
łych skoncentrowanych wysiłków wielkiej siły .

Ważną właściwością danej metody jest to, iż sprzyja ona
przyrostowi siły bez znacznego powiększenia masy mięśnio-
wej, co ma dość duże znaczenie dla dziesięcioboistów .

W specjalnym  treningu siłowym sportowców wysokiej
klasy coraz bardziej. rozpowszechniona jest tak zwana meto-
da rozwoju siły zrywnej «metoda uderzeniowa», której
zasadnicza idea polega na tym, że do stymulacji prędkościo-
wo - siłowego wykonywania wysiłków nie wykorzystuje się
obciążenia, a kinetyczną energię ciala sportowca albo przy-
rządu trenerskiego. W procesie jego hamowania energia kine-
tyczna pochłaniana jest przez mięśnie i zmienia się w poten-
cjał ich napięć, która następnie oddawana jest do ciała prze-
mieszczającego się w przeciwległym kierunku [5].

Jedna z głównych przewag tej metody polega na: po
pierwsze, szybkie pochłanianie energii kinetycznej opadają-
cego ciała w fazie amortyzacji prowadzi do silnego rozcią-
gnięcia mięśni prostowników, co powoduje oddziaływanie
skierowane na mechanizmy odpowiedzialne za intensyfikację
procesów fizycznych  i chemicznych w mięśniach w cyklu:
pobudzenie - napięcie - praca. Po drugie, pokonujące pracę
mięśnie nie są przeciwstawiane jako obciążenie zewnętrzne,
a jak  masa własnego ciała, co zapewnia taką szybkość ich
skrócenia, która odpowiada warunkom działalności sporto-
wej[ 5 ]. Konkretnym środkiem na bazie  metody «uderzenio-
wej» jest aktywne odbicie po zeskoku  z wysokości  (w głąb),
którego efektywność potwierdzono doświadczalnie [5].

W odróżnieniu od innych dyscyplin sportowych, dziesię-
ciobój wymaga harmonijnego rozwoju wszystkich parame-
trów fizycznych. Dlatego trening wielobojowy jest dobrą
podstawą dla osiągnięcia wysokiego poziomu mistrzostwa
sportowego w innych konkurencjach lekkiej atletyki .

Dla trenującego dziesięcioboisty ważne są wszystkie
parametry fizyczne oraz  w równym stopniu ważnym jest roz-
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wój siły wszystkich grup mięśni, szybkości, specjalnej i ogól-
nej wytrzymałości, elastyczności i zdolności koordynacyj-
nych [24].

Dlatego też, ze wszystkich parametrów fizycznych szcze-
gólną uwagę specjaliści zwracają na siłę. Podkreślają,
że dziesięcioboista winien stale doskonalić swoje możliwości
siłowe,  ponieważ  wyniki  wszystkich konkurencjach wielo-
boju, oprócz biegu na 1500 m, znajdują się w prostej zależno-
ści od poziomu rozwoju siły [7,12, 13, 14, 17].

Ćwiczenia w zakresie rozwoju siły stosowane są w naj-
większej mierze  w  treningu przygotowawczym i w mniej-
szej – w okresie startowym. Jednakże i w okresie startowym
wykorzystuje się szereg specjalnych ćwiczeń o charakterze
siłowym (często wymagających maksymalnych wysiłków)
nie tylko dla utrzymania osiągniętego poziomu rozwoju siły,
ale czasami też do jej podwyższenia. Podstawowe ćwiczenia
do rozwoju siły, wymagające wielkich napięć włącza się
w zajęcia treningowe 3 razy   w tygodniu, a ćwiczenia z naj-
mniejszym obciążeniem – na każdych zajęciach.

Poznanie topografii siły mięśni sportowca daje możli-
wość określenia właściwości rozwoju parametrów siłowych
w zależności od zajmowania się tą albo inną dyscypliną spor-
tu, określonego kierunku procesu treningowego czy też kwa-
lifikacji sportowca. Analiza tych czynników pozwala bardziej
racjonalnie i ukierunkowanie przeprowadzać zajęcia trenin-
gowe z uwzględnieniem indywidualnych charakterystyk
sportowca. Nie mniej ważnym jest określenie najsłabszych
grup mięśni [6].

Z praktycznego punktu widzenia, skrajnie ważnym jest
dysponowanie, po pierwsze, uogólnionymi profilami specy-
ficznych funkcjonalnych charakterystyk siły mięśniowej
w stosunku do określonej specjalizacji sportowej; po drugie,
zróżnicowanymi profilami dla każdego poziomu /klasy spor-
towej/, aby mieć naoczny pogląd, jak zmienia się funkcjonal-
na topografia mięśni w procesie kształtowania się mistrzo-
stwa sportowego. Pozwala to na obiektywną przesłankę do
konkretyzacji zadań treningu siłowego, podobnie jak pozwa-
la na określenie słabszych grup mięśniowych (pozostających
w tyle swego rozwoju)  i wymagających dodatkowo ukierun-
kowanych oddziaływań. Jednocześnie, jeśli poziom ich przy-
gotowania jest odpowiednio wysoki, nie trzeba tracić czasu
na rozwój parametrów siłowych i można będzie poświęcić
więcej uwagi problematyce innych zadań treningu,  w szcze-
gólności doskonaleniu mistrzostwa technicznego.

W dziesięcioboju w większym stopniu, niż w innych dys-
cyplinach sportu do doskonalenia techniki i rozwoju niezbęd-
nych parametrów fizycznych podstawowymi środkami spe-
cjalnego przygotowania sportowców są ćwiczenia „starto-
we”, wchodzące w program wieloboju. Wyjaśnia się to tym,
iż dyscypliny dziesięcioboju znajdujące się w określonym
związku wzajemnym mają na siebie istotny wpływ.

W ostatnich latach poszukiwanie metod i środków bar-
dziej doskonalących siłowe przygotowanie sportowców
coraz częściej prowadzi do projektowania  i tworzenia spe-
cjalnej aparatury i różnych trenażerów .

Wymieniona analiza środków i metod  szkolenia siłowe-
go nie wyczerpują różnorodności ćwiczeń do rozwoju para-
metrów siłowych stosowanych w procesie treningowym dzie-
sięcioboistów. Obecnie, z określoną pewnością można kon-

statować, że ani jedna z metod treningu siłowego  nie jest uni-
wersalna, a wraz ze wzrostem poziomu sportowego efektyw-
ność wykorzystania środków zmniejsza się. Organizm spor-
towca adaptuje się do każdego środka treningowego lub
metody. W związku z tym metodykę treningu koniecznie
trzeba budować na zasadzie kombinowanego  łączenia róż-
nych środków oraz metod i planowo podnosić siłę oddziały-
wania treningowego na organizm sportowca .

W celu kontroli ogólnego efektu treningu siłowego,
potrzebny jest podczas cyklów treningowych zorganizowany
obszar diagnostyki kumulatywnych zmian  organizmu infor-
mujący o stanie poziomu wytrenowania sportowego [1, 2, 4,
7, 8, 14, 15].

Przygotowanie kwalifikowanych dziesięcioboistów,
mających duży staż sportowy, charakteryzuje się wykorzysta-
niem stosunkowo niewielkiego kręgu specjalistycznych środ-
ków treningu siłowego, a także znaczną intensywnością
obciążeń treningowych. Wskazane czynniki obniżają efek-
tywność oddziaływań treningowych wraz ze wzrostem
mistrzostwa sportowego na skutek adaptacji organizmu do
silnych, ale jednorodnych bodźców.

W badaniach, poświęconych zagadnieniom treningu siło-
wego lekkoatletów, niektórzy autorzy ograniczali się do
pomiaru siły tylko jednej z nóg lub rąk, albo używali sumę
siłowych wskaźników obu kończyn, albo jej średni wskaźnik
[6, 8, 9, 10, 17]. W związku  z tym, przy poznawaniu dyna-
miki rozwoju siły u sportowców odnotowywano różnice we
wskaźnikach tychże grup mięśni na prawej i lewej kończynie
[1, 3, 15, 16, 24].

Analizując zjawisko siłowej asymetrii, liczni autorzy
doszli do wniosku, że dla efektywniejszego podwyższenia
mistrzostwa sportowego lekkoatletów celowym jest syme-
tryczny rozwój obu rąk i nóg, dlatego należy więcej trenować
słabszą kończynę [11, 12, 13, 19, 20].

Przeprowadzone w tej pracy  badania i  analiza dziesię-
cioboistów różnej kwalifikacji według poziomu rozwoju
parametrów siłowych pokazały, że występują różnice między
prawymi i lewymi  kończynami co wykazują zamieszczone
poniżej  tabele 1 i 2 .

Analiza zauważonej siłowej asymetrii kończyn dolnych
dziesięcioboistów pokazuje, że zginacze biodra, zginacze
podudzia i prostowniki stopy okazały się silniejszymi w pra-
wej nodze, a prostownik biodra, prostownik podudzia i zgina-
czy stopy - przy lewej. Jest to logiczne ponieważ,  u większo-
ści dziesięcioboistów odbijającą jest lewa stopa.

Porównanie siłowych wskaźników kończyn górnych
pokazało, że zginacze   i prostowniki ramienia i przedramie-
nia okazały się silniejsze w prawym ramieniu. Jest to także
zupełnie logiczne, tak jak absolutna większość dziesięciobo-
istów pcha kulę, rzuca dysk i oszczep prawą ręką.

Ujawnione prawidłowości wystąpiły u dziesięcioboistów
niskiej, jak  i wysokiej kwalifikacji. Otrzymane przez nas
dane potwierdziły wyniki wcześniej poprowadzonych badań
[15] o zmniejszeniu przejawu siłowej asymetrii  w procesie
podwyższenia mistrzostwa sportowego lekkoatletów (tab. 3).

Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań [15] wskazu-
ją, że u lekkoatletów w procesie podwyższenia poziomu
mistrzostwa sportowego następuje formowanie optymalnej
asymetrii, w której można wydzielić trzy etapy.
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Pierwsze stadium - wyjściowa pierwotna asymetria
u początkujących. Została ona uformowana w procesie realizacji
zwykłych ruchowych działań  w codziennym życiu.

Trzecie stadium jest optymalną asymetrią. W procesie dalsze-
go wzrostu poziomu mistrzostwa sportowego lekkoatletów asy-
metria zaczyna się zmniejszać i u sportowców wysokiej kwalifi-
kacji  znajduje się w granicach, bliskich do pierwotnej asymetrii.

Pod optymalną asymetrią należy uważać powstającą pod
wpływem oddziaływania treningowego na etapie najwyższego
mistrzostwa sportowego asymetrię siłowych parametrów syme-
trycznych części ciała  [15].

W związku z  tym należy zaznaczyć, że nawet na poziomie
najwyższego mistrzostwa sportowego asymetria w przejawie
wartości siłowych nie powinna całkowicie zniknąć, tak jak jest

Tab. 1. Średnie wskaźniki 
maksymalnej siły poszczególnych
grup mięśniowych 
dziesięcioboistów różnej 
kwalifikacji.

Tab. 2. Średnie wskaźniki siły
względnej podstawowych grup
mięśniowych dziesięcioboistów
różnej kwalifikacji.
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ona materialną podstawą fenomenu regulacji. Organizm czło-
wieka można rozpatrywać jako samoregulujący system cyberne-
tyczny. Rozkojarzenie między wejściem i wyjściem w biosyste-
mie (w istocie to ta sama asymetria) jest napędową siłą procesu
regulacji [2, 4, 24].

Wobec powyższego, jeśli sportowiec osiągnął pełną syme-
tryczność  - znaczy tym samym, że  już wyczerpał swoje możli-
wości dla procesu dalszego doskonalenia.

Wyniki pomiaru siły różnych grup mięśni  dziesięcioboistów
pozwalają przeprowadzić analizę przejawu siłowej asymetrii nie
tylko w symetrycznych składowych kończyn sportowca (por.
tab.3), ale i między zginaczami  i prostownikami biodra, pod-
udzia, stopy, ramienia i przedramienia (tab. 4).

Dodatkowo przeprowadzono analizę  korelacji między
wynikami w dziesięcioboju i wskaźnikami współzależności siły
mięśni prostowników do siły zginaczy kończyn dolnych i gór-
nych dziesięcioboistów różnej kwalifikacji (tab. 5).

Na podstawie przedstawianych w tabl. 4 danych widać, jak
wyraźną jest tendencja do zmniejszenia wskaźnika współzależ-
ności między siłą prostowników i zginaczy w różnych ogniwach
kończyn dolnych i górnych dziesięcioboistów w procesie wzro-
stu poziomu ich mistrzostwa sportowego. Tak, na przykład, jeśli
wskaźnik współzależności między siłą prostowników i zginaczy
biodra  sportowców niskiej kwalifikacji wynosi 2,98 ± 0,09,
to sportowców wysokokwalifikowanych wynosi - 2,87 ± 0,07.

Jeszcze bardziej została wyrażona różnica między wskaź-
nikami współzależności siły prostowników do siły zginaczy
podudzia: sportowcy niskiej kwalifikacji mają go równym
3,29 ± 0,12; u sportowców wysokiej kwalifikacji - 2,72 ±
0,08.

Ujawniona prawidłowość występuje także  w kończynach
górnych , chociaż  nie tak istotnie. Współzależność między
siłą prostowników i zginaczy ramienia u sportowców niskiej
kwalifikacji wyniosła jednakowo 1,89 ± 0,06, u sportowców
wysokiej kwalifikacji - 1,87 ± 0,05; współzależność siłowych
wskaźników prostownik i zginaczy przedramienia  dziesię-
cioboistów niskiej kwalifikacji jednakowo 0,79 ± 0,04,
u wykwalifikowanych dziesięcioboistów - 0,72 ± 0,03.

Badanie zależności między wynikami w dziesięciobój
i wskaźnikami współzależności siły mięśni prostownik do
siły zginaczy dolnych i górnych kończyn pokazało obecność
statystycznie wiarygodnej korelacji między tymi wskaźnika-
mi (por. tabl. 5). Przy czym, u sportowców wysokiej kwalifi-
kacji ten związek zaznaczony został bardziej wyraźnie.

To można  wyjaśnić tym że, w wyniku wielostronnego
treningu prowadzonego według różnych metodyk dziesięcio-
boiści mimo tego udoskonalają swoje osiągnięcia w wielobo-
ju, tak jak wiadomo, że sportowcy mogą osiągać podobne
rezultaty przy znacznej różnorodności wskaźników funkcjo-
nalnych  organów i systemów dzięki zasadzie «samopomo-
cy» albo «kompensacji» [5, 7, 14, 19, 25].

Wnioski

1. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że rezulta-
ty sportowe w lekkoatletycznym dziesięcioboju w znacznym
stopniu zależą od poziomu rozwoju parametrów siłowych
sportowca.

2 Dla określenia poziomu rozwoju charakterystyk siło-
wych dziesięcioboistów, na równi z kontrolnymi ćwiczeniami
ze sztangą (wyciskanie leżąc, rwanie, podrzut, przysiad),
rekomenduje się stosowanie ćwiczeń  polidynamometrycz-
nych, pozwalających oceniać siłowe możliwości wszystkich
podstawowych grup mięśniowych  kończyn dolnych i gór-
nych.

3. Dynamika rozwoju parametrów siłowych dziesięcio-
boistów w procesie wzrostu poziomu sportowego charaktery-
zuje się intensywniejszym przyrostem siły stosunkowo sła-
bych mięśniowych grup, o czym świadczy zmniejszenie
wskaźnika współzależności siły mięśni prostowników do siły
zginaczy biodra, podudzia, stopy, ramienia i przedramienia.
Przy podwyższeniu sportowej kwalifikacji dziesięcioboistów
występuje u nich  zmniejszenie asymetrii   w rozwoju siło-
wych jakości prawych i lewych kończyn.

4.  Analiza korelacyjna potwierdza, że największy zwią-
zek z sumą punktów w dziesięcioboju  zawodników różnej
kwalifikacji mają takie konkurencje jak bieg na 100 m, skok
w dal i bieg 110 m/ pł. Przy czym u wykwalifikowanych dzie-
sięcioboistów  ten związek wyraża się wyraźniej - współ-
czynniki korelacji odpowiednio równe 0,777; 0,770 i 0,695
przy R < 0,01.

5. Istnieje określony związek wzajemny  między siłowy-
mi wskaźnikami pewnych grup mięśniowych i osiągnięciami
sportowców w dziesięcioboju, przy czym wraz z podwyższe-
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Tab. 3. Średnie wskaźniki asymetrii maksymalnej siły
w prawej  i lewej dolnych i górnych kończynach.

Tab. 4. Średnie wskaźniki współzależności siły mięśni pros-
towników do siły zginaczy w różnych ogniwach kończyn
dolnych i górnych dziesięcioboistów różnej kwalifikacji. 

Tab. 5. Zależność  korelacyjna między wynikami w dziesię-
cioboju a wskaźnikami współzależności siły mięśni prostown-
ików do siły zginaczy kończyn dolnych i górnych dziesię-
cioboistów różnej kwalifikacji (g)
Uwaga. Współczynniki korelacji są przedstawione
w tysięcznych częściach. Wiarygodność: Dla R < 0,05 g
0,334; Dla R < 0,01 g  0,455.



niem kwalifikacji wieloboistów ten związek  się wzmacnia.
Suma punktów w dziesięciobój u sportowców wysokiej kwa-
lifikacji statystycznie wiarygodnie zależy od wskaźników
siły mięśni zginaczy biodra N, 700 - 0,704; R < 0,01), pro-
stowników biodra (g = 0,688-0,697; R < 0,01), zginaczy
stopy (g = 0,672-0,678; R < 0,01) i prostowników podudzia
(g = 0,492-0,507; R < 0,05).
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Abstract

Introduction. In the paper is determined the place of per-
formance of the serve and directions of the flight of the ball,
depending on her types of the rhythmics of the movements
and effectiveness of serves carried out in the different rhythm
by leading volleyball players of world. Material and method.
The players of the four leading volleyball teams taking part in
the final round of the World League in 2007, Brazil, Bulgaria,
France and Poland, were being analysed. The observation of
rhythm and arrhythmia of serves was done on thirty three
players. The method of indirect observation was used in the
research, which was the video recording. Results and conclu-
sions. The most often applied by leading volleyball players of
the World League, was the most difficult in terms of the tech-
nique and the rhythm of the performance - tennis serve in the
jump. It was found exceptionally frequent to be done from the
field on the right, diagonally. Examined players regardless of
the type of the serve, usually pointed the ball into centre
zones of the field of the game of the opponent. With least
effective offensive action of the players, was „shortcut”
behind the net. Most stable in terms of the effectiveness pro-
ved itself to be a serve without rotation, because unsuccessful
serves only constituted 6.4%. The greatest effect, as well as
the risk of error were characteristic of the tennis serve in the
jump.

Key words: volleyball, rhythm, serve, effectiveness, han-
dedness

Wstęp

W poszukiwaniu metod i środków dalszego rozwoju
zespołowych gier sportowych, szczególną uwagę zwraca się
na efektywność funkcjonowania zawodników w coraz bar-
dziej złożonej rywalizacji sportowej. Czynnikiem, coraz czę-
ściej pojawiającym się w fachowej literaturze jako główna
determinanta optymalnego współdziałania techniczno – tak-
tycznego jest koordynacja ruchowa [1,2,3,4,5,6]. Do dyscy-
plin, w których zdolności koordynacyjne odgrywają kluczo-
wą rolę należy też siatkówka [7,8]. Wysoki poziom wykona-
nia elementów technicznych zarówno w defensywie, jak też
ofensywie wyznacza jedna z wiodących zdolności koordyna-
cyjnych, którą jest rytmizacja ruchów. Techniczna złożoność
siatkówki, w porównaniu z innymi grami zespołowymi,
wynika z bardzo krótkiego czasu pojedynczego kontaktu
zawodnika z piłką. Charakteryzuje go wyjątkowa dokładność

podania piłki rozgrywającemu, decydującemu o tempie akcji
ofensywnej. Wymaga to skierowania piłki z optymalną pręd-
kością w ściśle określone miejsce swojego pola lub przeciw-
nika w zależności od fragmentu działań sportowych.
Podstawą mistrzostwa techniczno - taktycznego w siatkówce
jest m. in. wysoki poziom zdolności rytmizacji i arytmii
ruchów. Dotyczy ona wysokiej synchronizacji rytmu kroków
z rytmem ataku, bloku i zagrywki. Dostosowanie rytmu kro-
ków zawodnika do danego zagrania w dużym stopniu ułatwia
zdolność szybkiej reakcji i orientacji czasowo-przestrzennej.
Zmienny rytm o optymalnym tempie i częstotliwości kroków
umożliwia skuteczne wykonanie większości elementów tech-
nicznych. Gra charakteryzuje się dużą zmiennością rytmu w
typowych zachowaniach ruchowych. Większość przyjęć
zagrywki oraz podań piłki sposobem górnym i dolnym obu-
rącz ma wymiar rytmu synchronicznego. Natomiast w ataku
oprócz odpowiedniego rytmu kroków wyróżnia się arytmię
wyskoku i uderzenia piłki. Kulminacją w ataku jest synchro-
niczne, rytmiczne zachowanie ruchowe. Polega ono na
„dobiegnięciu”  w odpowiednim tempie i silnym kierunko-
wym zbiciu piłki. Natomiast arytmia przejawia się w „kiw-
nięciu” i „plasingu”. 

Grę w siatkówkę rozpoczyna zagrywka - jedyny element
techniczny, w którym zawodnik w pełni odpowiada za jego
wykonanie. Czynnikiem ograniczającym jest tylko określony
przepisami czas ośmiu sekund, przeznaczony na jej wykona-
nie. Od jakości wykonania zagrywki zależy cała rozpoczęta
akcja ofensywna. Głównym zadaniem siatkarza zagrywające-
go jest jak największe utrudnienie przeciwnikowi przyjęcia
piłki. Zagrywka we współczesnej siatkówce charakteryzuje
się dużą arytmią wykonania, jak też szybkością lotu piłki i jej
kierunku. Im większa jej różnorodność, tym większe są szan-
se na „zaskoczenie” przeciwnika. Jest ona ważnym elemen-
tem wpływającym w znacznym stopniu na wynik końcowy.
Jej skuteczność zależy od wysokiego poziomu zdolności
szybkościowo-siłowych, a także ustabilizowanej struktury
techniki ruchu (trajektorii ruchu kończyny uderzającej),
powiązanych z określoną rytmiką działania. Stąd, skutecz-
ność zagrywki jest w głównej mierze uwarunkowana też
optymalnym rytmem kroków i uderzenie we właściwym tem-
pie piłki (timing). Istotny związek zdolności rytmizacji
ruchów z efektywnością zagrywki siatkarek i siatkarzy wyso-
kokwalifikowanych wykazali W. Stronczyński [7],
W. Stronczyński i J. Łojewski [8], W. Starosta i W.
Stronczyński [16]. Wyniki tych badań podważyły stwierdze-
nia W. Ljacha i K. Zimmermanna [9,10] dotyczące małego
znaczenia zdolności rytmizacji ruchów w wykonywaniu
przez siatkarzy poszczególnych działań sportowych. Jedynie
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niektórzy autorzy wskazali na znaczący wpływ prawidłowo
stosowanego rytmu i arytmii na efektywność gry siatkarzy
[3].

Do najczęściej stosowanych zagrywek należą: zagrywka
tenisowa z wyskoku, „brazylijka” oraz zagrywka skracająca
lot piłki. Rytm zawarty w zagrywce tenisowej z wyskoku
polega na wysokim podrzuceniu piłki, następnie wykonaniu
zazwyczaj dwóch rytmicznych kroków i trzeciego arytmicz-
nego (skróconego), po którym następuje dynamiczny wyskok
w górę. Nieliczni zawodnicy stosują rytm nawet do pięciu
kroków, z których ostatni jest arytmiczny. Zagrywka („brazy-
lijka”) znacznie różni się od poprzedniej. Wykonywana jest
bardziej płynnie, w równomiernym rytmie 3-5 kroków, z pod-
rzuceniem piłki na wysokość ok. 1 metra. Natomiast,
w zagrywce z krótkim lotem piłki („skrót za siatkę”) rytm
kroków i wyskoku jest identyczny, jak w pozostałych
zagrywkach. Arytmia przejawia się w zwolnieniu ruchu ręki
bezpośrednio przed uderzeniem piłki.

Dokładnie wykonana zagrywka jest podstawą dalszych,
skutecznych działań indywidualnych, grupowych
i zespołowych. Szkoleniowcy i badacze próbują ustalić sto-
pień skuteczności każdej z ww. zagrywek. Ze względów tak-
tycznych jest niezmiernie ważne, w które miejsce boiska
przeciwnika zostanie „posłana” piłka. Obserwacje spotkań
sportowych wskazują, iż powyższe czynniki są znacząco
uwarunkowane przejawami rytmu charakterystycznego dla
każdego rodzaju zagrywki. Stąd, ocena skuteczności
i kierunku zagrywki jest we współczesnej siatkówce bardzo
ważna ze względów teoretycznych i praktycznych. W dostęp-
nej literaturze przedmiotu nie dostrzeżono pozycji podejmu-
jącej ten problem. Analiza gry zawodników najwyższej klasy
światowej winna umożliwić określenia skuteczności każdego
rodzaju zagrywki, a jednocześnie wskazać na współczesne
tendencje ich taktycznych realizacji (miejsce wykonania
i kierunek lotu piłki). Uzyskana wiedza może być przydatna
w szkoleniu siatkarzy różnego wieku i zaawansowania spor-
towego.

Cele pracy

1. Określenie miejsca wykonania zagrywki i kierunku
lotu piłki w zależności od jej rodzaju, a więc rytmiki ruchu,
na przykładzie czołowych zawodników świata. 

2. Ustalenie stopnia skuteczności zagrywek wykonywa-
nych w różnym rytmie przez czołowych siatkarzy świata.

Materiał i metody

Analizie poddano cztery czołowe drużyny siatkarskie
uczestniczące w rundzie finałowej Ligi Światowej w 2007 roku:
Brazylia, Bułgaria, Francja oraz Polska. Obserwację rytmu
i arytmii zagrywki prowadzono na 33 zawodnikach, wśród któ-
rych było 30 praworęcznych siatkarzy i 3 leworęcznych.
Poziom skuteczności zagrywki oceniono  w skali opracowanej
przez Ł. Lamchę [11]. Została ona określona w 4-stopniowej
skali: b. dobra, dobra, łatwa, nieudana Zagrywka b. dobra pole-
gała na bezpośrednim zdobyciu punktu (tzw. as). Dobra powo-
dowała znaczne utrudnienie wyprowadzenia akcji ofensywnej.
Łatwa umożliwiała drużynie przeciwnej stosowanie różnych

kombinacji. Do zagrywek nieudanych zaliczano takie, po któ-
rych zawodnik zagrywający popełniał błąd, a drużyna przeciw-
na zdobywała punkt. W badaniach stosowano metodę pośred-
niej obserwacji, jaką był zapis video i dvd. Umożliwiła ona wie-
lokrotną analizę poszczególnych działań techniczno - taktycz-
nych. Dla dokładniejszej analizy posłużono się freewarowymi
(darmowymi) programami komputerowymi do obróbki obrazu. 

Wyniki badań

W wyniku obserwacji przeprowadzonej podczas rozgry-
wek Ligi Światowej zarejestrowano trzy różne miejsca naj-
częściej wykonywanej zagrywki tenisowej z wyskoku.
W zależności od miejsca realizacji zagrywki określono kieru-
nek lotu piłki  i miejsce jej „lądowania” na polu przeciwni-
ków (ryc.1). Ustalono trzy miejsca, w które kierowano piłkę:
lewe, środkowe i prawe pole obrony. Łącznie 25 siatkarzy
wykonało 269 zagrywek tenisowych z różnych miejsc pola,
w wymienione pola przeciwnika.

Siatkarze najczęściej rozpoczynali grę zagrywką z prawej
strony boiska (ryc.1), na co wskazują dane liczbowe: 35, 97,
60. Piłka najczęściej kierowano w środkowe pole obrony
(n = 139), co stanowiło 58,4% wszystkich zagrywek teniso-
wych w wyskoku. Aż 75 zagrywek wykonano w prawe pole
obrony. Najrzadziej piłka do gry wprowadzana była z lewej
strony pola (odpowiednio: n = 15, 10, 0), które stanowiły
jedynie 9,3% ogółu zagrywek. W analizie zebranych wyni-
ków należy wziąć pod uwagę, że u większości badanych siat-
karzy dominującą była prawa ręka (90,9%). Rozpatrywany
rodzaj zagrywki charakteryzuje się szczególnie dużą dynami-
ką. Ze względu, na największą z reguły, długość lotu piłki
podanej po przekątnej, można było oczekiwać mniejszego
prawdopodobieństwa popełnienia błędu (np. upadku piłki
poza polem gry). Stąd, wydaje się, że zawodnicy częściej kie-
rowali piłkę w środkowe lub prawe pole obrony, niż po pro-
stej. Podstawą dokładnego wykonania zagrywek w wyskoku
był wysoki poziom techniki, zależny od zdolności „uchwyce-
nia” rytmu kroków i uderzenia piłki. Nie wykonano ani jed-
nego podania serwisowego po prostej, rozpoczętego z lewej
strony pola zagrywki. Może to świadczy o tym, że przejawie-
nie rytmiki zagrywki dla praworęcznych siatkarzy jest bar-
dziej złożone z prawej niż z lewej strony pola serwisowego.

Zagrywkę bezrotacyjną tzw. brazylijkę wykonano 109
razy. Siatkarze podczas jej wykonywania najczęściej ustawia-
li się z prawej lub lewej strony pola (ryc.2). 

Wartości liczbowe były zbliżone, z nieznaczną przewagą
zagrywki bezrotacyjnej kierowanej po prostej w prawe i lewe
pole obrony (n = 20, 22). Nie stwierdzono wyraźnych różnic
liczbowych odnośnie lotu piłki w kierunku danego pola obro-
ny (n = 42, 31, 36). W przeciwieństwie do zagrywki teniso-
wej z wyskoku, siatkarze najczęściej zagrywkę bezrotacyjną
wykonywali z lewej strony pola (n = 17, 13, 22), które stano-
wiły 47,7%. Stosunkowo rzadko wykonywano tego rodzaju
zagrywkę ze środkowej strefy pola (n = 5, 7, 9). Łącznie
wyniosły one 19,3%. 

Trzeci rodzaj zagrywki tzw. „skrót za siatkę” wykonano
jedynie 54 razy (ryc.3), które stanowiły tylko 14,3%. 

Zagrywka ta różniła się od poprzednich końcową fazą
uderzenia. Przejawiana 
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w niej arytmia polegała na zwolnieniu ruchu kończyny
podającej. Wskutek czego piłka spadała w okolice linii ataku
przeciwnika. Piłkę w niej najczęściej kierowano 

w środkowe pole ataku – najkrótszy lot piłki (n = 39).
Najmniejsze wartości liczbowe dla zagrywki w prawe pole
ataku wynikały prawdopodobnie z prawostronności ogółu
badanych siatkarzy. Przypuszczalnie, rytm i w końcowej
fazie arytmia wpływały na skuteczne wykonanie „skrótu”.
Wydaje się, iż kierowanie jego w środkowe lub lewe pole
ataku przeciwnika było łatwiejsze dla praworęcznych zawod-
ników. W ocenie skuteczności trzech rodzajów zagrywki
(tab.1) wykorzystano czterostopniowy jej podział [11]. 

Wysoko zaawansowani siatkarze czterech czołowych
krajów w rundzie finałowej Ligi Światowej wykonali 432

zagrywki, z czego 269 stanowiła tenisowa z wyskoku, 109
„brazylijka”, a 54 „skrót za siatkę”. Tylko w dwóch jej rodza-
jach zdobyto punkty: w zagrywce tenisowej z wyskoku -
7 punktów i „brazylijce” - 5 punktów. Najwięcej błędów
(n =73) popełniono podczas zagrywki tenisowej z wyskoku.
Co świadczy może o jej największej złożoności technicznej
i rytmicznej.

Największe liczby we wszystkich rodzajach zagrywek
stanowiły zaliczone do „łatwych” niesprawiające trudności
w odbiorze przez drużynę przeciwną (ryc.4). 

W zagrywce tenisowej w wyskoku stanowiły one 46,5%,
w „brazylijce” 60,6% i najwięcej w zagrywce o skróconym
locie piłki, bo aż 66,7%. Najmniejszy procent stanowiły
zagrywki, po których zdobywano punkty. W zagrywce teni-
sowej z wyskoku odnotowano jedynie 2,6% asów, a w bezro-
tacyjnej 4,6%. W zagrywce „skrót za siatkę” nie zdobyto żad-
nego punktu.

Podsumowanie 

Gra w siatkówkę należy do jednej z najbardziej popular-
nych zespołowych gier sportowych. Jej atrakcyjność wynika
m in. z bogactwa techniczno-taktycznego uzależnionego
od współdziałania zespołowego. Szczególną ważne podczas
gry są zdolności koordynacyjne [12,13,14]. Większość ele-
mentów technicznych uwarunkowana jest, w głównej mierze,
wysokim poziomem przejawiania: szybkiej reakcji, orientacji
czasowo-przestrzennej, kinestetycznego różnicowania

Tab. 1. Ocena skuteczności różnych rodzajów zagrywki
(n = 33)



ruchów i ich rytmizacji [15,16,17,18]. Szczególnie te ostatnie
stanowią podstawę dokładnej realizacji złożonych, dyna-
micznych aktów ruchowych. Do takich należy zagrywka,
której rodzaje są stosowane zależnie od umiejętności zawod-
ników, a także występującej w trakcie walki sportowej sytu-
acji taktycznej. Wcześniejsze badania wykazały uwarunko-
wanie jej poziomu od zdolności rytmizacji ruchów [7,8].

Badaniom poddano czołowych siatkarzy świata. Na ich
podstawie można ostrożnie określić współczesne tendencje
w zakresie realizacji podstawowego elementu techniczno-
taktycznego gry w siatkówkę, jaką jest zagrywka. Zebrane
wyniki wskazały na szczególne znaczenie zagrywki teniso-
wej i bezrotacyjnej dla efektywności działań ofensywnych.
Analiza liczbowa umożliwia uogólnienie skuteczności róż-
nych zagrywek, w zakresie miejsca ich wykonania, kierunku
lotu i miejsca „posyłania” piłki. Jednak, zbyt mała liczba
badanych siatkarzy nie sprzyja uznaniu otrzymanych wyni-
ków jako modelowych. Tym bardziej, że większość stanowi-
li zawodnicy praworęczni. Novum prezentowanych wyników
badań mieści się w próbie określenia rodzajów zagrywek
z uwzględnieniem zawartej w nich różnorodnej rytmiki.
Wydaje się to przyczyną podjęcia dalszej eksploracji badaw-
czej w siatkówce, dotyczącej efektywności pozostałych ele-
mentów techniczno-taktycznych, uwarunkowanych w naj-
wyższym stopniu zdolnością rytmizacji ruchów.

Wnioski

1. Analiza wyników badań wykazała, że najczęściej sto-
sowana przez czołowych siatkarzy Ligi Światowej, była naj-
bardziej złożona pod względem techniki 

i rytmu wykonania - zagrywka tenisowa w wyskoku
(62,3%). Zauważono wyjątkowo częste jej wykonanie
z prawej strony pola serwisowego, po przekątnej. Poza tym
badani zawodnicy niezależnie od rodzaju zagrywki, kierowa-
li piłkę zazwyczaj w środkowe strefy pola gry przeciwnika. 

2. Stwierdzona praworęczność większości siatkarzy była
prawdopodobnie powodem realizowania zagrywki tenisowej
najczęściej z prawej strony pola serwisowego. Natomiast,
charakterystyczne dla zagrywki bezrotacyjnej było jej naj-
większe ilościowo wykonanie po linii prostej w prawe
i lewe pole obrony przeciwnika. Największa liczba „skrótów
za siatkę” występowała po zagrywce ze środka i prawej stro-
ny pola serwisowego. Jednak, ten rodzaj zagrywki występo-
wał najrzadziej (12,5%).

3. Wyniki obserwacji wskazały na zróżnicowanie sku-
teczności rozpatrywanych zagrywek. Najmniejsza dotyczyła
„skrótu za siatkę”. Najbardziej stabilną pod względem sku-

teczności okazała się zagrywka bezrotacyjną, w której zagra-
nia nieudane stanowiły tylko 6,4%. Z kolei największy efekt,
jak też ryzyko popełnienia błędu było charakterystyczne dla
zagrywki tenisowej z wyskoku. 

4. Wyniki świadczą o konieczności prowadzenia podob-
nych badań na siatkarzach w różnym wieku i zaawansowaniu
sportowym. Ich wyniki mogą być przydatne zarówno dla teo-
rii, a szczególnie praktyki treningu sportowego w siatkówce.
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Wstęp

Gry sportowe ze względu na swą różnorodność
i złożoność techniczną, zajmują w hierarchii dyscyplin,
wyjątkowo wysoką pozycję. W tej grupie dyscyplin czołowe
miejsce zajmuje koszykówka, która opiera się na podsta-
wowych formach ruchu takich jak: bieg, skok, rzut.
Różnorodność tych ruchów zapewnia prawidłowy rozwój
organizmu pod względem somatycznym i ruchowym.
Pomimo tego, że koszykówka jest oparta na podstawowych
formach ruchu, jest ona grą bardzo złożoną, wymagającą od
zawodnika wysokiego przygotowania ruchowego. Mianem
dobrego koszykarza określa się zawodnika, którego umiejęt-
ności techniczne pozwalają na wykonywanie wszystkich
czynności związanych z taktyką gry w ataku i obronie oraz
stosowanie ich w walce sportowej [Oszast, Kasperzec, 1988].
Na technikę gry w koszykówkę składają się: podania, chwyty,
kozłowanie, rzuty, obroty, zwody (z piłką, bez piłki),
poruszanie się po boisku. Aby opanować te elementy
niezbędny jest wysoki poziom koordynacji ruchowej umożli-
wiający:

-  przestawienie się z działania pasywnego na aktywne,
w czym niezbędna jest koszykarzowi - orientacja przestrzen-
na,

- szybki wybór kierunku działania, przyspieszania lub
zwalniania ruchów, do czego potrzebna jest - szybkość
reakcji,

- przewidywanie działań przeciwnika lub toru lotu piłki –
w czym niezbędna jest-  zdolność antycypacji (przewidywa-
nia),

- wykonywanie rzutu z biegu, co wymaga  przejawiania -
zdolności rytmizacji ruchów i zachowania równowagi,

- wdrażanie optymalnego programu działań i jego zmi-
any, w czym potrzebna jest - zdolność dostosowania.

We wszystkich dyscyplinach sportowych osiągnięcie
znaczącego wyniku uzależnione jest od wysokiego poziomu
zdolności ruchowych. Zdolności te dzielą się na kondycyjne
i koordynacyjne [Gundlach, 1970]. Zachowanie odpowied-
nich proporcji w ich kształtowaniu warunkuje osiągnięcie
mistrzostwa sportowego. Koszykówka należy do złożonych
koordynacyjnie dyscyplin sportowych. Wymaga ona od
zawodników wysokiego poziomu niemal wszystkich zdol-
ności koordynacyjnych. Im wyższy jest ich poziom, tym
łatwiej można osiągnąć poziom mistrzowskiego opanowania
techniki.  Jednym z niezwykle ważnych jego elementów jest
„czucie piłki”, rozumianej według W. Starosty jako „... wielo-
postaciowy złożony regulator działalności ruchowej  i prze-
jaw kultury sensorycznej” [2003, 339]. Ciekawą definicję
zaproponowała C.M. Gagajewa określając „czucie piłki”

jako: „Umiejętność dokładnej regulacji ruchów i wysiłku
mięśniowego w oparciu o spostrzeżenia w stosunku do
konkretnych zadań i oceny odległości między graczami, piłką
i bramką” [1973, 23].  

Pojęcie „czucia piłki” od dawna funkcjonuje w teorii jak
i w prak  niego [za Starostą, 2003] „czucie piłki” to wielo-
postaciowy złożony regulator działalności ruchowej i prze-
jaw kultury sensorycznej. Problem „czucia piłki” był
poruszany przez niewielu autorów. Jednak, opracowania te
nie ujmowane w szerokim zakresie.

T.A. Rudik [1958, 410,  za Starostą 2006] określił „czu-
cie piłki” jako: „…specjalistyczne i kompleksowe wrażenia
kształtowane przez dokładne i precyzyjne różnicowanie
bodźców wzrokowo-ruchowych  i dotykowych kształtują-
cych się pod wpływem ćwiczeń  z piłką.” T. Ulatowski [1979]
przybliżając pojęcie koordynacji ruchowej, podkreślał wagę
i duże znaczenie analizatora ruchowego dla kształtowania
motoryczności. Określając go „zmysłem mięśniowym”  staw-
iając go na jednym poziomie z takimi zmysłami jak: słuch,
dotyk czy wzrok. Na podstawie wywiadów i wyników  badań
sformułowano  wniosek: „czucie piłki” to umiejętność oper-
owania piłką zgodnie z wolą zawodnika w sposób precyzyjny
i dokładny. Zawodnicy badani przez Bielickiego uważali, że
na „czucie piłki” mają wpływ: jakość piłki, obuwie, warunki
zewnętrzne, technika i emocje. Udaną definicję „czucia piłki”
zaproponowała C.M. Gagajewa jako: „…umiejętność
dokładnej regulacji ruchów i wysiłku mięśniowego w oparciu
o spostrzeżenia, w stosunku do konkretnych zadań i oceny
odległości między graczami, piłką i bramką.” [1973, 23].
Zatem „czucie piłki” to nie tylko relacja występująca między
zawodnikiem, a piłką, ale graczami swojej i przeciwnej
drużyny [Starosta, 2003] jak też bramką czy koszem przeci-
wnika. Dlatego, według  W. Starosty [2003] proponowane
przez niektórych autorów [Stiehler, 1988] zawężenie „czucia
piłki” do zdolności różnicowania ruchu nie jest uzasadnione.
To właśnie dzięki odpowiedniemu czuciu można: skutecznie
zbliżyć się do kosza czy bramki przeciwnika, odebrać piłkę,
dokładnie podać ją partnerowi (nawet podczas narastającego
zmęczenia),  oraz w odpowiednim czasie znaleźć się w miejs-
cu zakończenia jej lotu, wykonać celny strzał w najmniej
chroniony punkt bramki czy tak rzucić piłkę do kosza aby
wpadła „czysto” do kosza – nie dotknęła obręczy, co przy
konstrukcji dzisiejszych koszy (obręcze są bardzo twarde)
jest bardzo ważną umiejętnością. Według W. Starosty [2003]
są to podstawowe elementy gry decydujące o jej skutecznoś-
ci  tj. o zdobyciu punktu (kosza), czyli odniesieniu zwycięst-
wa. W badaniach przeprowadzonych wśród piłkarz nożnych
przez W. Starostę [2003] największa liczba ich rozumiała
„czucie piłki” jako „panowanie nad piłką i dokładne oper-
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owanie nią”. Wiele osób (24.3%) łączyło to z „opanowaniem
tzw. kunsztu piłkarskiego”. 

U pozostałych zawodników „czucie piłki” łączyło się z:
wysokim poziomem wyszkolenia technicznego, odpowiednią
współpracą z piłką, umiejętnością przewidywania toru lotu
piłki, umiejętnością antycypowania sytuacji na boisku, tzw.
klejeniem piłkarskim, kierowaniem piłki podczas gry.
Jedynie u nielicznych piłkarzy „czucie piłki” związane było
z umiejętnością gry bez piłki, współistnieniem piłki i nogi,
harmonią występującą między koordynacją ruchową,
a opanowaniem piłki. Występujące uogólnione wypowiedzi,
a także te indywidualne świadczą o funkcjonowaniu tego
pojęcia nie tylko w teorii, ale też w praktyce szkolenia
sportowego. Wysoki poziom „czucia piłki” dotyczy niezwyk-
le ważnych elementów gry, a jego wysoki poziom wykonania
stanowi istotną część wyszkolenia mistrzowskiego. 

G.M. Gagajewa [1973] uważa, że: jedną z cech doskon-
ałości technicznej piłkarza jest całkowite opanowanie piłki tj.
wytworzenia bardzo dokładnego, złożonego i wyspecjali-
zowanego spostrzegania właściwości oraz jej lotu, odległości
od niej i wreszcie swoich ruchów z piłką. Tą kompleksową
specjalizację spostrzegania umownie nazwano „czuciem
piłki”. Dlatego ogromne znaczenie ma dokładne określenie
treści tego pojęcia, struktury i sposobu kształtowania. Niemal
w każdej grze treść pojęcia i struktura „czucia piłki” posiada
swój specyficzny wymiar. Wiele składników struktury „czu-
cia piłki” jest podobnych i odpowiada większości gier
zespołowych, w których używana jest piłka.

Zawodnicy, którzy osiągnęli mistrzowską precyzję

w oddawaniu rzutów, potrafią tak wykonać celny rzut,
że piłka wpada do kosza nie dotykając obręczy. Sportowiec
realizuje w ten sposób zadanie ruchowe, wykorzystując
zarówno wrażenie kinestetyczne, umiejętności techniczne,
zdolności koordynacyjne i ocenę parametrów piłki, w których
pomaga mu „czucie piłki”. Według W. Starosty, [2003] „czu-
cie piłki” umożliwia uruchomienie mało wykorzystanych
rezerw, w znacznym stopniu modyfikując funkcjonujący
obecnie system szkolenia w grach sportowych.

Poziom „czucia piłki” u koszykarzy nie zależy od stażu
treningowego. Według wielu autorów wrażenia kinestety-
czne, a „czucie piłki” jest ich pochodną, nie są uwarunk-
owane genetycznie [Dżamgarov, Puni, 1979; Puni, 1956;
Szopa, 1985, za Starostą 2006] i kształtują się wraz
z wykonywaną czynnością. Jednocześnie osiągnięcie mistr-
zostwa we władaniu piłką dostępne jest jedynie zawodnikom
o wysokim poziomie koordynacji. I nie ma tu sprzeczności.
Przy wysokim poziomie koordynacji możliwy jest szybszy
rozwój „czucia piłki”.

W grach zespołowych (koszykówka, piłka nożna) roczny
cykl treningowy dzieli się na okres przygotowawczy, star-
towy i przejściowy. Według opinii zawodników obu tych gier
najlepsze „czucie piłki” występuję w okresie startowym,
a najgorsze w przygotowawczym [Starosta, 1995].

Według W. Starosty [2003] przerwa w treningu połączona
z brakiem kontaktu z piłką pogarsza czucie. Im dłuższa była
przerwa, tym większy regres obserwowano w poziomie czu-
cia. U zawodników, z krótszym stażem treningowym wraz
z wydłużeniem przerwy, niski poziom czucia może się
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Ryc. 1. Struktura pojęcia „czucia piłki” u piłkarzy nożnych [Starosta, 1995]



Ruch a zdrowie. Wybrane problemy

znacznie obniżyć. Dłuższy był też u nich okres osiągnięcia
poziomu sprzed przerwy. W wyniku nawarstwienia się
zmęczenia pogarsza się „czucie piłki”. W oparciu o wyniki
badań W. Starosty [2003] najlepsze „czucie piłki” wys-
tępowało w zasadniczej części treningu, a najgorsze we
wstępnej. U większości koszykarzy (85%) lepsze czucie
charakteryzowało prawą rękę, 88% dostrzegło związek
między stopniem wytrenowania, a poziomem „czucia piłki”
i koordynacji. Aż 85% koszykarzy obserwowało u siebie zmi-
any w poziomie tego czucia podczas wieloletniego szkolenia.
Duży wpływ na to czucie mają także emocje, np. zdener-
wowanie wywołane presją psychiczną, które zaobserwowało
94% koszykarzy. 

Cel

Zagadnienie „czucia piłki” u koszykarzy jest tematem
wielu badań i opracowań naukowych. Wskazuje to na duże
znaczenie tego problemu. „Czucie piłki” u koszykarzy jest
uwarunkowane przede wszystkim doborem odpowiednich
ćwiczeń. W pracy trener zmierza do celowego kierowania
procesem treningu sportowego polegającego m.in. na racjon-
alnym doborze środków i metod dostosowanych do psy-
chomotorycznych predyspozycji zawodników. Ważne jest to
szczególnie w odniesieniu do  zawodników, ponieważ naby-
wają oni i utrwalają pewne nawyki, które rozwijane i doskon-
alone przez cały okres treningu pozwalają na podwyższenie
poziomu mistrzostwa sportowego. Celem niniejszej pracy
było określenie poziomu orientacji związanej z problemem
„czucia piłki” u koszykarzy II ligowego zespołu „Astoria”
Bydgoszcz.

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono na podstawie ankiety opracow-
anej przez W. Starostę na koszykarzach II Ligowego Klubu
Sportowego „Astoria” Bydgoszcz. Ankieta zawierała 22
pytania i składała się z pytań otwartych oraz alternatywnych:
TAK lub NIE. Wszystkie pytania dotyczyły znaczenia, struk-
tury i uwarunkowań "czucia piłki". Badaniem objęto zawod-

ników deklarujących się stażem w granicach od 5 do 17 lat
i w wieku od 17 do 32 lat. Ankietę przeprowadzono wśród 11
koszykarzy  klasy I i mistrzowskiej.

Wyniki badań 

Spośród ankietowanych - 10 koszykarzy deklarowało
sprawniejszą prawą rękę, a dla jednego zawodnika była to
ręka lewa. Autorzy mieli świadomość, że pojęcie ręka jest
mało precyzyjne, gdyż określa dystalny odcinek kończyny
górnej. Często jednak to pojęcie funkcjonuje i jest stosowane
zamiennie. Dlatego też w niniejszej publikacji słowo "ręka"
używane będzie w znaczeniu kończyna górna. Ta sama zasa-
da dotyczyć będzie przy określaniu kończyny dolnej, którą
zastąpiono - pojęciem "noga". Sprawność kończyny dolnej
nie musi iść w parze ze sprawnością ręki - 6 ankietowanych
miało sprawniejszą prawą nogę, a 5 - lewą. Analogicznie dla
prawo- i leworęcznych lepsze "czucie piłki" było ściśle pow-
iązane z dominującą ręką.

W opinii badanych koszykarzy dokładność nogi i ręki jest
taka sama, jak sprawność nogi i ręki, czyli 10 zawodników
miało dokładniejszą rękę prawą i 1 zawodnik lewą.
Analogicznie sytuacja przedstawia się też do dokładności
nogi: 6 zawodników deklarowało, że prawą nogę ma dokład-
niejszą, a pięciu lewą.

Kolejne pytanie dotyczyło rozumienia pojęcia „czucia
piłki”. Wszyscy ankietowani potrafili udzielić odpowiedzi na
zadane pytanie. Odpowiedzi jednak różniły się od siebie.
Świadczy to, że dla każdy zawodnik ma swoją definicje "czu-
cia piłki", które przejawia się w inny sposób. Spośród domin-
ujących odpowiedzi można wyróżnić: posłuszeństwo piłki,
swoboda wykonania wszystkich elementów technicznych,
panowanie nad piłką, kontrolowanie wszystkich ruchów
zawodnika związanych z kontaktem z piłką.

Według ankietowanych "czucie piłki" przejawia się
poprzez: 

- precyzję (dokładność), 
- swobodę poruszania się i wykonania elementów tech-

nicznych z piłką,
Ankietowani stwierdzili, że wynika to z długo z długotr-

wałego treningu, dzięki któremu wykonać najbardziej
złożone ćwiczenia co pozwala na coraz lepsze opanowanie
piłki, stabilny rzut, podanie, pewny chwyt, wyczucie
odległości, siły podania i rzutu, szybkość reakcji, dobrą ori-
entacją przestrzenną w stosunku do piłki. 

Większość odpowiedzi można zakwalifikować jako pre-
cyzję i dokładność wykonywania elementów technicznych,
tylko jeden ankietowany uważa, że "czucie piłki" zależy od
stażu treningowego.

Na pytanie jakie są złe symptomy "czucia piłki"
koszykarze udzielili następujących odpowiedzi: 

- niedokładność podań, 
- zły chwyt,
- niecelne rzuty, 
- problem z kozłowaniem, starty podczas kozłowania

piłki,
- błąd kroków,
- brak wyczucia odległości,
- stres.
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Ryc. 2. „Czucie piłki” w zależności od okresu treningowego 
w opinii uprawiających  różne gry sportowe n=81 [Starosta,
1995].
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Natomiast dobre symptomy to: 
- dokładne podanie i chwyt piłki
- celne rzuty lewą i prawą ręką, 
- pewne kozłowanie piłki,
- szeroki wachlarz manewrów,
- wysoka skuteczność rzutów.

Następne pytanie ankiety dotyczyło ważnego zagad-
nienia: "W którym okresie treningowym, przygotowawczym,
startowym, przejściowym czucie to jest najlepsze i naj-
gorsze? Dlaczego?

Ankietowani odpowiedzieli, że "czucie piłki" jest najlep-
sze w okresie startowym, ze względu na: częste obcowanie
z piłką, dużo treningu specjalistycznego, zawodnik przygo-
towany jest technicznie i motorycznie. Najgorsze występuje
w okresie przygotowawczym, gdyż jest mniejszy kontakt
z piłką, występuje dużo obciążeń siłowych i widoczne jest
zmęczenie wysokim natężeniem treningów. Wśród
koszykarzy również okres przejściowy charakteryzuje się
niskim poziomem "czucia piłki".

Na pytanie w której części treningu (wstępnej, zasad-
niczej, końcowej) występuje najlepsze "czucie piłki".
W odpowiedziach zaznaczono, że w części zasadniczej, gdyż
organizm jest dobrze rozgrzany i przygotowany do wysiłku,
nastąpiło oswojenie z piłką, małe zmęczenie i w tej części
treningu występuje największa koncentracja. Większość
pytanych stwierdziła, że najniższy poziom "czucia piłki"
występuje w części wstępnej, ze względu na brak rozgrzania
organizmu i adaptacji, jeden zawodnik uważa, że w koń-
cowej, a 3 zawodników nie uwzględniło najgorszego czucia
piłki w odpowiedziach.

Badani stwierdzili, że "czucie piłki" polepsza się pod
wpływem: dużej ilości treningu specjalistycznego, dokład-
niejszej koncentracji podczas wykonywania ćwiczeń, natomi-
ast  pogarsza się pod wpływem: dużych obciążeń
treningowych, absencji na treningach, niskiego poziomu
koordynacji, nierozwagi, drobnych dolegliwości nadgarstka.

Kolejne pytanie dotyczyło związku pomiędzy "czuciem
piłki", a jej jakością, twardością i ciężarem. Dziesięciu anki-
etowanych odpowiedziało na pytanie i uzasadniło swoje
zdanie, a 1 podkreślił tylko, ze istnieje ten związek, a prze-
jawia się to odpowiednią przyczepnością do dłoni, brak powi-
etrza powoduje, że piłka się ślizga i powoduje pogorszenie
"czucia piłki", twarda piłka o nienormalizowanym ciężarze
powoduje złe czucie, odpowiedni ciężar, twardość i jakość
powoduje łatwiejsze jej opanowanie i komfort psychiczny.

Na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy "czuciem
piłki", a warunkami zewnętrznymi (temp. otoczenia, oświ-
etlenie, rodzaj powierzchni i jej jakość) koszykarze
odpowiedzieli, że istnieje związek i przejawia się to swobodą
poruszania i wykonywania elementów technicznych z piłką,
słaba wentylacja na piłce powoduje, osadzanie się wilgoci,
słaba jakość parkietu powoduje utrudnienie kozłowania,
a niska temperatura daje uczucie twardości piłki, oświetlenie
zwiększa widoczność, brudny parkiet powoduje, że tworzy
się warstwa brudu między palcami a piłką, przez co "czucie
piłki" się zmniejsza.

Zawodnicy stwierdzili, że im wyższy poziom techniki,
tym lepsze jest "czucie piłki", powoduje to pewność siebie,
co pozwala wykonywać każdą złożoną czynność z piłką,
odpowiednia technika gry pozwala na lepsze kontrolowanie
piłki przez zawodnika, dobrze wykształcony technicznie
zawodnik, jest w stanie przechwycić, zebrać, precyzyjniej
dograć piłkę. Ponadto "czucie piłki" zależy od okresu
treningowego, samopoczucia w danym dniu, od zmęczenia,
poziomu wyszkolenia technicznego, koncentracji, warunków
zewnętrznych, formy fizycznej, zaangażowania na treningach
i meczach. 

Na pytanie "Czy dostrzegasz związek między poziomem
koordynacji ruchowej, a czuciem piłki? Wszyscy anki-
etowani dostrzegli związek, jednak tylko 8 zawodników uza-
sadniło swoje spostrzeżenie. Brak koordynacji ruchowej
powoduje osłabienie czucia; im lepsza koordynacja, tym lep-
sze czucie, dobry poziom koordynacji pozwala osiągnąć
dobry poziom wyszkolenia technicznego, a to wiąże się
z "czuciem piłki". Jeden z ankietowanych uważa, że nie ma
związku koordynacji ruchowej z "czuciem piłki".

Według ankietowanych "czucie piłki" zmienia się pod
wpływem emocji. Dziewięciu zawodników uzasadniło swoje
odpowiedzi. W uzasadnieniu podali, że gdy są zdener-
wowani, mniej skoncentrowani, poziom czucia zmniejsza się,
człowiek mniej panuje nad swoimi emocjami i odruchami,
zmienia się napięcie nerwowe, szybkość reakcji i czucie
impulsów z zewnątrz.

Wszyscy ankietowani stwierdzili, że istnieją wahania
w "czuciu piłki", które spowodowane jest spadkiem koncen-
tracji, czy samopoczuciem w danym dniu. Największe wahania
występują w okresie przejściowym oraz po treningu siłowym.
Dwóch ankietowanych uważa, że wahania poziomu "czucia
piłki" można ograniczyć dzięki systematycznemu treningowi.

Kolejne zagadnienie dotyczyło "czucia piłki" i różnicow-
ania stron ciała tj. poziomu czucia wykonując ruchu prawą
i lewą ręką. Wśród odpowiedzi można wyróżnić zawod-
ników, u których występuje różnica, gdyż prawa ręka jest
bardziej wytrenowana, więc czucie jest lepsze i jest większa
łatwość poruszania się z piłką, prawa ręka jest bardziej sko-
ordynowana i tak uważa aż 7 zawodników, natomiast
4 zawodników uważa, ze nie zauważają różnicy między
prawą i lewą ręką przy "czuciu piłki".

Na pytanie z jakich elementów składa się "czucie piłki"
jeden zawodnik nie udzielił odpowiedzi, a drugi  nie wie
z jakich elementów się składa "czucie piłki", natomiast
pozostali uważają, że na czucie składa się:

- przewidywania sytuacji,
- łatwości manewrowania i operowania piłką, 
- dobrego chwytu piłki, 
- pewnego kozłowania ,
- dobrej koordynacji ruchowej,
- dobrej techniki, 
- koncentracji, 
- orientacji na boisku: piłka- zawodnik- kosz-miejsce na

boisku.
Wśród innych czynników mających wpływ na "czucie

piłki" trzech ankietowanych wymieniło: samopoczucie,
atmosfera w klubie i zespole, problemy osobiste. Brak prob-
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lemów zmniejsza stres, natomiast, gdy są kłopoty to zawod-
nik jest rozstrojony i myśli, o czym innym, a nie o grze.
Na "czucie piłki" ma również wpływ brudny parkiet, temper-
atura, a także odpowiedni trening. Pozostałych anki-
etowanych ośmiu nie zna innych czynników w tym trzech nie
udzieliło odpowiedzi. 

Wnioski i zalecenia metodyczne

Wnioski występujące uogólnione wypowiedzi, a także te
indywidualne świadczą o funkcjonowaniu tego pojęcia nie
tylko w teorii, ale też w praktyce szkolenia sportowego, dłu-
gość stażu nie jest czynnikiem warunkującym poziom "czu-
cia piłki", „czucie piłki" kształtuje się w wyniku systematy-
cznego doskonalenia elementów technicznych, brak system-
atycznego treningu czyli kontaktu z piłką pogarsza się jakość
"czucia piłki" zmęczenie przyczynia się do obniżenia
poziomu "czucia piłki", emocje, stres, atmosfera wśród
zawodników drużyny mogą pogorszyć "czucie piłki", sys-
tematyczność treningu umożliwia wzrost "czucia piłki",
wpływa warunków zewnętrznych istotnie wpływa na "czucie
piłki", na skuteczność działań z piłką (rzuty, podania, chwyty,
kozłowanie) ma wpływ poziom "czucia piłki" u zawodników,
wysoki poziom „czucia piłki” dotyczy niezwykle ważnych
elementów gry, a jego wysoki poziom wykonania stanowi
istotną część wyszkolenia mistrzowskiego.

Zalecenia metodyczne

Warunkiem dobrego "czucia piłki" jest odpowiednie
oswojenie z piłką we wczesnym stadium nauczania
koszykówki, możliwość lepszego "czucia piłki" należy
stworzyć poprzez częstszy kontakt z piłką, prawidłowe
nauczanie elementów technicznych z precyzyjnym wyjaśnie-
niem o ich skuteczności przy prawidłowym ich opanowaniu,
prawidłowy i systematyczny trening zwiększa "czucie piłki",
dopingowanie i zachęcanie do obcowania z piłką doprowadzi
do lepszego "czucia piłki", a co za tym idzie poprawia
skuteczność gry.

Literatura

1. Gagajewa, G.M. [1973]. Psychologia gry w piłkę
nożną. Sport i Turystyka. Warszawa.

2. Gundlach H. [1970]. O systemie zależności pomiędzy
zdolnościami i umiejętnościami fizycznymi. [W:]
Sympozjum teorii techniki sportowej. Wyd. Sport
i Turystyka, Warszawa, 185-194. 

3. Oszast, H., Kasperzec, M. [1988]. Koszykówka.
Taktyka – Technika – Metodyka nauczania. Kraków.

4. Puni, A. C., Starosta, W. [1979]. Psychologiczne przy-
gotowanie w sportach niewymiernych. Wyd. Sport
i Turystyka, Warszawa.

5. Starosta, W. [1975]. Symetria i asymetria ruchu
w sporcie. Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.

6. Starosta, W. [1995]. Zdolności koordynacyjne i kondy-
cyjne w zespołowych grach sportowych. [In:] Science in
Sports Teams Games. (Ed. J. Bergier). Academy of Physical
Education in Warsaw – International Associations of Sports

Kinetics, Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu. Biała
Podlaska, 105-138.

7. Starosta, W. [2003]. Motoryczne zdolności koordyna-
cyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej.
Warszawa.

8. Starosta, W. [2006]. Globalna i lokalna koordynacja
ruchowa w wychowaniu fizycznym i sporcie.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej.
Warszawa, 2006.

9. Ulatowski T. [1979]. Teoria i metodyka sportu.
Wydawnictwo AWF, Warszawa.

134



Specjalistyczne problemy wychowania fizycznego i kultury fizycznej

Abstract

The authors undertook this topic, because in the available
literature of the subject it is difficult to see the studies, which
try to solve the problem of the conditions of the effective
game one against one. The observation of football matches at
various levels indicates that 1x1 competitions both in defen-
se and attack win players with a high level of speed, power,
agility (understood as the coordination of the whole
body).The achieved results of the study should be useful in
identifying new directions of personal training, forming the
high individual skills of the game in defense and attack. Aim
of this study was to investigate the ability of selected condi-
tions skills to the effectiveness of the game 1x1 , define influ-
ence of some coordination abilities on the effectiveness of of
the game 1 x 1 and to establish the relationship of the effecti-
veness of the game 1x1 with the skill's level quickly and
accurately carry the ball. The research material consisted of
10 soccer players aged 14-16 years. The method of the rese-
arches for assessing of the level of the effectiveness of the
individual actions in the defense and the attack was a tourna-
ment of the game 1 x 1. With 14 tests rated the level of the
selected technical skills, conditions and coordination abili-
ties. Conclusions: 1 Among the studied motor skills only a
high level of agility (coordination of the whole body) and
speed significantly determined the high effectiveness of game
and the number of goals in the game one against one. 2 The
effectiveness of the game 1 x 1 in the highest level was deter-
mined by a high level of the abilities of the eurhythmics of the
move , dynamic balance and fast reaction.

Keywords: Effectiveness, football, technique, motor
skills, the game 1x1

Wstęp

Dynamiczny postęp współczesnej gry w piłkę nożną
w zakresie stale poprawiającej się efektywności indywidual-
nych i zespołowych działań piłkarzy nożnych w obronie oraz
ataku jest wyraźnie dostrzegany przez badaczy i specjalistów
najpopularniejszej na świecie dyscypliny sportowej. Wskutek
wprowadzania do treningu sportowego skuteczniejszych niż

dotychczas metod szkoleniowych zawodnicy pełniej rozwija-
ją zdolności motoryczne i umiejętności techniczno-taktyczne.
Pojawienie się nowoczesnych systemów gry: 1-4-4-2 (kom-
paktowy) i 1-4-2-3-1 (diament) zwiększyło wymagania indy-
widualne od zawodników różnych formacji i pozycji
w zespole. Sprostanie tym wymaganiom umożliwia przeja-
wienie skutecznej organizacji gry zespołu piłkarskiego
w obronie i ataku. Pełna synchronizacja działań w zakresie
zachowań defensywnych i ofensywnych wynika z właściwie
określonych strategii gry, zależnych od aktualnych możliwo-
ści psychomotorycznych i technicznych poszczególnych
zawodników. Indywidualna efektywność gry piłkarza nożne-
go stanowi podstawową składową, która wraz z innymi skła-
dowymi warunkuje skuteczne funkcjonowanie całości, jaką
jest zespół piłkarski. Zdolności motoryczne wspólnie z umie-
jętnościami technicznymi piłkarza nożnego uwidaczniają się
zwłaszcza podczas pojedynków jeden przeciwko jednemu
w obronie i ataku. Efektywna gra 1x1 w ataku stwarza indy-
widualne szanse, a prowadząc do przewagi liczebnej w danej
strefie pola gry sprzyja powodzeniu ofensywnych działań
grupowych. Jest często skuteczną odpowiedzią na stosowanie
pressingu przez przeciwnika. Z kolei wygrywanie pojedyn-
ków 1x1 w obronie wydatnie wspomaga działania defensyw-
ne, nie dopuszczając do pośredniego i bezpośredniego zagro-
żenia bramkowego. W tym aspekcie ten rodzaj indywidualnej
gry należy do najważniejszych działań techniczno-taktycz-
nych piłkarzy nożnych stanowiących często o rezultacie spo-
tkania piłkarskiego.

W literaturze przedmiotu zauważa się brak precyzyjnego
określenia pojęcia dotyczącego gry 1x1. Pozostawia się swo-
bodę interpretacji używając różnych sformułowań jak na
przykład: gra jeden przeciwko jednemu, walka jeden na jed-
nego, gra indywidualna, pojedynek jeden przeciwko jednemu
itp. Z reguły gra „jeden przeciwko jednemu” (gra 1x1) wystę-
puje: jako bezpośrednie oddziaływanie na siebie dwóch gra-
czy współzawodniczących drużyn, zmierzające do realizacji
sprzecznych celów w ramach reguł określonych przepisami
[Paluszek, Nosal, 1999, Szwarc, 2006]. Gra 1x1 w atakowa-
niu dotyczy indywidualnych ofensywnych działań zawodnika
posiadającego piłkę, podjętych przeciwko jednemu rywalowi
w celu utrzymania piłki, zdobycia pola lub bramki, a także
stworzenia sytuacji do jej uzyskania [Jędrzejczak, 2011]. Gra
1x1 w obronie obejmuje indywidualne działania zawodnika
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przeciwko graczowi z piłką w celu jej odebrania albo utrud-
niania przeciwnikowi przemieszczania się z piłką. W takim
ujęciu gra jeden przeciwko jednemu obejmuje działania
dwóch graczy, w których atakujący prowadząc piłką ze zwo-
dami lub dryblując stara się ominąć broniącego celem konty-
nuacji akcji ofensywnej. Natomiast efektem działań broniące-
go jest wybicie piłki lub jej przejęcie. Najbardziej skutecz-
nym jest odbiór piłki przez wyprzedzenie, a następnie
w momencie jej przyjmowania przez przeciwnika.
Najmniejsza skuteczność w zakresie odbioru piłki w poje-
dynku 1x1 występuje zwykle w sytuacji, w której przeciwnik
zdążył opanować piłkę. Obserwacja spotkań piłkarskich
wskazuje, że piłkarz powinien być skutecznym w grze 1x1
zarówno w ataku jak też w obronie. Umiejętności te określa-
ją wysoką wszechstronność zawodnika niezależnie od pozy-
cji, na jakiej występuje w zespole.

Skuteczna gra jeden przeciwko jednemu w ataku wynika
z wysokich umiejętności technicznych zawodnika determinu-
jących kontrolę piłki podczas dryblowania lub prowadzenia
jej z różną szybkością i nagłą zmianą kierunków.
Niebagatelną rolę odgrywa doświadczenie taktyczne wpły-
wające na właściwy wybór i moment rozpoczęcia pojedynku
1x1. Podjęcie tego typu rywalizacji jest korzystne w momen-
cie braku możliwości podania do partnera. Zbyt duże ryzyko
utraty piłki jest przeciwwskazaniem do podejmowania poje-
dynku 1x1. Natomiast skuteczne działanie w pojedynku 1x1
ma umożliwić szansę wykonania podania do partnera lub
oddania strzału do bramki [Wróbel, 2011].

Im wyższa sprawność ogólna i specjalna tym bardziej kre-
atywne i różnorodne są akcje w sytuacjach 1x1, które mogą two-
rzyć zawodnicy zaskakując tym przeciwnika [Panfil, Żmuda,
2006]. Podejmowanie gry 1x1 w ataku nie powinno być dla
zawodników celem w samym sobie, gdzie intencją jest wyłącz-
nie wykazanie niekonwencjonalnego kunsztu technicznego.
Natomiast w ramach taktyki gry tego rodzaju działanie indywi-
dualne będąc skutecznym, powinno doprowadzić do stworzenia
przewagi liczebnej 2x1 w danej strefie pola gry. Jest to złożone
działanie służące określonym celom takim jak: zdobycie dogod-
nej pozycji do skutecznego rozegrania kombinacji ofensywnej
lub oddania strzału do bramki, podania do partnera lub uwolnie-
nie się spod krycia ścisłego przez przeciwnika. Skuteczne
wygrywanie pojedynków 1x1 stwarza dla drużyny przewagę
liczebną, ułatwiając w ten sposób atak na bramkę przeciwnika
[Wrzos, 1988a, 1988b, 1999]. Potrafią to zazwyczaj piłkarze
posiadający wysokie umiejętności dryblowania w sposób trudny
do odbioru piłki przez przeciwnika (blisko stopy np. Messi),
wykonujący niekonwencjonalne zwody optymalnie szybko (np.
Ronaldo), a także umiejętnie osłaniający piłkę poprzez właściwą
grę ciałem (m.in. Ronaldinho, Ibrahimowic). Efektem każdego
podjętego pojedynku powinno być wygranie sytuacji 1x1. Na tą
złożoną umiejętność wpływa zdolność zmiany kierunków
i rytmu prowadzenia piłki wraz z umiejętnością balansu ciała,
co umożliwia skuteczne ominięcie obrońcy i dalszą kontynuację
akcji. Na podstawie badań przeprowadzonych przez A. Szwarca
[2006, 2007], można przypuszczać, że piłkarz, który wykazuje
skuteczność w grze 1x1, będzie również przejawiał wysoką sku-
teczność w działaniach grupowych. Z kolei w sytuacji obronnej
1x1 podstawowym zadaniem zawodnika jest odbiór piłki prze-
ciwnikowi. Skuteczność tego elementu zależy przede wszystkim

od właściwego ustawiania się, które dotyczy przyjęcia prawidło-
wej pozycji i odległości od atakującego, umiejętności przewidy-
wania jego ruchów z piłką, a także konieczności symulacji ataku
w celu sprowokowania go do popełnienia błędu, co ułatwia
odbiór piłki. 

Najczęściej spotykane układy gry 1x1 zarówno w ofensy-
wie i defensywie:

1) „1x1 przodem do siebie (frontalne)” – jest to najczęst-
sze ustawienie zawodników atakujących w stosunku do za
zawodników broniących. W tej sytuacji przewagę posiada
zawodnik z piłką zmierzający w stronę atakowanej bramki.

2). „1x1 tyłem do siebie” – tego typu ustawienie preferu-
je zawodnika linii obrony. W tym przypadku zawodnik ofen-
sywny posiada piłkę lub wchodzi w jej posiadanie, będąc
tyłem do kierunku atakowania, co pozwala obrońcy kontrolo-
wać jego działania, poprzez „wypychanie” napastnika poza
strefę zagrożenia

3). „1x1 obok siebie” – są to najczęściej sytuacje przy
pojedynkach biegowych. Zawodnicy biegnąc w jednym kie-
runku, dążą do opanowania piłki. W korzystniejszej sytuacji
znajduje się zawodnik atakujący, który porusza się w stronę
atakowanej bramki.

4). „1x1 w pojedynkach główkowych” – mają one miej-
sce w każdym sektorze boiska i dotyczą wszystkich zawodni-
ków. Przy tego rodzaju pojedynkach istnieją dwie możliwo-
ści dla zawodników. Pierwszy – walka o piłkę w celu poda-
nia jej do partnera lub doprowadzenie do jej opanowania.
Druga – oddanie strzału do bramki, najczęściej po dośrodko-
waniu [Stępiński, Dorna, 2011b].

Piłkarze o wybitnych umiejętnościach gry jeden przeciw-
ko jednemu zarówno w obronie jak i ataku stanowią o warto-
ści zespołu, a dzięki ścisłej współpracy w działaniach grupo-
wych mogą w znaczący sposób poprawić skuteczność
i jakość gry, co w konsekwencji wpływa na końcowy rezultat
meczu. Sprawność działania zawodników mistrzowskiego
poziomu w sytuacjach gry jeden przeciwko jednemu powin-
na stanowić punkt odniesienia także w rozważaniach nad kie-
runkami przygotowania specjalnego szczególnie młodych
piłkarzy. „Nagrodą dla piłkarza jest możliwość uczenia się
wszystkich elementów technicznych, które umożliwiają mu
wygrywanie sytuacji 1x1. Ważna jest poprawa koordynacji
ruchu poprzedzającego fazę zwodu, umożliwiająca ominięcie
atakującego przeciwnika. Technika ataku z piłką i wygrywa-
nie sytuacji 1x1 powinna być doskonalona podczas treningu
tak często, jak to jest tylko możliwe” – stwierdza teoretyk
i praktyk gry w piłkę nożną Wiel Coerver [1986, 86].

W dostępnej literaturze przedmiotu nie zauważa się
badań próbujących rozwiązać problem uwarunkowań sku-
tecznej gry jeden przeciwko jednemu. Obserwacja spotkań
piłkarskich na różnym poziomie wskazuje, że pojedynki 1x1
zarówno w obronie jak i ataku wygrywają zawodnicy charak-
teryzujący się wysokim poziomem szybkości, siły, zwinności
(rozumianej jako koordynacji całego ciała). Można także
zauważyć, że niebagatelną rolę odgrywają wiodące zdolności
koordynacyjne warunkujące przejawienie optymalnego
rytmu kroków i „czucia piłki” [Starosta, 2003] w zależności
od sytuacji rywalizacji 1x1 w danej strefie pola gry. Poza tym
zarówno odbiór piłki jak też minięcie z piłką przeciwnika są
zależne od kreatywnej, ukształtowanej na wysokim poziomie
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techniki warunkującej efektywne, indywidualne działania
defensywne i ofensywne. Wydaje się, że powyższe uwarun-
kowania są także znaczące podczas indywidualnych pojedyn-
ków młodych piłkarzy nożnych. Stąd próba określenia wpły-
wu podstawowych zdolności motorycznych i umiejętności
technicznych na skuteczność rywalizacji 1x1 juniorów młod-
szych jest uzasadniona. Osiągnięte rezultaty badań powinny
być przydatne w określeniu nowych kierunków treningu
indywidualnego, kształtującego wysokie umiejętności indy-
widualnej gry w obronie i ataku.

Cele badań

1. Poznanie związku wybranych zdolności kondycyjnych
ze skutecznością gry 1x1 14-16 letnich piłkarzy nożnych. 

2. Określenie wpływu wybranych zdolności koordyna-
cyjnych na skuteczność gry 1x1 młodych piłkarzy nożnych. 

3. Ustalenie zależności skuteczności gry 1x1 od poziomu
umiejętności szybkiego i dokładnego prowadzenia piłki przez
juniorów młodszych.

Materiał badawczy

Badaniami objęto chłopców uprawiających piłkę nożną
w klubie piłkarskim MKS „Czarni - Browar”, Witnica.
Piłkarze biorący udział w badaniach byli w wieku 14-16 lat.
W badaniach wzięło udział 10 piłkarzy nożnych. Zawodnicy
objęci badaniami uczestniczyli w rozgrywkach mistrzow-
skich lubuskiej ligi juniorów młodszych sezonu 2011/2012.
Staż sportowy badanych zawodników wynosił 4 lata. Badania
przeprowadzono w październiku 2011 roku na boisku piłkar-
skim MKS „Czarni – Browar”, Witnica.

Metody badawcze

W celu oceny poziomu skuteczności działań indywidual-
nych w obronie i ataku przeprowadzono turniej gry 1x1.
Rozegrany on został systemem gier każdy z każdym, na
polach gry o wymiarach 10x10 metrów z wykorzystaniem
małych bramek o wysokości i szerokości 1 metra. Na zajęte
miejsce zawodnika w turnieju wpłynęła liczba zwycięstw
oraz zdobytych - strzelonych bramek. Poziom wybranych
zdolności motorycznych i umiejętności technicznych mierzo-
no za pomocą 14 następujących testów: 

Testy do oceny poziomu zdolności kondycyjnych:
1. Pomiar poziomu siły – rzut piłką lekarską (test

Denisiuka) [Talaga, 2004].
2. Pomiar poziomu gibkości – skłon tułowia w przód sto-

jąc, o prostych nogach (test Zuchory) [Talaga, 2004].
3. Pomiar poziomu mocy – skok w dal z miejsca (test

Denisiuka) [Talaga, 2004].
4. Pomiar poziomu szybkości startowej – bieg na 30

metrów ze startu wysokiego, [Talaga, 2004; Starosta,
Tracewski, 1981]. 

5. Pomiar poziomu zwinności – „bieg po kopercie”  (Test
INKF) [Starosta, Tracewski, 1981; Talaga, 2004].

Testy do oceny poziomu zdolności koordynacyjnych:

1. Pomiar poziomu zdolności rytmizacji ruchów (tocze-
nie piłki stopą), [Talaga, 2006].

2. Pomiar poziomu zdolności zachowania równowagi
(stanie jednonóż z utrzymaniem piłki na stopie), [Talaga,
2006].

3. Pomiar poziomu zdolności różnicowania kinestetycz-
nego (uderzenia piłki na dokładność), [Talaga, 2006].

4. Pomiar poziomu zdolności orientacji przestrzennej
(bieg do ponumerowanych piłek), [Talaga, 2006].

5. Pomiar poziom zdolności sprzężenia ruchów (slalom z
prowadzeniem dwóch piłek), [Talaga, 2006].

6. Pomiar poziomu zdolności szybkiej reakcji (zatrzyma-
nie piłki stopą), [Talaga, 2006].

Testy do oceny poziomu wybranych umiejętności tech-
nicznych:

1. Pomiar poziomu szybkości prowadzenia piłki slalo-
mem [Stuła, 1989].

2. Pomiar poziomu szybkości prowadzenia piłki i celno-
ści strzałów do bramki w warunkach zmęczenia („wytrzyma-
łość ukierunkowana w warunkach gry”) [Stuła, 1989].

3. Pomiar poziomu szybkości specjalnej ze strzałem do
bramki [Stuła, 1989].

Analiza wyników

W przeprowadzonym programie badań o współczynniku
wygranych meczów przez biorących udział w turnieju
zawodników decydowała głównie liczba zdobytych bramek.
Na podstawie obserwacji spotkań piłkarskich wydawało się,
że wszystkie badane zdolności kondycyjne powinny wywie-
rać istotny skutek na efektywność ofensywnych działań
w sytuacji 1x1. Jednak wyniki badań na stosunkowo niewiel-
kiej liczbie młodych zawodników wskazało na istotne zna-
czenie zwłaszcza zwinności i szybkości będącej jej podstawą.
Test ten oparty na szybkości biegu połączonej z częstą zmia-
ną kierunku wymaga przejawiania koordynacji całego ciała
(tab. 1).

Dla wyników zdolności zwinności osiągnięto dwie kore-
lacje istotne statystycznie na poziomie p<0,05. Wyniosły one
dla wygranych meczów: r = - 0,71 oraz zdobytych bramek
r = - 0, 87. W przypadku szybkości osiągnięta wartość
r wyniosła - 0,46.

Dane statystyczne ujęte w tabeli 1 wskazały, że zawodni-
cy z wyższym poziomem zwinności (opartej głównie o szyb-
kość biegową i szybką zmianę kierunku) wygrali największą
liczbę meczów i zdobyli najwięcej bramek. Zależność wyda-
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Tab. 1. Związek między skutecznością gry 1x1 a poziomem
wybranych zdolności kondycyjnych badanych juniorów
młodszych MKS „Czarni Browar” Witnica  (n = 10)



Ruch a zdrowie. Wybrane problemy

je się prawidłowa, ponieważ jak podaje wielu autorów zwin-
ność jest zdolnością wiodącą w sytuacjach jeden przeciwko
jednemu, wpływa istotnie na skuteczność wykonywania
takich elementów jak: zmiany rytmu biegu i kierunków prze-
mieszczania się, dryblingu, zwodów realizowanych ze
zmienną szybkością przy stałej presji przeciwnika.
Uzasadniony wydaje się także wpływ szybkości na liczbę
wygranych meczów. Szybsi zawodnicy dysponując więk-
szym przyśpieszeniem potrafili wygrać więcej pojedynków.
Rezultaty badań są zgodne z wynikami osiągniętymi, przez
K. Paluszka [2000], który stwierdził, że dyspozycje siłowe
w mniejszym stopniu wpływają na skuteczność zachowania
się zawodnika w grze 1x1 niż szybkościowe.

Z badań K. Paluszka [2000] wynika, że szczególnie zdol-
ność orientacji przestrzennej ma istotny wpływ na skutecz-
ność zachowania się piłkarza nożnego w grze 1x1. Z kolei
czas reakcji nie odgrywa znaczącej roli. Uzyskane w bada-
niach rezultaty zaprzeczają tym wnioskom. Mimo, że nie
osiągnięto zależności znaczącej statystycznie to można  przy-
puszczać o korzystnym wpływie na skuteczność gry 1x1
takich zdolności koordynacyjnych jak: rytmizacja ruchów,
szybkość reakcji, zdolność zachowania równowagi dyna-
micznej (tab. 2).

Wydaje się uzasadnione, że powyższe zdolności warun-
kują indywidualnie skuteczne zachowania zawodnika.
Szczególnie ważne jest przejawianie arytmii przemieszczania
się z piłką podczas wykonywania dryblingu, a także zwodów
z piłką [Starosta, Stronczyński, 2010]. Szybka reakcja jest
odpowiedzią ruchową na zmienne zachowania się przeciwni-
ka i przez to decyduje zwykle o kolejnym tempie działań
technicznych [Chmura, 2001]. Z kolei zdolność do zachowa-
nia równowagi dynamicznej przejawia się szczególnie pod-
czas gry ciałem, która ma miejsce w trakcie dryblingu, prze-
prowadzanego w znaczącej ilości podczas pojedynków jeden
przeciwko jednemu. Z tabeli 2 wynika, że w żadnym z rozpa-
trywanych przypadków nie osiągnięto zależności znaczącej
statystycznie, co prawdopodobnie zostało uwarunkowane
zbyt małą liczbą badanych piłkarzy nożnych. Jednak uzyska-
ne korelacje mogą wskazywać na istniejące zależności, które
mogą być istotne po uwzględnieniu w badaniach  większej
liczby piłkarzy nożnych.

W badaniach stosowano testy, które w kompilacji staty-
stycznej ze skutecznością gry badanych zawodników powin-
ny wskazać na wpływ wiodących w zakresie gry 1x1 umiejęt-
ności technicznych. Stąd w badaniach nie oceniono poziomu
innych wiodących umiejętności technicznych, które zwykle
występują podczas gier z większą liczbą zawodników.
Ta koncepcja wydała się słuszna, gdyż w pojedynkach jeden

przeciwko jednemu, zwłaszcza prowadzenie piłki dryblując
oraz dokładność strzału do bramki stanowi w największym
stopniu o efektywności piłkarza nożnego.

Osiągnięte rezultaty potwierdziły przyjęte założenie,
że bardzo wysokie umiejętności szybkiego prowadzenia piłki
różnymi sposobami wraz z dokładnym strzałem do bramki
przypuszczalnie warunkują skuteczną grę w ataku w sytuacji
1x1 (tab. 3).

Podsumowanie

Problem gry jeden przeciwko jednemu jest w aspekcie
nowoczesnych tendencji gry w piłkę nożną szczególnie
ważny. Dostępna wiedza o uwarunkowaniach skutecznej gry
1x1 w obronie i ataku opiera się wyłącznie na informacjach
metodyczno-szkoleniowych. Stąd inspiracją podjęcia w pracy
próby rozwiązania problemu wielkości wpływu podstawo-
wych zdolności motorycznych i wybranych umiejętności
technicznych na skuteczność indywidualnych działań ofen-
sywnych i defensywnych młodych zawodników, był brak
w dotychczasowej literaturze przedmiotu badań w tym
zakresie. 

Przeprowadzenie turnieju pozwoliło ustalić klasyfikację
zawodników pod względem skuteczności walki 1x1. Analiza
wyników wykazała największy wpływ na skuteczność gry 1x1
takich zdolności motorycznych jak: szybkość biegowa - starto-
wa, zwinność (koordynacja całego ciała), szybkość reakcji, ryt-
mizacja ruchów i równowaga dynamiczna. Umiejętnością tech-
niczną w największym stopniu warunkującą efektywność gry
1x1 w ataku i obronie było prowadzenie piłki slalomem.
Otrzymane rezultaty były oczekiwane.    Ze względów obiek-
tywnych w badaniach wystąpiła stosunkowo mała liczba piłka-
rzy nożnych. Stąd dalsza eksploracja badawcza w tym zakresie
powinna uwzględnić nie tylko znacznie większą liczbę piłkarzy
nożnych, ale także wiek             i ich aktualne zaawansowanie
sportowe. Niezmiernie ważnym jest też dobór właściwych
testów umożliwiających rzetelną ocenę poziomu badanych zdol-
ności motorycznych          i umiejętności technicznych. U pod-
stawy racjonalnie przeprowadzonego programu badawczego w
tym zakresie powinna znajdować się wiedza wynikająca z obser-
wacji spotkań piłkarskich. Dowodzi ona, że wygrywanie poje-
dynków atakującego z broniącym się jest zależne zwłaszcza od
szybkości, zwinności, „czucia piłki” [Starosta, 2003], „czucia
dystansu w stosunku do przeciwnika” (ujmuje się ją często jako
„czucie przeciwnika”) oraz dryblingu wraz z umiejętnością
dokładnego strzału do bramki. Stąd całość przebiegu nauczania
gry 1x1 u najmłodszych zawodników powinna sprowadzać się
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Tab. 2. Związek między skutecznością gry 1x1 a poziomem
zdolności koordynacyjnych badanych juniorów uprawiających
grę w piłkę nożną  (n = 10)

Tab. 3. Związek między skutecznością gry, a poziomem
wybranych umiejętności technicznych badanych juniorów
młodszych MKS „Czarni Browar” Witnica (n=10)
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do indywidualizacji procesu treningowego, w którym należy
kształtować indywidualne umiejętności techniczne zawodników,
zwracając także uwagę na rozwój wiodących koordynacyjnych i
kondycyjnych zdolności motorycznych. Ważne jest także
nauczanie podejmowania właściwych decyzji. Zawodnicy
powinni ciągle doskonalić grę jeden przeciwko jednemu, ponie-
waż wysokie, indywidualne umiejętności działań w obronie i
ataku pozwalają być bardziej przydatnym w efektywnej zespo-
łowej grze w piłkę nożną.

Niewątpliwie w procesie treningowym należy zwrócić
uwagę na kontrolę rozwoju efektywności gry jeden na jeden
u młodych zawodników uprawiających grę w piłkę nożną.
Równie ważny jest trafny dobór metod i form kształtujących
umiejętności w rozpatrywanym zakresie [Wróbel, 2011].
Walka w sytuacji jeden przeciwko jednemu jest jednym
z podstawowych i najczęściej występujących fragmentów
gry, dlatego ważne jest przyjęcie właściwej drogi metodycz-
nej nauczania tej umiejętności techniczno - taktycznej
[Paluszek, Nosal, 1999]. System kontroli polegający na
dostosowanym do programu treningowego, przeprowadzaniu
gier 1x1 warunkuje pełniejszą orientację szkoleniową
w zakresie zróżnicowania międzyosobniczego dotyczącego
efektywności indywidualnych działań w ataku i obronie.
W każdym zespole młodzieżowym należy w miarę systema-
tycznie przeprowadzać gry systemem każdy z każdym,
uwzględniając standardową punktację: zwycięstwo – 3 punk-
ty, remis – 1 punkt, porażka – 0 punktów. Regularnie przepro-
wadzana rywalizacja umożliwi pełniejszy rozwój sportowy
zawodników, a także pozwoli uzyskać odpowiedź dotyczącą
ich wartości w zakresie indywidualnych działań zarówno
ofensywnych jak i defensywnych. To z kolei może stanowić
o przydziale zadań i przydatności poszczególnych zawodni-
ków do gry w obronie, pomocy czy ataku.

Wnioski

1. Spośród badanych zdolności motorycznych u młodych
piłkarzy nożnych tylko wysoki poziom zwinności (koordyna-
cji całego ciała) i szybkości istotnie determinowały wysoką
skuteczność gry i liczbę strzelonych bramek podczas gry
jeden przeciwko jednemu. 

2. Wyniki badań juniorów wskazują, że skuteczność gry
1x1 w najwyższym stopniu była uwarunkowana wysokim
poziomem zdolności rytmizacji ruchów, równowagi dyna-
micznej i szybkiej reakcji. 

3. Spośród badanych umiejętności technicznych tylko
szybkość prowadzenia piłki slalomem w największym stop-
niu wpływała na wygrane mecze 1x1. Powyższa umiejętność
techniczna wspólnie ze szybkością specjalną wraz ze strza-
łem do bramki warunkowały większą liczbę zdobytych bra-
mek.

4. Przeprowadzona eksploracja badawcza wstępnie okre-
śliła podstawowe z wielu uwarunkowań skuteczności gry 1x1
u juniorów młodszych. Wydaje się, że kolejne badania mogą
zweryfikować uzyskaną wiedzę. Jednak muszą być one prze-
prowadzone na znacząco większej liczbie zawodników
w różnym wieku i poziomie zawansowania sportowego.
Otrzymane rezultaty przypuszczalnie wyraźniej określą
wpływ wiodących zdolności motorycznych i umiejętności

technicznych na kształtowanie efektywnej gry jeden przeciw-
ko jednemu w obronie i ataku.
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Abstract  

Ice figure skating is one of those sports where the basic
anthropometric parameters play an important role, because
they affect the quality of sport technique and, indirectly,  the
ratings given by the judges, also one of  the important criteria
for selection. It is interesting how these indicators appear for
world champions in all kinds of figure skating and whether
they are similar to those obtained in other studies carried out
by different authors. Hence, the aim of this study was to com-
pare leading anthropological indicators  of world champions
in figure skating [Starosta, 2012] with the results of other
studies carried out many years ago on a highly advanced fig-
ure skaters in all disciplines [Groszenkow et al., 1976].
Material consisted of the main results of anthropological
measurements of 40 world champions in figure skating from
direct interviews collected by W. Starosta. These results were
the basis for the calculation of the basis indicators of anthro-
pological BMI and slenderness of the world champions of
different kinds figure skating and then were compared with
the corresponding results of the highly advanced figure
skaters collected several years ago by S. Groszenkow et al.
Main anthropological indicators were compared  by using
basic  statistical methods such as descriptive statistics and
proper tests. In our study the basic anthropological indicators
BMI (body mass index) and slenderness ratios were calculat-
ed. We use the t-Student  test  to detect significant differences
between the results of comparative studies. The analyses con-
firmed the biggest differences for men in individual and pair
figure skating (slenderness ratio decreases with increasing
BMI in relation to the results of 1976).

Key words: anthropological indicators, BMI, slenderness
ratio, figure skating, individual skating, skating in pairs,
dance, world champions.

Wprowadzenie

Łyżwiarstwo figurowe należy do dyscyplin sportowych
w których podstawowe wskaźniki antropometryczne odgry-
wają istotną rolę, gdyż wpływają na jakość wykonywanych
ćwiczeń, a pośrednio na ich ocenę przez sędziów. Stanowią
one jeden z ważnych kryteriów selekcyjnych w wielu dyscy-

plinach sportu m.in. w: gimnastyce sportowej i artystycznej,
akrobatyce, skokach do wody, łyżwiarstwie i wrotkarstwie
figurowym. Zawodnicy uczestnicząc w zawodach w nich
prezentują kombinacje ćwiczeń (programy) obserwowani są
przeważnie ze wszystkich stron. W nich, niemożliwe jest tak
jak teatrze eksponować swoje ciało z tej najlepszej strony.
Stąd, podstawowe wskaźniki antropometryczne mają duże
znaczenie.  W tym kontekście, interesujące było: jakie były te
wskaźniki u mistrzów świata poszczególnych konkurencji
w łyżwiarstwie figurowym i czy były one podobne do
wyników uzyskanych w innych badaniach przeprowad-
zonych przez różnych autorów na wysoko zaawansowanych
łyżwiarzach figurowych? 

Podstawowe wskaźniki antropometryczne wysoko
zaawansowanych zawodników, a szczególnie mistrzów świa-
ta  stanowią istotne źródło informacji i odgrywają niezwykle
ważną rolę w doborze kandydatów do tej dyscypliny, a także
w treningu sportowym zawodników dyscyplin o wysokich
wymaganiach w zakresie jakości ruchów. Poprzez odpowied-
nio ukierunkowany trening sportowy można bowiem wpły-
wać, w pewnym zakresie, zarówno na wskaźnik smukłości
sylwetki zawodnika jak też na wskaźnik BMI.  

Ponadto wskaźniki antropometryczne osób zdrowych,
do jakich niewątpliwie zalicza się sportowców są istotnym
źródłem informacji o prawidłowej budowie ciała. Często
w badaniach medycznych wykorzystuje się wskaźniki
antropometryczne. Najczęściej stosowany jest wskaźnik
budowy ciała BMI (body mass index). W badaniach medy-
cznych np. typu przypadek-kontrola (Case-Control study)
zawsze występują dwie grupy z których jedną traktuje się
jako grupę odniesienia, co do której będziemy przeprowadzać
wnioskowanie o badanych zależnościach.

Zgodnie z definicją BMI jest w przybliżeniu estymatorem
całkowitej ilości tłuszczu w ciele człowieka i wyraża się go
jako stosunek masy ciała w kg do  kwadratu wysokości ciała
w m, a zatem jego jednostką są kg/m2. Miara BMI jest istot-
ną miarą definiującą otyłość w badaniach medycznych.
Używa się jej też do oceny prawidłowo zbudowanego ciała
dorosłego człowieka. Dla dorosłych kobiet i mężczyzn
wartości BMI pomiędzy 18.5  a 24.9 świadczą o prawidłowej
budowie ciała. Trzeba pamiętać o tym, że dla dzieci ze
szczególną ostrożnością powinno się stosować BMI, gdyż
miara ta jest zależna od wieku badanego. Ponadto ciało dziec-
ka zawiera więcej wody niż dorosłego człowieka. Trzeba
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mieć na uwadze fakt, że  BMI  jest  tylko orientacyjną miarą
tłuszczu w ciele człowieka. Dokładniejszy pomiar jest możli-
wy poprzez zastosowanie odpowiednich przyrządów pomi-
arowych np. do pomiaru fałd tłuszczowych.

Cel

Celem pracy było porównanie podstawowych wskaźników
antropologicznych mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym
[Starosta, 2012] z wynikam innych badań przeprowadzonych
wiele lat wstecz na wysoko zaawansowanych zawodnikach tej
dyscypliny [Groszenkow i in., 1976]. 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły wyniki podstawowych
pomiarów antropologicznych 40 mistrzów świata
w łyżwiarstwie figurowym pochodzące z wywiadu  zebrane
przez W. Starostę. Wśród nich była liczna grupa osób, którzy
wielokrotnie zdobywali te tytuły, ale też medale na
igrzyskach olimpijskich m.in. P. Fleming, C. Heiss,
G. Sayfert – w jeździe indywidualnej kobiet; J. Hofmann,
A. Fadiejew, W. Petrenko, D. Jenkins - w jeździe indywidual-
nej mężczyzn; L. Biełousowa- O. Protopopow, J. Gordiejewa
- S. Grinkow, I. Rodnina - A. Ułanow, M. Kilius - H.J.
Baumler – w jeździe parami; L. Pachomowa – A. Gorszkow,
A. Buck – E. Buck, M. Klimowa-A. Żulin, M. Usowa – J.
Platow w tańcach. Wyniki te były podstawą do obliczeń pod-
stawowych wskaźników antropologicznych BMI i smukłości
dla mistrzów świata różnych konkurencji łyżwiarstwa fig-
urowego (jazdy indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz jazdy
parami i tańców), a następnie porównania ich z analogiczny-
mi wynikami badań wysoko zaawansowanych zawodników
zebranymi wiele lat wstecz przez innych autorów
[Groszenkow i in., 1976]. Wyniki przedstawiono w tabelach
1-6 i na rycinach 1-6. Obliczenia statystyczne wykonano
w programie statystycznym  R [3].

Wyniki

1. Uogólnione porównanie wyników dwóch badań 
Wyniki analizy umieszczono w tabelach 1-5 i rycinach

1-6.  W tabeli 1 znajdują się średnie przyrosty wysokości i
masy ciała badań Starosty [2012] i Groszenkowa [1976]
zawodników  poszczególnych konkurencji. Największe zmi-
any masy ciała  obserwowano w jeździe parami mężczyzn
(jpm), w badaniach Groszenkowa [1976] było to 66 kg nato-
miast w badaniach Starosty [2012]  o 8 kg więcej, tj. 74 kg.
W tańcach dla kobiet (tk) wystąpił  spadek masy ciała w sto-
sunku do wcześniejszych badań o 3kg.  Stwierdzono
najwyższy wzrost wysokości ciała dla kobiet w jeździe para-
mi (jpk) i  w tańcach dla mężczyzn (tm) wyniósł on ponad
3 cm.  

Wzajemny związek masy i wysokości ciała  dla badań
[2012] przedstawiono  za pomocą  podstawowych
wskaźników antropologicznych:  dla BMI (tab.2) i wskaźni-
ka smukłości (tab.3).  Zaobserwowano występowanie wartoś-
ci odstających  dla obu wskaźników u zawodników różnych
konkurencji. 

Rozkłady wartości wskaźników dla zawodników
poszczególnych konkurencji przedstawiono na wykresach
pudełkowych (box plot). Wartości odstające wskaźników
dla BMI (ryc.1) i wskaźnika smukłości (ryc. 2) wystąpiły
dla jazdy indywidualnej kobiet (jik), jazdy indywidualnej
mężczyzn (jim), jazdy parami mężczyzn( jpm) i kobiet
(jpk). Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 3. Powyżej
przedziału ufności dla BMI  (ryc.1) dla jazdy indywidual-
nej kobiet  znalazła się jedna zawodniczka (S.D.), a dla
mężczyzn poniżej znalazł się jeden zawodnik (J.H.).
W jeździe parami  dla mężczyzn BMI powyżej  przedziału
ufności wystąpił dla jednego zawodnika (A.D.),
a dla innego (S.G) poniżej. 

Dla wskaźnika smukłości (ryc.2) obserwowano wartości
odstające w jeździe indywidualnej kobiet ( jik ) dla P.F. i S.D.
i mężczyzn  (jim) dla J.H. i  T.C. oraz w jeździe parami dla
kobiet (jpk) - dla I. R., a dla mężczyzn (jpm ) dla - S.G.
Wyniki porównania median dla wskaźnika BMI i smukłości
u badanych  poszczególnych konkurencji między badaniami
Groszenkowa [1976] i Starosty [2012] przedstawiono
w tabeli 5. 

Wyniki  testów t-Studenta dla porównania średnich
w poszczególnych konkurencjach między badaniami  [1976]
i [2012] przedstawiono w tabeli 4 świadczące, iż wyniki podsta-
wowych wskaźników antropologicznych w porównywanych
badaniach  nie wskazało na różnice istotne statystyczne. Ryciny
3-6  ilustrują wyniki porównań wskaźników antropologicznych
Groszenkowa [1976] i Starosty [2012] dla badanych poszczegól-
nych konkurencji uwzględniające ich  płeć. Dla kobiet jazdy
indywidualnej, parami i tańców wskaźnik BMI (linia pozioma)
przedstawiono w oparciu o badania Groszenkowa [1976]
a wyniki Starosty [2012] zobrazowano z pomocą punktów.
Większość zawodniczek w badaniach Starosty [2012] w jeździe
indywidualnej kobiet miała wskaźnik budowy masy ciała (BMI)
zdecydowanie powyżej badań Groszenkowa [1976].
W konkurencji tańców u kobiet 3 zawodniczki spośród 5 miało
ten wskaźnik poniżej wyników badań Groszenkowa. Podobna
tendencja wystąpiła dla tego wskaźnika u mężczyzn, z których
większość (ryc.4) w jeździe indywidualnej miała go powyżej
poziomej linii obrazującej badania Groszenkowa. Wyraźnie
widoczny był też wzrost BMI  u mężczyzn w jeździe parami
w stosunku do badań Groszenkowa. Ryciny 5 i 6 obrazują
wielkość wskaźnika smukłości u zawodników poszczególnych
konkurencji.

2. Porównanie wyników indywidualnych dwóch badań
W niektórych dyscyplinach sportu trudno określić

najbardziej pożądane podstawowe wskaźniki antropolog-
iczne. Do nich należy m.in. łyżwiarstwo figurowe zawiera-
jące cztery konkurencje: jazdę indywidualną kobiet
i mężczyzn, jazdę parami i tańce. Uwzględniając estetyczne
aspekty tej dyscypliny, kandydatów do niego należałoby
szukać wśród osobników o ładnej sylwetce, tj. o wizualnie
korzystnych proporcjach ciała (wysokość ciała powyżej śred-
niej i długie kończyny dolne). Tymczasem, specyfika tej
dyscypliny, wymagająca wysokiego poziomu koordynacji
ruchowej, w powiązaniu z wyjątkowym „czuciem równowa-
gi dynamicznej”, zdaje się preferować w jeździe indywidual-
nej osobników niskich, o stosunkowo krótkich nogach. 

Zapewnia to umiejscowienie środka ciężkości ciała
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Tab.6. Porównanie podstawowych wskaźników antropolog-
icznych mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym 
z wynikami badań S. Groszenkowa i in.,[1976]*   
n = 40  [Starosta, 2012]

Tab.2. Statystyka opisowa wskaźników BMI  na podstawie
wyników badań W. Starosty

Tab.3. Statystyka opisowa wskaźników smukłości na pod-
stawie badań W. Starosty.

Tab.4. Wyniki testów istotności t-Studenta między wynikami
badań S. Groszenkowa i W. Starosty w zakresie  BMI i
smukłości mistrzów  świata w łyżwiarstwie figurowym.

Tab.5. Łyżwiarki i łyżwiarze  z odstającymi wartościami
wskaźnika smukłości i BMI  na  podstawie wyników badań
W. Starosty 

Tab.1. Średni przyrost wysokości i masy ciała na podstawie
wyników badań W. Starosty [2012] i S. Groszenkowa [1976]
u zawodników poszczególnych konkurencji; średnie wartości
BMI oraz średni przyrost BMI dla poszczególnych
konkurencji obliczony na podstawie wyników dwóch omaw-
ianych badań.

podłoża, a w konsekwencji wyższy poziom zdolności
zachowania równowagi. U przedstawicieli jazdy indywid-
ualnej rozpiętość wysokości ciała kobiet wynosiła 156-
173 cm, a mężczyzn 164-185 cm (tab.6). Ostateczny
wybór kandydatów jest raczej wypadkową tych dwóch
przeciwstawnych tendencji. 

Niektórzy autorzy zaproponowali podstawowe
wskaźniki budowy ciała [Groszenkow i in., 1956] jako
wytyczne do selekcji reprezentantów kraju. Mogą one
mieć wyłącznie charakter orientacyjny, pod warunkiem
stałej ich aktualizacji i weryfikacji w oparciu o światową
elitę. Trudno przesądzać: czy są to wskaźniki optymalnej
budowy ciała łyżwiarzy figurowych? Jak wykazała prak-
tyka, budowa ciała jest ważnym, ale nie decydującym ele-
mentem zapewniającym sukcesy w tej dyscyplinie sportu.
Porównanie danych teorii i praktyki, a więc pro-
ponowanych wskaźników podstawowych cech budowy
ciała z analogicznymi danymi wybranych mistrzów świa-
ta zmusza do refleksji, jak też do dużej ostrożności.
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Rycina 1. Rozkłady  wartości BMI dla zawodników
poszczególnych konkurencji łyżwiarstwa figurowego: jaz-
da indywidualna kobiet (jik, n=5), jazda indywidualna
mężczyzn (jim, n=11), jazda parami kobiety (jpk, n=5),
jazdy parami mężczyźni (jpm, n=5), tańce kobiety (tk,
n=5), tańce mężczyźni (tm, n=5) na podstawie badań W.
Starosty (N=40), 2012. 
Na osi pionowej ryciny znajdują się wartości BMI. Grube
kreski poziome to mediany dla poszczególnych
konkurencji, brzegi pudełek to odpowiednio dolne i górne
kwartale. Szerokości pudełek to rozstępy międzykwarty-
lowe (IQR), kropki oznaczają obserwacje odstające.

Rycina 3. Porównanie wskaźników BMI  dla kobiet w
konkurencjach  jik, jpk, i  tk wg badań S. Groszenkowa
[1976] i W. Starosty [2012].
Legenda: pozioma linia oznacza normę wg badań [1976],
punkty to zawodniczki wg badań [2012].

Rycina 4. Porównanie wskaźników BMI  dla mężczyzn
w konkurencjach  jim, jpm, i  tm wg badań [1976] i
[2012]

Rycina 2. Rozkłady wartości dla wskaźników smukłości
na podstawie badań W. Starosty. 
Grube kreski poziome - mediany dla poszczególnych
konkurencji, brzegi pudełek - odpowiednio dolne i górne
kwartale. Szerokości pudełek to rozstępy międzykwarty-
lowe (IQR), kropki oznaczają zawodników z odstającym
wskaźnikiem smukłości dla jik górna  - P. F. , dolna  - S.
D., dla jim górna - J. H., dolna- T. C., dla jpk- I. R., dla
jpm - S. G.  



bliżej podłoża, a w konsekwencji wyższy poziom zdolnoś-
ci zachowania równowagi. U przedstawicieli jazdy indy-
widualnej rozpiętość wysokości ciała kobiet wynosiła 156-
173 cm, a mężczyzn 164-185 cm (tab.6). Ostateczny
wybór kandydatów jest raczej wypadkową tych dwóch
przeciwstawnych tendencji. 

Niektórzy autorzy zaproponowali podstawowe wskaźniki
budowy ciała [Groszenkow i in., 1956] jako wytyczne do

selekcji reprezentantów kraju. Mogą one mieć wyłącznie
charakter orientacyjny, pod warunkiem stałej ich aktualizacji
i weryfikacji w oparciu o światową elitę. Trudno przesądzać:
czy są to wskaźniki optymalnej budowy ciała łyżwiarzy fig-
urowych? Jak wykazała praktyka, budowa ciała jest ważnym,
ale nie decydującym elementem zapewniającym sukcesy
w tej dyscyplinie sportu. Porównanie danych teorii i prakty-
ki, a więc proponowanych wskaźników podstawowych cech
budowy ciała z analogicznymi danymi wybranych mistrzów
świata zmusza do refleksji, jak też do dużej ostrożności.

Wnioski

1. Porównanie wyników badań przeprowadzonych
w dość znacznym odstępie czasu nie wykazały dużego
zróżnicowania podstawowych wskaźników antropome-
trycznych wysoko zaawansowanych łyżwiarzy figurowych
i mistrzów świata w zakresie niemal wszystkich konkurencji
tej dyscypliny sportu. 

2. W jeździe indywidualnej i w jeździe parami mężczyźni
charakteryzowali się większą smukłością w stosunku do
wyników badań z 1976 r. 

3. Powyżej przedziału ufności dla BMI dla jazdy indy-
widualnej kobiet  znalazła się S.D., a dla mężczyzn poniżej
J.H.  W jeździe parami  u mężczyzn BMI powyżej wystąpiło
u A.D., a poniżej u S.G. 

4. Wyraźnie widoczny był wzrost BMI  u mężczyzn
w jeździe parami na podstawie danych W. Starosty w sto-
sunku do badań S. Groszenkowa.

5. Nie wykryto istotnej statystycznie różnicy między
wynikami dwóch badań na przyjętym poziomie równym
0.05. Mogło to być wynikiem małej liczebności  zawodników
poszczególnych konkurencji łyżwiarstwa figurowego. 

6. Szczegółowa analiza wykazała, że większość kobiet
i mężczyzn w jeździe indywidualnej odznaczała się wyższym
wskaźnikiem BMI i niższym wskaźnikiem smukłości
w porównaniu do badań z 1976 roku.

7. Wyniki dwóch badań zdają się wskazywać,
iż we wszystkich konkurencjach  łyżwiarstwa figurowego
przy doborze kandydatów i późniejszej selekcji brane były
pod uwagę podstawowe wskaźniki antropometryczne lub
zawodnicy posiadający je na nieodpowiednim poziomie nie
osiągają znaczących wyników na arenie międzynarodowej.
Oznaczać to może, iż wskaźniki stanowią istotny element
doboru, jak też samoselekcji.  

8. Omawiane wyniki czołowych zawodników świata
stanowiące, w pewnym zakresie,  wartości modelowe podsta-
wowych wskaźników antropometrycznych dla poszczegól-
nych konkurencji łyżwiarstwa figurowego, zarówno kobiet,
jak też mężczyzn winny być nowelizowane z uwagi na coraz
większe ich znaczenie dla doboru i odnoszenia sukcesów
sportowych.   

9. Jak wykazała praktyka, budowa ciała jest ważnym, ale
nie decydującym elementem zapewniającym sukcesy w tej
dyscyplinie sportu. Porównanie danych teorii i praktyki,
a więc proponowanych wskaźników podstawowych cech
budowy ciała [Groszenkow i in., 1976] a analogicznymi
danymi wybranych mistrzów świata [Starosta, 2012] zmusza
do dużej ostrożności.
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Rycina 5. Porównanie wskaźników smukłości dla kobiet w
konkurencjach  jik, jpk, i  tk wg badań Groszenkowa [1976]
i Starosty [2012]

Rycina 6. Porównanie wskaźników smukłości dla mężczyzn
w konkurencjach  jim, jpm, i  tm wg badań S. Groszenkowa
[1976] i W. Starosty [2012]
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Abstract 

The experimental data suggest that members of the fenc-
ing in the process of training and technical-tactical improving
master the complex hybrid set of focal-tion capabilities inher-
ent in a particular type of specific sporting activity. At the
same foil fencing not only significantly differ in terms of
quality generated motor coordination nations, but also signif-
icantly different from the skills that manifest themselves in
other types of fencing.

Key words: fencing, coordination abilities, special train-
ing, electrical activity of muscles.

Введение

Проблема координационных способностей человека в
сфере физического воспитания и спортивной трениров-
ки, уже несколько десятилетий является предметной
областью исследовательской деятельности многих спе-
циалистов [1]. С определенной периодичностью в лите-
ратуре возникают как постановочные, так и серьезные
завершенные теоретические и экспериментальные рабо-
ты, отражающие процесс накопления знаний в отраслях
науки о двигательной деятельности человека. Следует
отметить, что применительно к вопросам физического
воспитания учащейся молодежи и школьников, многие
идеи, еще 10-15 лет назад, казавшиеся теоретически раз-
работанными слабо и неподкрепленными эксперимен-
тальным опытом, сегодня получают фактическое оформ-
ление в виде конкретных методических положений и
практических рекомендаций [2]. Значительно меньше
материалов по проблемам координационных способно-
стей публикуется в сфере спортивной тренировки и при-
менительно к конкретным видам спорта [5, 8]. 

Известно, что образование навыка, как способности к
автоматизированной реализации движения (его разно-
видности) с постоянной и относительно высокой резуль-
тативностью, еще не означает превращение движения в
средство деятельности [5]. Для этого необходима допол-
нительная тренировочная работа. Смысл ее заключается
в том, чтобы обеспечить «преднамеренность» способа
решения двигательной задачи как целесообразный вари-

ант распоряжения спортсмена физическими возможно-
стями на фоне принятия собственного решения о биоди-
намических акцентах движения. Следовательно, вырабо-
танная способность автоматизированного выполнения
движения превращает движение в средство деятельности
только в условиях перехода от «обусловленности» дей-
ствия к его «преднамеренности» [6].

Определение содержания и методики построения тре-
нировочных занятий требует постановки таких педагоги-
ческих задач, как обучение адекватному восприятию
момента возникновения действия на основе дифференци-
рования истинных и ложных предсигналов инициализа-
ции движения по пространственным, пространственно-
временным, временным, кинестетическим, вербальным
параметрам, по дистанционным параметрам действия
(амплитуда, направление, глубина), – по комплексным
зрительным, моторным и мышечным оценкам момента
возникновения действия и его дистанционных парамет-
ров. Это, в свою очередь, достижимо лишь на фоне выра-
ботки у спортсмена соответствующих координационных
механизмов. Следовательно, переход от обусловленности
к преднамеренности действий позволяет классифициро-
вать специфические для фехтования комплексы трени-
рующих воздействий, связав их в единую логическую
цепь средств решения педагогической задачи. 

Следующий шаг в совершенствования навыка заклю-
чается в формировании совокупности координационных
способностей, обеспечивающей переход от преднамерен-
ных по принятию решений двигательных действий к
«преднамеренно-экспромтным» и «экспромтным» [5, 7,
9]. Здесь существенную роль занимает совершенствова-
ние навыка в условиях проявления спортсменом специ-
фических реакций, включая их простые и сложные разно-
видности (дифференцировочные, дизъюнктивные). Это
позволяет формировать специфические координацион-
ные способности, свойственные фехтованию как виду
спорта и в соответствии с видом фехтования - формиро-
вать комплексы таких способностей специфичных
необходимых для фехтования на рапирах, шпагах и саб-
лях (рис. 1). 

Целью настоящей работы явилось изучение на экспе-
риментальном уровне особенностей проявления техниче-
ского мастерства спортсменами различной подготовлен-
ности в колющих видах фехтования – рапире и шпаге.
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Представляется, что исследование позволит акцентиро-
вать все еще нетрадиционные для фехтования аспекты
спортивной тренировки через призму представлений о
так называемой «специализированной подготовке», бази-
рующейся на положениях теории координационных спо-
собностей [3], а так же создать необходимые предпосыл-
ки для дальнейшего расширение ее прикладных аспектов
в видах спорта с высокой вариативностью характеристик
технического мастерства. 

Испытуемые, материалы и методы исследования

В исследовании изучались особенности проявления
специфических координационных способностей квали-
фицированными спортсменами в колющих видах фехто-
вания – женщинами (рапира) и мужчинами (рапира и
шпага), в заданиях, требовавших проявления быстроты и
точности в совокупности локальных движений, и, в
известном смысле, отражавших особенности соревнова-
тельной деятельности [5]. В качестве испытуемых приня-
ли участие взрослые (21-22 года) и юниоры команд
(19-20лет) России и Беларуси, специализирующиеся в
колющих видах фехтования - всего 102 спортсмена. 

Предполагалось, что временные, пространственно-
временные и силовые показатели выполнения специфи-
ческих комбинаций движений отражают формирование в
условиях тренировочной деятельности специфических
гибридных координаций, структура которых обусловлена
преимущественно влиянием систематических занятий в
конкретном виде фехтования [1,2,3].

Спортсменам предлагалось из фиксированной дис-

танции на специальном инструментальном стенде выпол-
нить типовую комбинацию локальных движений из эле-
ментов техники колющих видов фехтования - прямых,
круговых и полукруговых движений с имитацией батма-
на, контрбатмана, захвата, контрзахвата с последующим
уколом в мишень с максимально возможной быстротой
выполнения и соблюдением требований техники при
обведении клинков. Силовые, пространственно времен-
ные, временные (включая латентный период реакций на
неспецифический и специфический раздражитель)
характеристики реализации и допускавшиеся ошибки
(количество касаний оружием клинков, располагавшихся
на мишени, при выполнении перевода) фиксировались
цифровым миллисекундомером (Ф209). Параллельно
фиксировались динамические особенности реализации
движений тензометрическим и акселерографическим
методами - "Tenzostation 2.0" (National Instruments, Sport
Research Group, NL) (рис. 1, 2), а так же регистрировалась
ЭМГ мышц (поверхностные отведения) с помощью элек-
тромиографа «Fluke». Подготовка ЭМГ для статистиче-
ской обработки осуществлялась программным комплек-
сом Origin Pro v8.0.

Как следует из полученного материала (таблица 1)
длительность реализации заданий спортсменами различ-
ных видах оружия различалась существенно. Более быст-
рыми, при выполнении комбинаций, оказались рапири-
сты-мужчины при большей нестабильности результатов в
серии из десяти повторений (средняя 1,76 с, вариатив-
ность 8,6%). Шпажисты показали более низкие средние
результаты, однако разница между временными парамет-
рами рапиристов и шпажистов оказалась статистически
незначимой (Р>0,05). В определенной мере выявленная
разница обусловливалась массой спортивного оружия.
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Рис.1. Особенности формирования специфических
для фехтования координационных способностей,
по [4].

Рис. 1a. Тензометрическая рапира для исследова-
ния специфических координаций у представителей
колющих видов фехтования. Условные обозначе-
ния:а -1-клинок, 2-тензоконсоль, 3- мостовые схе-
мы, 4 – гарда. 5-датчик ускорения, 6-кисть спорт-
смена, 7 –эластичный фиксатор, 8-противовес
оружия, 9 - опорный шарик); б: рапира в сборе.

Таб. 1. Статистическое описание показателей фех-
товальщиков в комбинациях, требующих проявления
быстроты и точности локальных движений.

а                                         б
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Результаты, показанные рапиристками, статистически
значимо отличались от шпажистов и рапиристов (Р<0,05)
при высокой стабильности выполнявшихся движений -
вариативность заданий составила 3,4 %. 

Вместе с тем, учитывая, что в число испытуемых,
принимавших участие в экспериментах, входили не толь-
ко квалифицированные фехтовальщики, но и спортсме-
ны, приближавшиеся к ним по мастерству, на следующем
этапе исследование было проведено раздельно по сфор-
мированным из числа испытуемых командам взрослых и
юниоров (табл.2).

Анализ результатов, полученных в этом эксперимен-
те, показал, что выявленные тенденции изменения вре-
менных показателей реализации заданий в принципе под-
твердились. Однако, как свидетельствуют материалы
исследования, показатели спортсменов, составлявших
основу команд (графа «спортсмен» табл. 2), существенно
улучшились, как для взрослых, так и юниоров. В частно-
сти, рапиристы, как и в первом исследовании, были суще-

ственно быстрее других представителей колющих видов
оружия (средняя 1,16 с, вариативность 3,2%). Более высо-
кие, в сравнении с первым исследованием, результаты
показали шпажисты, но более низкие в сравнении с рапи-
ристами. Рапиристки, как и в первом исследовании, пока-
зали более низкие временные параметры. Разница для
показателей спортсменов в различных видах фехтования
во всех случаях оказалась статистически значимой
(Р<0,05).

Статистический анализ результатов у представителей
команд (графа «команда» табл. 2) не позволил выявить
достоверных различий в значениях времени реализации
комбинаций между рапиристами и шпажистами. Кроме
этого, установлено, что шпажисты были медленнее в дви-
жениях, в сравнении с рапиристами и по временными
показателям.

Дисперсионным анализом (таблица 3) дана обобщен-
ная оценка значимости фактора, идентифицированного
нами как «специализация в виде фехтования».

Результаты анализа свидетельствуют, что влияние
данного фактора на временные показатели высококвали-
фицированных фехтовальщиков в предложенных специ-
фических комбинациях локальных движений, требую-
щих проявления быстроты и точности и, вместе с тем,
высокого уровня проявления спортивно-технического
мастерства, было статистически значимо (Р<0,05) и
составляло 46,2%.

На следующем этапе эксперимента оценивалось
влияние массы оружия, на показатели электрической
активности мышц в тех же локальных движениях (табли-
ца 4). 

Анализ экспериментального материала показал, что
электрическая активность мышц руки, участвующих в
доставке оружия к цели, обусловливается, прежде всего,
достигнутым спортсменом уровнем мастерства.
Например, у спортсменов относительно невысокой ква-
лификации амплитуда сигнала медиальной головки трех-
главой мышцы плеча, существенно превышала величины
электрической активности, свойственной высококвали-
фицированным спортсменам при использовании облег-
ченного спортивного оружия (400 г) и составила 777,5 и
709,7 мкв соответственно (различия статистически
значимы на уровне Р<0,05).

Последовательное увеличение массы оружия от
облегченного до максимально утяжеленного (1000 г) при
выполнении заданий из фиксированной дистанции вызы-
вало статистически значимые, но разнонаправленные
изменения электрической активности мышц вооружен-
ной руки для всех испытуемых. Это, на наш взгляд, под-
твердило известные в литературе данные о качественных
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Рис. 2. Фрагмент регистрации динамики силы паль-
цев кисти, прилагаемых к клинку, и ускорения кисти
при выполнении колющего движения (скорость ре-
гистрации 10 см/с). Условные обозначения: 1- тензо-
динамограмма силы большого и указательного паль-
цев, 3 –суммарная тензодинамограмма дистальных
фаланг среднего, безымянного пальцев и мизинца, 2
– тензоакселерограмма движения кисти; t1- время
движения кисти до соприкосновения с мишенью, t2 –
время движения кисти до укола оружием в мишень;
А –начало движения в укол, В – начало фазы отрица-
тельного ускорения, С –момент  укола.

Таб. 2. Динамика показателей фехтовальщиков
в комбинациях на быстроту и точность локальных
движений.

Таб. 3. Дисперсионный анализ (модель ANOVA) для
показателей быстроты и точности в связи со спе-
цификой вида оружия (n=30)
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отличиях проявления способности спортсменами диффе-
ренцировать усилия, прилагаемых вооруженной рукой в
вынужденных противодействиях клинком при реализа-
ции атакующих намерений в различных видах фехтова-
ния.

Подобная динамика изменения электрической актив-
ности была характерна и для других мышц. Однако тен-
денции изменения усредненных показателей электриче-
ской активности были индивидуальными, что проявля-
лось, прежде всего, в динамике электрических сигналов
передней головки дельтовидной мышцы в различных по
сложности координационных условиях выполнения зада-
ния. 

Полученные данные, на наш взгляд, свидетельствуют
о качественных различиях механизмов адаптации функ-
циональной системы управления двигательным анализа-
тором при изменении условий реализации специфиче-
ских для фехтования движений. Подобная адаптация, как
позволяют судить экспериментальные материалы, связа-
на, прежде всего, с усилением нервной импульсации и,
как следствие, вовлечения в работу большего числа
мышечных единиц. Имели, очевидно, место и структур-
ные изменения, получившие отражение в перераспреде-
лении электрической активности мышц, обеспечивавших
соответствующую координацию движений. Здесь, на наш
взгляд, проявляется действие адаптационных механизмов
системы управления движениям, впервые наблюдавшая-
ся в [3, 6] динамика электрической активности локтевого
сгибателя у фехтовальщиков различных квалификаций. 

Полученные данные свидетельствуют, что при изме-
нениях массы оружия от облегченной до нормальной
электрическая активность локтевого сгибателя у высоко-
квалифицированных спортсменов появляется лишь при
достижении нормальной и утяжеленной. В то же время
электрическая активность локтевого сгибателя у спорт-
сменов низкой квалификации проявлялась при всех пред-
лагавшихся градациях массы оружия. В этой связи,
углубленного изучения и анализа требует вопрос о мето-
дике применения в специальной подготовке спортсменов
различных квалификационных групп утяжеленного
и облегченного оружия при развитии важнейших психо-

моторных качеств, связанных с дифференцировкой нерв-
но-мышечных ощущений. Следует подчеркнуть, что
подобная постановка проблемы ранее выдвигалась в
исследованиях координационных способностей в фехто-
вании [6] но, тем не менее, последняя так и не получила
разрешения на экспериментальном уровне.

На следующем этапе исследования оценивалась роль
факторов, влияющих на суммарные значения ЭМГ мышц
вооруженной руки. Двухфакторным дисперсионным ана-
лизом установлено, что испытуемые по-разному реагиро-
вали на условия реализации движений, что нашло свое
отражение в росте электрической активности и подтвер-
дило результаты одномерного анализа (табл.5). 

Вместе с тем, следует отметить, что влияния иденти-
фицированных факторов (мастерство спортсмена и отя-
гощение оружия) для испытуемых были различны.
В частности, величины электрической активности мышц
вооруженной руки для квалифицированных и низкоква-
лифицированных спортсменов статистически значимо
обусловливались достигнутым испытуемыми уровнем
специализированной подготовленности (Р< 0,05)
и составляло 12,9 и 39,4 % соответственно (табл. 5).
Изменения массы оружия, в свою очередь, адекватно вос-
принимались спортсменами высокой квалификации, что
находило отражение в увеличении (уменьшении) ампли-
туды электрических сигналов при переходе на новую гра-
дацию массы. Роль фактора была статистически значима
и составила 34,5% (Р< 0,01). Тем не менее, можно пола-
гать, что изменение массы рапиры в градациях от 400 до
1000 г у квалифицированных спортсменов в целом не
нарушала координацию проявления мышечной активно-
сти, а вызывало рост электрических потенциалов.

Для спортсменов низкой квалификации изменения
массы оружия, несмотря на статистически значимый рост
электрической активности, были несущественны - влияние
фактора - 2,8% (Р>0,05). Это свидетельствует, что данный
контингент спортсменов в отличие от квалифицированных,
ввиду недостаточной автоматизации движений, нерацио-
нально использовал имевшийся двигательный потенциал
и задания выполнял с излишним мышечным напряжением.
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Таб. 4. Синхронная электрическая активность
мышц у рапиристов при выполнении комбинации
с оружием различной массы

Таб. 5. Двухфакторный дисперсионный анализ силы
влияния факторов на электрическую активность
мышц вооруженной руки в фехтовании.
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Заключение

Полученные экспериментальные данные позволяют
утверждать, что представители фехтования в процессе
обучения и технико-тактического совершенствования
овладевают сложными гибридными комплексами коорди-
национных способностей, присущими лишь конкретному
виду специфической спортивной деятельности. При этом
фехтование на рапирах не только существенно отличают-
ся по качественным характеристикам формируемых дви-
гательных координаций, но и существенно отличаются от
способностей, проявляющихся в других видах фехтова-
ния. 

Спортсмены различных квалификаций по обнаружен-
ным проявлениям в экспериментальных условиях спор-
тивно-технического мастерства владеют различными по
степени сложности специфическими комплексами гиб-
ридных координаций. В частности, спортсмены относи-
тельно низкой квалификации находятся в завершающей
стадии освоения второго уровня технико-тактического
мастерства (совершенствование преднамеренно-экс-
промтных действий) и адекватных для него специфиче-
ских координационных комплексов. Можно утверждать,
что данная группа испытуемых располагают существен-
ными резервами специальной подготовленности. В то же
время спортсмены высших квалификаций характери-
зуются высоким уровнем владения специфических коор-
динационных способностей, вплоть до третьего. Это,
очевидно, позволяет говорить о наличии расширенных
возможностей дальнейшего технико-тактического совер-
шенствования на основе адекватного выбора тренировоч-
ных средств.

Испытуемые низкой квалификации ввиду недостаточ-
ной автоматизации движений, нерационально использо-
вали собственный двигательный потенциал, и предлагав-
шиеся комбинации технических элементов выполняли
с излишним мышечным напряжением. 
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Abstract

The most available and efficient means to prevent various
diseases, especially cardiovascular ones, are the moderate
intensity cyclic exercises, e.g. dosed walking and jogging. As
a natural way of travel they neither require preliminary
instruction nor depend on sporting facilities and equipment.
In addition cyclic exercises have different effect on different
body systems. Jogging is effective for training endurance but
it has much less influence when improving strength, flexibil-
ity and coordination, while preserving mobility of joints is
crucial for the middle-aged and the elderly. Indian yogis say
that a person starts getting older when he loses spine mobili-
ty.

Therefore, in order to insure all-round effect and maxi-
mize benefits, health-improving activities should be designed
so that cyclic exercises combine with the ones of other types,
especially with those which develop strength, quickness,
flexibility and coordination. Such activities include sports
games, exercises on training devices, gymnastics (athletic or
artistic), Hatha Yoga exercises. In recent years, the interest to
the ancient Indian systems ofyoga, and Hatha Yoga in partic-
ular, has greatly increased due to the fact that the above sys-
tem contributes health enhancing, preventing health problems
and even as means of medical treatment. It is typical to yoga
exercises that muscular tension is obtained by means of stat-
ic contraction of acting muscles, tendons and ligaments with
intense stretching of counteracting ones. The important pecu-
liarity of yoga system activities is in the original use of breath
holding hypoxia which helps improve both external and inter-
nal breathing mechanisms. In yoga great attention is paid to
mobility of joints, which make the body more flexible, elas-
tic, agile and beautiful. The article represents the results of
the research on developing physical culture methods using
Hatha Yoga for training special educational department stu-
dents.

Эффективной профилактикой большинства заболева-
ний человека является здоровый образ жизни, предпола-
гающий достаточную двигательную активность.
Современные условия жизни и труда городского населе-
ния не требуют высокого уровня двигательной активно-
сти. Значит, чтобы быть здоровым и трудоспособным,
человек должен искусственно создать себе достаточный
объем физических нагрузок и регулярно его поддержи-
вать.

Эту проблему различные группы людей решают по-

разному. Занятия спортом, спортивные и подвижные
игры, туристские походы, танцы в основном привлекают
молодежь. Люди среднего возраста больше привержены к
походам, охоте, рыболовству, лыжным и велосипедным
прогулкам. Пожилые люди чаще всего перестают зани-
маться физическими упражнениями или выполняют
очень легкую физическую зарядку, предпочитая поддер-
живать свое здоровье применением медикаментов, хотя
известно, что хороший оздоровительный эффект обес-
печивают не лекарства, а рациональный режим физиче-
ских нагрузок и разумное ограничение благами комфор-
та.

Результаты научных исследований показывают, что
эффективным профилактическим средством от различ-
ных заболеваний (особнно сердечно-сосудистых)
являются циклические упражнения умеренной мощно-
сти, например, дозированная ходьба и оздоровительный
бег [7, 10].

Для любого человека они наиболее доступны. Как
естественные способы передвижения, они не требуют
предварительного обучения, не зависят от наличия спор-
тивных баз, инвентаря и оборудования. Ходьба и бег
обеспечивают равномерные, длительные, легко регули-
руемые и достаточно ощутимые физические нагрузки.

Наиболее доступным и эффективным профилактиче-
ским средством от различных заболеваний (особенно
сердечно-сосудистых) являются циклические упражне-
ния умеренной мощности, например, дозированная ходь-
ба и оздоровительный бег. Как естественные способы
передвижения, они не требуют предварительного обуче-
ния, не зависят от наличия спортивных баз, инвентаря и
оборудования.

Результаты исследований показали, что во время бега
минутный объём сердца до частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) 130 уд./мин. растет как за счет увеличения
ударного объёма, так и за счет повышения ЧСС. В даль-
нейшем, при увеличении скорости бега растет ЧСС, а
ударный объём сердца остается на уровне, достигнутом
при ЧСС 130 уд./мин. К уровню ЧСС 170-190 уд./мин.
минутный объём сердца достигает своих максимальных
величин. Эта ЧСС, а также и скорость бега, вызывающая
такие физиологические изменения, называются критиче-
скими. В этот момент организм потребляет максимальное
количество кислорода.

Увеличение ЧСС выше критической ведет к сниже-
нию как ударного, так и минутного объёмов сердца [4].
Следует отметить, что критическая ЧСС, также как и
максимальное потребление кислорода зависят от возрас-
та. Так, критическая ЧСС у бегунов моложе 20 лет дости-
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гает 200 уд./мин, 20-35 лет – 190, 35-45 лет – 180, 45-55
лет – 170 и у бегунов старше 55 лет – 160 уд./мин.

Принимая за критическую ЧСС уровень 180 уд./мин
(возраст 35-45 лет), можно выделить по режиму работы
следующие три зоны [10].:

Первая зона. Бег со скоростью, вызывающей ЧСС до
130 уд./мин. Этот режим повышает капилляризацию
мышц (т.е. увеличивает число действующих кровеносных
сосудов-капилляров) и способствует лучшему кровоснаб-
жению внутренних органов. Однако при этом режиме
работоспособность сердца развивается мало.

Вторая зона. Бег со скоростью, вызывающей увеличе-
ние ЧСС от 130 до 150 уд./мин. В этом режиме хорошо
развивается работоспособность сердца и происходит
дальнейшая капилляризация мышц. Потребление кисло-
рода составляет 50-60 % от максимума. Бег в этой зоне
является основным для тренирующихся в оздоровитель-
ном беге, так как при этом увеличивается ударный и
минутный объем сердца, а следовательно и укрепляется
сердечная мышца.

Третья зона. Бег со скоростью, вызывающей увеличе-
ние ЧСС от 150 до 170 уд./мин. Такой бег наиболее
эффективно развивает субмаксимальную работоспособ-
ность сердечно-сосудистой системы. Потребление кисло-
рода в этой зоне составляет 60-80 % от максимума. Этот
режим бега чаще используется при тренировке спортсме-
нов, однако при пробегании  одного километра за 5
минут, такая ЧСС встречается и у любителей оздорови-
тельного бега.

Следовательно, по ЧСС бегун всегда может судить о
степени напряженности работы сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Учитывая, что в диапазоне ЧСС
130-170 уд./мин наблюдается линейная зависимость
между ЧСС, максимальным потреблением кислорода,
мощностью работы, производительностью сердца и ско-
ростью бега, регулировать и контролировать нагрузку
можно как по ЧСС, так и по скорости бега.

При занятиях бегом происходит значительная функ-
циональная перестройка работы всех органов и систем.
Это позволяет рассматривать бег как биологически
обоснованное средство совершенствования организма и
открывает широкую перспективу для его применения с
оздоровительными и лечебно-профилактическими целя-
ми. При этом следует помнить, что эффективность оздо-
ровительного бега будет зависеть от степени соответ-
ствия методики занятий функциональным возможностям
организма человека.

Существует много вариантов построения занятий
ходьбой и бегом. В начальный период для лиц различно-
го пола и возраста рекомендуются следующая программа
занятий, успешно прошедшая проверку временем.

Данная программа рассчитана для мужчин в возрасте
от 30 до 59 лет и состоит из четырех этапов. На первом
этапе используется дозированная ходьба, на втором –
сочетание ускоренной ходьбы с бегом, на третьем и чет-
вертом этапах применяется оздоровительный бег. 

Кроме ходьбы и бега можно заниматься и другими
циклическими видами физических упражнений (плава-
нием, лыжными и велосипедными гонками, гребными

видами спорта и др.), развивающими выносливость –
физическое качество, в наибольшей степени определяю-
щее здоровье человека. 

Циклические упражнения, развивающие выносли-
вость, оказывают положительное воздействие на сердеч-
но-сосудистую систему. Они способствуют усилению
кровоснабжения сердечной мышцы, повышают ее рабо-
тоспособность, улучшается периферическое кровообра-
щение. В крови увеличивается количество красных кро-
вяных телец, повышается содержание гемоглобина.
Упражнения на выносливость укрепляют и дыхательный
аппарат: возрастает подвижность грудной клетки и диа-
фрагмы, увеличивается жизненная емкость легких, уси-
ливается газообмен, организм лучше снабжается кисло-
родом. Циклические упражнения, особенно ходьба и бег,
являются прекрасным средством для укрепления психи-
ки, лекарством от депрессивного состояния и тревоги,
они устраняют чувство постоянной взволнованности,
излечивают от бессонницы [4].

Вместе с тем, воздействие циклических упражнений
на различные системы организма неодинаково. Если,
например, бег эффективно тренирует выносливость, то
на развитие силы, гибкости, координации движений он
оказывает значительно меньшее влияние. А сохранение
подвижности в суставах очень важно для лиц среднего и
пожилого возраста. Индийские йоги утверждают, что
человек начинает стариться тогда, когда его позвоночник
теряет подвижность [13, 14].

Следовательно, чтобы занятия с оздоровительной
направленностью оказывали всестороннее воздействие
на организм человека и приносили наибольшую пользу,
их надо строить таким образом, чтобы циклические
упражнения сочетались с другими видами упражнений,
особенно с такими, которые развивают силу, быстроту,
гибкость и координацию движений. Это спортивные
игры, упражнения на тренажерах, гимнастика (атлетиче-
ская, спортивная), упражнения по системе хатха-йоги
[11]. В последние годы интерес к древнеиндийской систе-
ме йогов, в частности к ее разделу «хатха-йога» значи-
тельно возрос в связи с возможностями этой системы
способствовать укреплению здоровья, профилактике и
даже лечению заболеваний. Результаты 30-летнего опыта
использования хатха-йоги автором подтверждают это.

Особенностью упражнений по системе йогов являет-
ся преимущественно изометрический (статический)
характер их выполнения. Это обусловлено климатически-
ми условиями Индии, где жаркое солнце делает цикличе-
ские упражнения (например, бег) неэффективными, так
как они сопровождаются значительным выделением
тепла. Для йоговских упражнений характерно то, что
напряжение мускулатуры достигается путем статическо-
го сокращения действующих и сильного растяжения про-
тиводействующих мышц, сухожилий и связок.
Получается очень сильное проприоцептивное воздей-
ствие на центральную нервную систему. Такого воздей-
ствия на мышцы, их проприорецепторы и через них на
вегетативную нервную систему и внутренние органы не
достигается ни в одной системе физических упражнений
[1, 3].
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Важной особенностью занятий по системе йогов
является то, что путем своеобразного использования кис-
лородной недостаточности (гипоксии) за счет задержки
дыхания они положительно влияют на совершенствова-
ние механизмов как внешнего, так и внутреннего дыха-
ния, на ферментные системы крови, сердце и мозг.
Волевая задержка дыхания способствует расширению
сосудов мозга и сердца и сужению периферийных [9].

Большое внимание йоги уделяют суставам, что при-
дает телу большую гибкость, эластичность, ловкость и
красоту. Йоги сохраняют свою гибкость до глубокой ста-
рости, избегают болезней суставов. Основное содержа-
ние физических упражнений по системе йогов состав-
ляют асаны, то есть различные позы. Наибольший инте-
рес из них представляют так называемые «перевернутые
позы», при которых голова оказывается внизу, а ноги
вверху. В таком положении тело человека испытывает
действие силы тяжести не в сторону ног, как обычно, а от
ног к голове, что способствует оттоку крови от нижних
конечностей и притоку ее к голове. При этом улучшается
кровоснабжение мозга, легких, укрепляются щитовидная
и зобная железы, миндалины. А вены нижних конечно-
стей, не расширяемые давлением крови (как в положении
стоя), сужаются и отдыхают [2, 6, 15]. Известны случаи,
когда под влиянием перевернутых поз у людей активизи-
ровался рост волос на голове, улучшалось зрение.
Огромное внимание йоги уделяют расслаблению. После
выполнения упражнений, связанных с напряжением, сле-
дуют упражнения на расслабление, что создает выгодные
условия для восстановительных процессов в нервно-
мышечном аппарате. Процессы обмена веществ, от кото-
рых зависит скорость восстановления, лучше протекают
в расслабленных мышцах, как и в заторможенных нерв-
ных клетках.  Чередование сильного напряжения и пол-
ного расслабления – отличная гимнастика для нервной
системы [8].

Важнейший элемент системы тренировки йогов – кон-
центрация внимания на отдельных участках организма при
выполнении различных упражнений. Именно способ-
ностью к концентрации внимания обусловлены многочис-
ленные «чудеса» йогов, так как с ее помощью мобилизуют-
ся резервные возможности нашего организма [3, 13].

Методика выполнения упражнений хатха-йоги отли-
чается тем, что при выполнении каждого упражнения
необходимо концентрировать внимание на определенных
органах или частях тела в отличие от обычных физиче-
ских упражнений, которые можно выполнять, слушая
музыку или смотря телевизор. То же касается и дыхания.
Выполняя физические упражнения, мы обычно не заду-
мываемся о дыхании. А йоги рекомендуют делать это с
образным направлением токов «праны» (жизненной
энергии), что способствует улучшению настроения,
самочувствия [2, 15].

Значительную роль йога отводит самоконтролю и
самообладанию. Путем самодисциплины и длительного
терпеливого труда йоги добиваются отличного здоровья
и умения управлять своим телом, в том числе и процесса-
ми, происходящими в организме и обычно не поддающи-
мися нашему контролю.

Недостаточная двигательная активность человека –
характерная черта нашего времени, болезнь века.
Снижение необходимого минимума ежедневной физиче-
ской нагрузки приводит к ухудшению силы, быстроты,
выносливости, гибкости, ловкости. Это является одной из
причин того, что 20-50 % студентов по состоянию здо-
ровья отнесены к специальной медицинской группе. Эта
категория традиционно обучается по дисциплине
«Физическая культура» в специальном учебном отделе-
нии [12].

Сложившаяся в настоящее время система физическо-
го воспитания студентов специального учебного отделе-
ния направлена на достижение высокой физической куль-
туры личности. Вместе с тем, физическое воспитание
этой категории студентов не отличается высокой эффек-
тивностью. Следовательно, требуется разработка новых
методик проведения занятий. Важно при этом, применяя
традиционные средства, не игнорировать как современ-
ные подходы, так и проверенные на практике методы
оздоровления, пришедшие из других стран. В связи с
этим внедрение средств хатха-йоги в образовательный
процесс студентов специального учебного отделения
представляет как теоретическую, так и практическую
значимость [5, 14].

Прежде чем приступить к проведению педагогиче-
ского эксперимента, мы решили систематизировать
упражнения хатха-йоги по определенным признакам, т. е.
разработать соответствующую классификацию. Такая
классификация была создана и представляет собой иерар-
хическое трехуровневое упорядочение упражнений по
следующим признакам: в зависимости от показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями сту-
дентов (для каждой группы заболеваний выделены три
группы упражнений, которые «а» – можно выполнять без
ограничений, «б» – рекомендуется выполнять с учетом
коррекции упражнения и «в» – выполнять не рекоменду-
ется); по преимущественной направленности упражне-
ний на развитие физических качеств (группы упражне-
ний на координацию, силу, выносливость, гибкость); по
сложности упражнений (группы простых, средней слож-
ности и сложных упражнений).

Следующей задачей нашего исследования было
научное обоснование нормирования физической нагруз-
ки для студентов специального учебного отделения на
занятиях с использованием средств хатха-йоги. Мы исхо-
дили из того, что «внешние» параметры физических
нагрузок (темп движений, продолжительность выполне-
ния упражнений, количество циклов дыхания, количе-
ство повторений, длительность интервалов отдыха)
должны соответствовать показателю интенсивности
«внутренней» стороны нагрузки, характерному для уме-
ренной (аэробной) зоны мощности упражнений (ЧСС не
более 140 уд/мин). Исследование позволило выявить сле-
дующие нормы показателей физической нагрузки для
студентов специального учебного отделения. 

Использование средств хатха-йоги на основе установ-
ленных параметров физической нагрузки способствует
реализации принципов доступности и индивидуализа-
ции, системному чередованию нагрузок и отдыха, посте-
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пенному наращиванию воздействий. 
После создания классификации средств хатха-йоги и

определения параметров физических нагрузок мы при-
ступили к решению основной задачи – разработать мето-
дику проведения занятий по физической культуре с
использованием средств хатха-йоги, направленную на
повышение физической подготовленности студентов спе-
циального учебного отделения, и экспериментально
обосновать ее эффективность.

Предлагаемая нами методика проведения занятий по
физической культуре с использованием средств хатха-
йоги для студентов специального учебного отделения
разработана с учетом программных требований, основа-
на на сочетании традиционных и нетрадиционных
упражнений (хатха-йоги).

Специфической особенностью и новизной разрабо-
танной методики является сочетание средств, указанных
в типовой учебной программе (легкая атлетика, аэробика,
ходьба на лыжах, игры) и упражнений хатха-йоги.
Методика включает:

- комбинацию традиционных средств и нетрадицион-
ных упражнений хатха-йоги, которые распределены в
структуре занятий в течение года по этапам (первый втя-
гивающий – сентябрь-октябрь, первый базовый – ноябрь-
декабрь, второй втягивающий – февраль-март, второй
базовый – апрель-май) в соответствии с закономерностя-
ми сочетания физических упражнений по направленно-
сти на развитие физических качеств;

- использование средств хатха-йоги согласно следую-
щим методическим положениям: подбор упражнений по
разработанной классификации; применение стандартно-
повторного метода в режиме непрерывных слитных
повторений; нормирование физической нагрузки в зоне
умеренной интенсивности; использование упражнений с
последовательностью, обеспечивающей закономерное
изменение работоспособности в структуре занятия
(повышение ЧСС в подготовительной части, дальнейший
рост в основной части и снижение в заключительной
части); согласование фаз движений с непрерывным дыха-
нием «уджайя», исключением натуживаний.

Эффективность экспериментальной методики под-
тверждена результатами трехлетнего формирующего
педагогического эксперимента, проведенного на базе
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь [5, 12].

Установлено ее значимое преимущество по сравне-
нию с традиционно используемой методикой.
Естественно, что использовать средства хатха-йоги
можно не только на занятиях по физической культуре со
студентами специального учебного отделения (что пока-
зали результаты педагогического эксперимента), но и со
студентами основного и спортивного отделений. Хатха-
йога может стать составной частью физического воспита-
ния всех категорий населения. Перспективным представ-
ляется использование средств хатха-йоги и в подготовке
спортсменов. Например, при выполнении дыхательного
упражнения «кумбхака», связанного с задержкой дыха-
ния, в организме человека происходят биохимические
реакции, похожие на те, что происходят в организме

спортсмена, пробегающего тренировочные дистанции
300-400 м. И это достигается без больших затрат энергии,
необходимой для бега.

Выводы

1.Циклические упражнения, развивающие выносли-
вость, оказывают положительное воздействие на сердеч-
но-сосудистую систему. Они способствуют усилению
кровоснабжения сердечной мышцы, повышают ее рабо-
тоспособность, улучшается периферическое кровообра-
щение. В крови увеличивается количество красных кро-
вяных телец, повышается содержание гемоглобина.
Упражнения на выносливость укрепляют и дыхательный
аппарат: возрастает подвижность грудной клетки и диа-
фрагмы, увеличивается жизненная емкость легких, уси-
ливается газообмен, организм лучше снабжается кисло-
родом. Циклические упражнения, особенно ходьба и бег,
являются прекрасным средством для укрепления психи-
ки, лекарством от депрессивного состояния и тревоги,
они устраняют чувство постоянной взволнованности,
излечивают от бессонницы. Вместе с тем, воздействие
циклических упражнений на различные системы орга-
низма неодинаково. Если, например, бег эффективно тре-
нирует выносливость, то на развитие силы, гибкости,
координации движений он оказывает значительно мень-
шее влияние.

2.Чтобы занятия с оздоровительной направленностью
оказывали всестороннее воздействие на организм челове-
ка и приносили наибольшую пользу, их надо строить
таким образом, чтобы циклические упражнения сочета-
лись с другими видами упражнений, особенно с такими,
которые развивают силу, быстроту, гибкость и координа-
цию движений. Это спортивные игры, упражнения на
тренажерах, гимнастика (атлетическая, спортивная),
упражнения по системе хатха-йоги.

3.Для упражнений хатха-йоги характерно то, что
напряжение мускулатуры достигается путем статическо-
го напряжения действующих и сильного растяжения про-
тиводействующих мышц, сухожилий и связок.
Получается очень сильное проприоцептивное воздей-
ствие на центральную нервную систему. Специальные
упражнения йогов совершенствуют суставы, делают их
подвижными, что придает телу большую гибкость, эла-
стичность, ловкость и красоту. Наибольший интерес из
поз йогов представляют так называемые «перевернутые
позы», при которых голова оказывается внизу, а ноги
вверху. В таком положении тело человека испытывает
действие силы тяжести не в сторону ног, как обычно, а от
ног к голове, что способствует оттоку крови от нижних
конечностей и притоку ее к голове.

При этом улучшается кровоснабжение мозга, легких,
укрепляются щитовидная и зобная железы, миндалины.
А вены нижних конечностей, не расширяемые давлением
крови (как в положении стоя), сужаются, отдыхают.

4.Предлагаемая методика проведения занятий по
физической культуре с использованием средств хатха-
йоги, направленная на повышение физической подготов-
ленности студентов специального учебного отделения,
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включает:
- комбинацию традиционных средств (по типовой

учебной программе – легкая атлетика, аэробика, ходьба
на лыжах, игры) и нетрадиционных упражнений хатха-
йоги, которые последовательно распределены в структу-
ре занятий в течение года по этапам (первый втягиваю-
щий – сентябрь-октябрь, первый базовый – ноябрь-
декабрь, второй втягивающий – февраль-март, второй
базовый – апрель-май); - использование средств хатха-
йоги на основе следующих методических положений:
подбор упражнений согласно разработанной классифика-
ции; применение стандартно-повторного метода в режи-
ме непрерывной нагрузки; нормирование параметров
физических нагрузок в зоне умеренной интенсивности;
использование упражнений с последовательностью,
обеспечивающей закономерное изменение работоспособ-
ности в структуре занятия; применение упражнений с
согласованием фаз дыхания и движений, исключением
натуживаний.
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Abstract

In researches dealing with the strength preparation of the
athletes – sprinters, the authors restricted themselves to the
measurement of the strength of  one limb only,   presented the
total results of both legs, or presented their mean result. Thus,
the aim of the researches hereby was to: define the asymme-
try in the development of the lower limbs of sprinters at dif-
ferent levels of advancement. 125 athletes of various levels of
advancement  (16 champions class, 20 first class competitors,
36–third class, and 25 beginners) became subjects to the
research. The strength measurements of the different muscles
groups of both lower limbs  (flexors and extensors of the
thigh, shank and the foot ) were conducted with the use of the
B.M. Rybałko method [1966]. In the process of mastering the
sport championship level by the sprinters, the asymmetry in
the development of forces in the lower limbs, at first “grew”
attaining apogee with athletes of the II class, and then
declined. On the grounds of the  total results taken into
account in the examination of muscle groups, the kicking leg
was stronger than the sweeping leg in 73% of those exam-
ined. It means that almost 1/3 of the examined had better
results for the  sweeping leg, that is performed take-off from
the “weaker” limb. At the same time, as far as the indexes of
the sweeping leg, a more rational proportion of strength of the
extensors to flexors; of the thigh, shank and foot, was
observed. In addition, the correlation proportion with the
results of the 100m run was higher. 

Key words: maximal strength, lower limbs, asymmetry of
strength, sprinters in track and field, different levels of
advancement, Rybałko method.    

Wstęp

W publikacjach dotyczących problematyki przygotowa-
nia siłowego lekkoatletów sprinterów niektórzy autorzy
ograniczali się do pomiarów siły jednej kończyny dolnej
[Barteniew, Torczijan, 1972], lub podawali sumę wyników
obu nóg [Unger, 1966], czy też ich średnią arytmetyczną
[Sebastjan, 1971]. Stosunkowo rzadko badania dotyczyły
asymetrii maksymalnej siły kończyn dolnych lekkoatletów –
sprinterów o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.
W badaniach lekkoatletów stwierdzano zróżnicowanie
wyników siły tych samych grup mięśniowych prawej i lewej
kończyny. Wielu autorów dla szybszego wzrostu poziomu
mistrzostwa sportowego sprinterów zalecało symetryczny

rozwój siły mięśni kończyn dolnych, tj. zwiększenie obciąże-
nia dla słabszej z nich [Abramow, 1969; Sebastjan, 1971;
Starosta, 1975, 1990, 2003, 2006, 2008].

W dotychczas opublikowanych pracach nie zajmowano się
stronnym zróżnicowaniem siły różnych mięśni kończyn dolnych
w zależności od poziomu zaawansowania sportowego badanych.
Stąd, celem niniejszych badań było:  1. Określenie asymetrii
w rozwoju siły mięśni kończyn dolnych u lekkoatletów – sprint-
erów. 2. Poszukiwanie relacji pomiędzy wielkością tej asymetrii
a poziomem zaawansowania sportowego. 3. Ustalenie współza-
leżności pomiędzy poziomem siły mięśni nogi odbijającej
i zamachowej. 4. Próba uzasadnienia przyczyn powstawania
asymetrii czynnościowej u badanych. 5. Sformułowanie zaleceń
metodycznych dotyczących zmniejszania wielkości asymetrii
czynnościowej kończyn dolnych.

Materiał i metody 

Badaniami objęto 125 lekkoatletów - sprinterów, w tym 7
- klasy mistrzowskiej międzynarodowej, 9 – klasy mistr-
zowskiej krajowej, 28 - klasy I, 20 - klasy II, 36 - klasy III
i 25 początkujących. Badani poszczególnych klas sportowych
byli  różnym wieku: początkujący 11-14 lat (x=12),
lekkoatleci klasy trzeciej 12-15 lat (x=14), drugiej 14-18 lat
(x=16), pierwszej 17-21 lat (x=19), mistrzowskiej 20-26 lat
(x=23). Wiek badanych wahał się w granicach 11-26 lat,
a staż sportowy 1-10 lat. Spośród 125 sprinterów prawie
połowa odbijała się w skokach lekkoatletycznych z lewej
nogi (n=62), a druga połowa z prawej (n=63).    

Pomiary maksymalnej siły izometrycznej różnych grup
mięśniowych kończyn dolnych przeprowadzono z pomocą
metody B.M. Rybałko [1966]. Tę prostą metodę zapro-
ponowali Rybałko wspólnie z Abałakowem. Jej rzetelność
wynosiła 0,96-0,99. Metoda stosowana była w licznych bada-
niach prowadzonych w krajach b. ZSRR. Pomiary siły
prowadzono przy kącie 90° zawartym pomiędzy poszczegól-
nymi częściami ciała. Zginanie i prostowanie uda mierzono
w stosunku do tułowia, tj. w stawie biodrowym itp.
W każdym pomiarze stosowano trzy powtórzenia i jedynie
najlepszy z nich uwzględniano w analizie statystycznej.
Między powtórzeniami występowały 2-3 minutowe przerwy.
Stosowano następującą kolejność  pomiarów siły prostown-
ików i zginaczy: uda, podudzia, stopy. Różnicę pomiędzy
sumarycznymi wynikami siły zginaczy i prostowników uda,
podudzia, stopy nogi zamachowej i odbijającej traktowano
jako asymetrię. Obliczono m.in. średnie arytmetyczne,
odchylenia standardowe, istotność różnic.
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Wyniki

U lekkoatletów różnego poziomu zaawansowaniu
stwierdzono zróżnicowanie siły mięśniowej nogi odbijającej
i zamachowej. Punktem odniesienia były wskaźniki siły nogi
zamachowej (ryc.1). Średnie wskaźniki siły mięśni prostown-
ików uda, podudzia i zginaczy podeszwy stopy były wyższe
dla nogi odbijającej u  wszystkich lekkoatletów niezależnie
od ich zaawansowania sportowego. W zakresie siły mięśni
zginaczy różnych części nóg nie dostrzeżono określonej ten-
dencji. Średnie wskaźniki siły zginaczy uda nogi zamachowej
były wyższe, niż nogi odbijającej prawie u wszystkich
lekkoatletów, prócz początkujących. Natomiast, siła zginaczy
podudzia u początkujących, jak też lekkoatletów II i III klasy
była większa dla nogi zamachowej, a u zawodników klasy I
i mistrzowskiej dla odbijającej. Wyższe wskaźniki siły zgi-
naczy stopy stwierdzono dla nogi odbijającej prawie u wszys-
tkich sprinterów, z wyjątkiem początkujących.

Omawiane zróżnicowanie stwierdzono na podstawie
średnich wyników siły prostowników i zginaczy uda,
podudzia oraz stopy u lekkoatletów różnego poziomu
zaawansowania. Indywidualne wskaźniki siły charaktery-
zowało duże zróżnicowanie i nie zawsze mieściły się one w
ramach zarysowanych tu tendencji.

Na podstawie sumy wszystkich wskaźników uwzględ-
nionych w badaniu grup mięśniowych u 72% lekkoatletów
noga odbijająca była silniejszą od zamachowej.
Jednocześnie, dla wskaźników nogi zamachowej charak-
terystyczny był racjonalniejszy stosunek siły prostowników
do zginaczy: uda, podudzia i stopy, a ponadto wyższy  korela-
cyjny związek z wynikami biegu na 100 m.

Dyskusja

Uzyskane wyniki nie potwierdziły ustaleń niektórych
autorów odnośnie jednokierunkowych zmian asymetrii, tj. jej
zmniejszania wraz z wyższym poziomem zaawansowania
sportowego sprinterów [Sebastjan, 1971]. Jednocześnie,
wskazały one na ich złożoną strukturę. Niewielkie zróżnicow-
anie wyników siły nogi zamachowej i odbijającej  obserwowane
u początkujących w procesie szkolenia stopniowo „zwiększało
się” (ryc.2), osiągając wartość maksymalną u lekkoatletów II
klasy, natomiast u zawodników wyższych klas sportowych
„zmniejszało się”. 

W tradycyjnie realizowanym procesie doskonalenia mistr-
zostwa technicznego sprinterów, tj. ukierunkowanym głównie
na rozwijanie zdolności szybkościowo-siłowych, z pomijaniem
koordynacyjnych, w tym wyrównywania sprawności ruchowej
kończyn dolnych, wystąpić mogą umowne trzy fazy rozwoju
asymetrii w przejawianiu się siły. Faza pierwsza – wyjściowa,
w której występuje asymetria pierwotna charakterystyczna dla
początkujących. Jest ona skutkiem wykonywania ruchów
w życiu codziennym, a więc pełnego przystosowania się osobni-
ka do otaczającego go środowiska ludzi praworęcznych. Faza
druga – asymetria wtórna, kształtująca się w procesie doskonale-
nia techniki biegu sprinterskiego. Stanowi ona swoiste poszuki-
wanie optymalnych współzależności między różnymi grupami
mięśniowymi i koordynującymi ich działalność ośrodkami ner-

wowymi. W drugim stadium tej fazy asymetria siły osiągnęła
swoje apogeum i bardziej wyraziście przejawiała się u sprint-
erów klasy II (por. ryc.1-2).

Faza trzecia – występuje w niej kształtowanie się asymetrii
„optymalnej”. W procesie doskonalenia mistrzostwa

u lekkoatletów wyższych klas sportowych (powyżej drugiej
klasy) asymetria zaczęła „zmniejszać się”, by u zawodników
klasy mistrzowskiej znaleźć się w przedziałach zbliżonych do
asymetrii pierwotnej.  Pod pojęciem „optymalnej” asymetrii
rozumiemy taką, która ukształtowała się pod wpływem treningu
u zawodników najwyższego  poziomu mistrzostwa w zakresie
symetrycznych części ich ciała. Była ona skutkiem zawężonej
specjalizacji sportowej, w ramach której nie uwzględniono sym-
etrycznego charakteru biegu sprinterskiego. Świadczy ona o
przedwczesnym zakończeniu się procesu kształtowania się wza-
jemnych koordynacyjnych stosunków między różnymi grupami
mięśniowymi, nie w pełni odpowiednimi do wymagań staw-
ianych lekkoatletom w biegu sprinterskim.

Nawet na najwyższym poziomie mistrzostwa technicznego
asymetria ruchów nie powinna zanikać całkowicie (co jest
niemożliwe chociażby ze względu na asymetrię morfologiczną –
różną długość kończyn dolnych), gdyż  w ograniczonej postaci

(im większej symetrii wymaga dyscyplina, tym znaczniejsze
ograniczenie) stanowi ona podstawę fenomenu regulacji.
Organizm człowieka można rozpatrywać jak samoregulujący się
system cybernetyczny. Niezgodność występująca pomiędzy
wejściem i wyjściem w tym biosystemie (też asymetria) stanowi

Ryc.1. Asymetria siły symetrycznych grup mięśniowych nogi
odbijającej i zamachowej u lekkoatletów sprinterów różnego
poziomu zaawansowania     n=125

Ryc.2. Sumaryczna asymetria siły kończyny donlej  odbija-
jącej i zamachowej u lekkoatletów sprinterów różnego
poziomu zaawansowania     n=125
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siłę napędową procesu regulacji. Dlatego, osiągnięcie przez
zawodnika pełnej symetrii ruchów może oznaczać wyczerpanie
się jego możliwości  w zakresie ruchowego doskonalenia.
Jednocześnie, osiągnięcie pełnej symetrii techniki sportowej, a
szczególnie w zakresie ruchów bardzo złożonych koordyna-
cyjnie jest niemożliwe. Natomiast, dążenie do wysokiego
poziomu ich symetryzacji jest pożądane i niezwykle pożyteczne
dla wszechstronnego rozwoju ruchowego i przygotowania tech-
nicznego zawodnika [Starosta, 1975, 1990, 2003, 2006],
szczególnie w dyscyplinach wymagających jednakowych
ruchów obu stron ciała. Bowiem wyraźna asymetria morfolog-
iczna  i czynnościowa kończyn dolnych narusza rytmikę biegu,
a więc wpływa na pogorszenie wyników sportowych.

Dla nogi zamachowej ustalono racjonalniejszą zależność
występującą między wskaźnikami siły prostowników i zginaczy

uda, podudzia i stopy, a także silniejsze związki korelacyjne
z wynikami biegu na 100 m. Przypuszczalnie, jest ona u sprint-
erów nogą „wiodącą”. Analogiczny wniosek sformułowano
w oparciu o badania asymetrii czynnościowej u lekkoatletów
specjalizujących się w skokach [Bielajew, 1984] i piłkarzy
nożnych [Miednikow, 1975].

Wielokrotne powtarzanie tego samego ruchu prowadzi do
powstawania dynamicznego stereotypu. Przy czym, stabilizują
się nie tylko przestrzenne, ale i czasowe jego wskaźniki.
W wyniku czego powstaje tzw. bariera szybkości [Zaciorski,
Filin, 1962]. Jednym ze sposobów pokonania tej bariery może
być wykonywanie ćwiczeń połączonych ze zmianą formy ruchu
tj. „zewnętrznego obrazu ruchu” [Abramow, 1969]. Do tej grupy
należą ćwiczenia  symetryzujące, tj. ukierunkowane na
wyrównywanie sprawności ruchowej obu części ciała.
W początkowej fazie procesu symetryzacji mogą one wywołać
destabilizację przestrzennych i czasowych wskaźników ruchów.
W następnej fazie, sprzyjają zwiększeniu dokładności ruchów
obu stron ciała [Starosta 1975, 1990, 2003, 2006], polepszeniu
rytmiki kroków, a w konsekwencji większej symetrii biegu
i związanej z tym jego prędkości.

Wnioski i zalecenia metodyczne

1. W procesie doskonalenia mistrzostwa sportowego
u sprinterów asymetria w rozwoju siły  kończyn dolnych
najpierw „powiększała się”, osiągając apogeum u lekkoatletów
II klasy, a u zawodników wyższego poziomu zaawansowania
zaczynała „zmniejszać się”. Mogło to być skutkiem znaczącego
zawężenia środków treningowych i nieuwzględnienia procesu
symetryzacji, tj. wyrównywania sprawności obu stron ciała.
Ukształtowanie pełnej symetrii w rozwoju siły mięśni obu nóg
nie jest możliwe, ale dążenie do niej jest szczególnie pożądane
w tzw. symetrycznych dyscyplinach sportu, gdyż sprzyjać może
rozwijaniu większej prędkości biegu. W tym kontekście
asymetrię czynnościową rozpatrywać można jako podstawę
fenomenu regulacji.

2. Na podstawie sumy wyników uwzględnionych w badaniu
różnych grup mięśniowych stwierdzono, iż u 72 % lekkoatletów
noga odbijająca była silniejsza od zamachowej. Oznacza to,
iż prawie 1/3 badanych miała lepsze wyniki dla nogi zama-

Tab 1. Wskaźniki siły maksymalnej różnych grup mięśniowych u lekkoatletów - sprinterów różnego poziomu
zaawansowania (N)  n = 125

Tab 2. Procentowy „przyrost” maksymalnej siły różnych grup
mięśni u lekkoatletów - sprinterów różnego poziomu zaawan-
sowania (w stosunku do wyników uzyskanych przez początku-
jących)  n = 125

Tab 3. Stosunek siły mięśni prostowników do siły zginaczy uda,
podudzia i stopy u lekkoatletów - sprinterów różnego poziomu
zaawansowania (w jednostkach umownych)   n=125
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chowej, tj. wykonywała odbicie w skokach ze „słabszej”
kończyny.

3. Dla wskaźników nogi zamachowej stwierdzono racjonal-
niejszy stosunek siły mięśni prostowników do zginaczy: uda,
podudzia i stopy. Ponadto, silniejszy był ich związek korelacyjny
z wynikami biegu na 100 m.

4. Stwierdzono silniejszy związek między wynikami biegu
sprinterskiego i wskaźnikami siły mięśni nogi zamachowej niż
odbijającej. Objaśnić to można tym: po pierwsze (jako pozyty-
wne), u badanych noga zamachowa charakteryzowała się
racjonalniejszym stosunkiem występującym między siłą pros-
towników i zginaczy uda, podudzia i stopy; po drugie, (jako
negatywne), niższy stosunkowo poziom rozwoju siły mięśni
nogi zamachowej w większym stopniu określa wyniki uzyski-
wane w biegu sprinterskim.

5. Współzależność wyników siły poszczególnych grup
mięśniowych i biegu na 100 m u początkujących była nieistotna
statystycznie (p > 0,05). Zwiększała się ona w miarę wzrostu
poziomu sportowego zawodników. U lekkoatletów klasy mistr-
zowskiej zależność między wynikami biegu na 100 m i siłą pros-
towników uda oraz zginaczy stopy wynosiła r = 0,6, a siłą zgi-
naczy uda r = 0,7 (p < 0,05).

6. Stosowanie ćwiczeń symetrycznych, tj. ukierunkowanych
na wyrównywanie sprawności ruchowej obu stron ciała
w początkowej fazie wywołać może destabilizację przestrzen-
nych i czasowych właściwości (wskaźników) ruchu. Sprzyja to
pokonaniu bariery szybkości w sprincie, a następnie ukształ-
towaniu nowych bardziej optymalnych stosunków czasowo-
przestrzennych techniki biegu. Do takich ćwiczeń zaliczyć
można: bieg i skoki po nachylonej (w prawo u w lewo) bieżni,
bieg i skoki w obuwiu z podeszwami o zróżnicowanej grubości,
bieg na wirażu w obu kierunkach, bieg z dodatkowym obciąże-
niem umocowanym na nogach i in.
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Abstract

The article presents the author's view of the problem
associated with the assessment of the impact of body-mass
characteristics of partners on the selection and acquisition of
pairs and groups in acrobatic gymnastics. The main idea is
that to achieve constantly high results on competitions it is
necessary to form the base of physical, technical, choreo-
graphic and other types of training that matches on the exist-
ing system of body-mass partners' selection.

Проблема отбора в спортивной акробатике имеет,
если так можно выразиться, общую и специальную
части. Общая – весьма коррелированна с общей пробле-
мой отбора спортсменов, которая исследована достаточ-
но глубоко в теории спорта, при этом разработаны
необходимые методики и технологии отбора [3, 4, 5, 13,
16, 17 и др.]. Среди полученных результатов особо выде-
ляется система пятиэтапного отбора профессора
Платонова В.Н. [10].

Специальная часть отбора решается не столь одно-
значно. По мнению профессора Болобана В.Н., причин
этому много: рост сложности упражнений различных
структурных групп, повышение трудности соревнова-
тельных программ, повышение требований к психологи-
ческой и биомеханической совместимости партнеров,
характерных для парно-групповых видов спорта, высо-
кие, постоянно растущие тренировочные нагрузки и др.
[2].

При этом специалисты предлагают различные специ-
фичные критерии отбора и оценки перспективности
спортсменов акробатике. Так, В.П. Коркин и А.В. Тишлер
считают основным из них функцию балансирования,
которая относится к числу генетически обусловленных
факторов [7, 11]. О.В. Шебалдина утверждает, что жен-
ские акробатические тройки, сформированные с учетом
основных морфометрических показателей, после года
тренировок, превосходят другие тройки по технике
выполнения групповых упражнений и соревновательной
оценке. Предлагаемое ею решение задачи эффективного
отбора и комплектования троек базируется на результатах
антропометрических измерений, оценке конституцион-
ных типов, определении свойств нервной системы и тем-
перамента [12]. Исследования Е.В. Ивченко доказывают
целесообразность учета показателей двигательного взаи-
модействия по узлам связи (например, «кисти-кисти»),

опорным узлам и рабочим позам; функции балансирова-
ния; симметрии–асимметрии движений в системе взаи-
модействующих тел; межличностных отношений, совме-
стимости партнёров [6].

Анализ показывает, что известные методики весьма
информативны, но весьма трудоемки, поскольку бази-
руются преимущественно на сложных качественных
оценках совокупности количественных показателей
и требуют наличия помимо определенных аналитических
способностей у тренера достаточно сложного инструмен-
тария. Кроме того они практически не применимы при
проведении сравнительного анализа (для проведения
успешной конкурентной борьбы), поскольку подавляю-
щее большинство необходимых для этого данных по
ведущим зарубежным спортсменам оказываются недо-
ступными (ввиду их отсутствия или закрытости) для
исследователя.

Таким образом, несмотря на глубокую проработку
вопроса, проблема отбора как инструмент обеспечения
конкурентных преимуществ акробатических составов
(пар, групп) остается достаточно острой.

Дискутируя о повышении требований к психологиче-
ской и биомеханической совместимости партнеров, спе-
циалисты отмечают все же, что росто-весовые показате-
ли «лежат на поверхности» проблемы. Профессор
Болобан В.Н. в [2] приводит высказывание Торнтона –
тренера восьмикратного олимпийского чемпиона по пла-
ванию Мэта Бионди – о том, что пловец с большим рас-
стоянием от кончиков пальцев вытянутой руки до кончи-
ков пальцев ног обладает огромным преимуществом над
другими спортсменами.

Л.Я. Аркаев и Н.Г. Сучилин, проводя сравнение двух
гимнастов, находящихся на одном уровне подготовленно-
сти и имеющих схожее телосложение, но разный рост,
полагают, что абсолютная сила более высокого спортсме-
на, определяемая при прочих равных условиях величи-
ной физиологического поперечника мышц, будет больше,
хотя относительная сила будет выше у более легкого гим-
наста. А ведь для подъема собственного веса гимнасту
при выполнении упражнений нужна именно относитель-
ная сила [1]. Заметим, что акробатам необходимо справ-
ляться не только с собственным весом, но и в ряде случа-
ев с весом партнеров.

Измерение роста партнеров, составляющих
пары/группы акробатов, и введение сбавок за нарушения
установленных ограничений являются действенным
инструментом выравнивания «стартовых условий»
спортсменов на международных соревнованиях. И хотя в
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истории развития вида спорта имеются периоды, когда
соответствие партнеров по росту не было регламентиро-
вано, ныне действующие правила содержат требования
достаточно жесткого наказания за отклонения от «стан-
дартов».

Вместе с тем дискуссия по поводу целесообразности
введения этих ограничений ведется специалистами
постоянно. К примеру, на Конгрессе ФИЖ (Берлин, сен-
тябрь 2011 г.) – крупнейший форум международной феде-
рации гимнастики, проводимый раз в четыре года перед
началом нового олимпийского цикла – представители
разных стран высказывали следующие мнения по данно-
му вопросу:

отменить сбавки за несоответствие массы и уровня
зрелости партнеров в младшей возрастной группе (11-16
лет), поскольку это отрицательно сказывается на росте
мастерства партнеров (Федерация акробатики
Великобритании);

сохранить сбавки за несоответствие массы и сомато-
типа партнеров (представители Португалии);

отменить сбавку за несоответствие роста партнеров
для всех возрастных групп, кроме взрослых или учиты-
вать вес, а не рост спортсменов и его разницу между
верхними и нижними партнерами (выходцы советской
школы акробатики).

Нынешний этап указанных дискуссий закончился
утверждением сбавок за ростовые несоответствия, мак-
симум которых вычитается из окончательной оценки за
каждое упражнение и может составить в возрастной

группе 11-16 лет и 12-18 лет - 0,3 балла, в возрастной
группе 13-19 лет – 0,5 балла, а у взрослых спортсменов –
1,0 балл [21, 22]. Наличие специальных сбавок из оценки
за артистизм, как это было определено в явном виде пра-
вилами 2009 – 2012 гг. (таблица 1) или «размыто» по
группам требований правил 2013 – 2016 гг. делает про-
блему отбора и комплектования акробатических
пар/групп еще более актуальной.

Многолетние педагогические наблюдения за росто-
весовыми параметрами лидеров европейской и мировой
акробатики, наложенные на результаты проводимых на
Конгрессах ФИЖ дискуссий, позволяют предположить,
что соотношение антропометрических показателей не
является определяющим в достижении результата акро-
батов. Для проверки этой гипотезы была использована
весьма удобная экспресс-оценка соответствия мировой
практике отбора акробатов, базирующаяся, на соотноше-
нии индекса массы тела партнеров.

Индекс массы тела – ИМТ (или BMI – от англ. body
mass index) – величина, позволяющая оценить степень
соответствия массы человека и его роста и, тем самым,
косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нор-
мальной или избыточной. ИМТ измеряется в кг/м² и рас-
считывается по формуле [14]:

где:
m – масса тела в килограммах;
h – рост в метрах.

Таб. 1 – Сбавки из оценки за
артистизм в соответ-
ствии с Кодексом оценок
2009-2012 гг. [20]
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Хотя применение ИМТ для оценки «эффективности»
телосложения спортсменов в общем случае не всегда
оправдано (высокое значение индекса может быть
обусловлено не только накоплением жира, но и развитой
мускулатурой), индекс массы тела можно использовать
как инструмент сравнения соответствия сформирован-
ных спортивных пар, троек, четверок с «эталоном». При
этом в качестве «эталона» целесообразно выбирать не
нормативные, а абсолютные значения ИМТ чемпионов
мира/Европы либо соотношение значений этих индексов
внутри лучшего состава (пары, группы) чемпионата. Для
обобщенной оценки могут быть использованы и усред-
ненные значения ИМТ победителей, как это сделано
автором совместно с коллегами из Академии физическо-
го воспитания в Познани (Польша) и Польской федера-
ции спортивной акробатики при анализе результатов
выступлений на чемпионате Европы по акробатике

Таб. 2 – СНормы ИМТ, 
в зависимости от 
возраста и пола [18]

Рисунок 1 – Средние показатели ИМТ юнио-
ров: ЧЕ – средние показатели участников чем-
пионата Европы; Медалисты ЧЕ – средние показате-
ли медалистов чемпионата Европы; Беларусь – сред-
ние показатели белорусских акробатов; Элита
Беларусь – средние показатели белорусских акроба-
тов, лидеров национальной команды; Д – девушки; Ю
– юноши; В – партнеры, выполняющие функцию верх-
него; Н – партнеры, выполняющие опорную функцию –
нижние, средние

Рисунок 2 – Средние показатели ИМТ взрослых акро-
батов (обозначения аналогичны используемым на
рисунке 1)

Рисунок 5 – Значения ИМТ акробатов чемпионов мира
и обладателей кубка мира 2012-2013 гг.: ЖП – пока-
затели женской пары; МП– показатели мужской
пары; Тр – показатели женской тройки

Рисунок 4 – Значения ИМТ акробатов основного
состава национальной команды РБ 2012 г.: ЖП –
показатели женской пары; МП– показатели мужской
пары; Тр – показатели женской тройки; Чт – показа-
тели мужской четверки

Рисунок 3 – Значения ИМТ элитных акробатов: 
ЖП – показатели женской пары; МП1 и МП2 – показа-
тели мужских пар; 
СмП – показатели смешанной пары; Тр1 и Тр2 – пока-
затели женских троек; Чт – показатели мужской
четверки
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(г. Зелена Гура, Польша) на генеральной совокупности
его участников (рисунки 1 и 2) [15, 19].

Полученные усредненные показатели могут являться
ориентирами при формировании составов (пар и групп).

Сопоставление ИМТ белорусских акробатов с абсо-
лютными значениями таких индексов, характеризующих
представителей мировой элиты – спортсменов России и
Украины, которые на протяжении 5 лет (2003-2007 гг.)
становились чемпионами и/или призерами этапов Кубка
мира, чемпионатов Европы, мира и Всемирных игр,
демонстрируя высокий уровень техники исполнения
сложнейших элементов и артистизма – (рисунок 3 и 4)
[8], позволяет получить более «тонкую» оценку соответ-
ствия ИМТ лидеров белорусской акробатики.

Оказывается, что ИМТ не является определяющим
при распределении белорусских спортсменов внутри тур-
нирной таблицы. Так, более высокими значениями ИМТ
верхних характеризуются наши тройки и четверки
(в тройках – 17,1 кг/м2 у белорусской верхней; 14,3 кг/м2
и 15,3 кг/м2 – у чемпионок мира; в четверках – 20,1 кг/м2
у белорусского верхнего; 17,4 кг/м2 – у верхнего чемпио-
на мира). Наши женские и мужские пары имеют верхних
с меньшими значениями ИМТ, нежели женские и муж-
ские пары мировых лидеров (14,5 кг/м2 и 17,9 кг/м2 – у
белорусов; 15,2 кг/м2 и 19,5 кг/м2 – у чемпионов мира
соответственно). Картина с ИМТ нижних и средних пар-
теров иная: 

- в женских парах ИМТ нижней белорусской пары
значительно (на 2,7 кг/м2) выше ИМТ нижней пары
мировых лидеров;

- в мужских парах ИМТ нижнего белорусской пары
ниже (на 2,4 кг/м2) ИМТ нижнего пары мировых лиде-
ров;

- в тройках ИМТ средней нашей тройки значительно
ниже (на 3,0 кг/м2) ИМТ средней партнерши тройки
мировых лидеров притом, что значения ИМТ нижних
оказываются практически одинаковыми (19,7 и 19,8 кг/м2
соответственно);

- в четверках ИМТ средних партнеров белорусов
существенно ниже (на 3,4 кг/м2) ИМТ лидеров мировой
акробатики, а ИМТ нижнего партнера – существенно
выше (на 5,9 кг/м2).

Сравнение значений ИМТ спортсменов националь-
ной команды, действующих чемпионов мира и обладате-
лей кубка мира 2012-2013 гг. также не позволяет сделать
выводы о наличии однозначно определяемой зависимо-
сти между значениями ИМТ и положением в турнирной
таблице (рисунок 5).

Полученные результаты подтверждают сформулиро-
ванную ранее гипотезу и позволяют говорить о том, что
соотношение росто-весовых показателей партнеров не
играет решающей роли в достижении результата.
Поэтому дискуссии о необходимости ужесточения требо-
ваний к регламентации росто-весовых соотношений
партнеров, можно полагать, не носят конструктивный
характер. Необходимы «рамочные» ограничения (для
исключения очевидно неприемлемых решений, напри-
мер, пара: «слон» и «моська»). Жесткая регламентация в

данном случае будет способствовать «унификации» пар и
групп, ограничивать возможности реализации своих воз-
можностей спортсменов, обладающих разными антропо-
метрическими данными и типами телосложений. Это не
оправдано с этической точки зрения, и не является опре-
деляющим фактором в создании сложных и зрелищных
программ.

Следует полагать также, что достижение и сохране-
ние высокого результата при выполнении «рамочных»
ограничений обеспечивается за счет своевременно сфор-
мированной, адаптированной под сложившиеся в резуль-
тате отбора росто-весовые показатели, базы физической,
технической, хореографической и др. подготовки партне-
ров [9]. Именно это, по нашему мнению, должно опреде-
лить основное направление дискуссий и исследований
специалистов.
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Abstract

The present study has the main aims: 1. To determine the
genetic condition of high achievements in sports games using
literary data and including our own investigations. 2. To
prove the possibility of early prognosis of movement abilities
in children and young adults on the basis of genetic study. 3.
To show the meaning in study of genetic of movement coor-
dination abilities in the system of selection children in sport
games. In the development of the length of the body genetic
determination was predominant, which was indicated by the
high values of heritability coefficients of Holzinger (H2) and
Fischer (F). In investigations on the effects of heredity and
environmental factors on the development of static and dyna-
mic equilibrium it was found that man’s static equilibrium
depends to an almost equal extent on hereditary and environ-
mental factors whereas environment had a more significant
effect on the development of dynamic rather than static equ-
ilibrium. A simple movement reaction was found to be caused
to a considerable extent by hereditary factors. At that same
time it was shown that the velocity of a single movement
depends to an equal extent on hereditary and environmental
factors and the maximal frequency of movement is to a large
extent determined by environmental factors. The results obta-
ined by different authors have indicated that complex appari-
tion of velocity investigated on the model of twins on race
tests on short distances (from 10 to 100 m) were a large
degree dependent on the effects of genetic factors. In progno-
sis of success in sport games the development of morphologi-
cal factors (body length and build) should be taken intro con-
sideration, velocity of motion reaction, capacity (anaerobic
and aerobic), movement coordination abilities, velocity of
locomotion movements, jumping ability, relative muscle
strength and the velocity of a single movement (the above-
mentioned indices have a decreasing utility). 

Key words: Genetic causes, environmental causes, herita-
bility coefficients, movement coordination abilities, fitness
abilities, selection.  

Wprowadzenie

Wzrastającą popularnością i zainteresowaniem młodych
ludzi różnych krajów cieszą się koordynacyjnie złożone dyscy-
pliny sportowe, a wśród nich gry sportowe. Należą one do naj-

wyższego poziomu koordynacji ruchowej, tj. wymagają jedno-
czesnego przejawiania dokładności i szybkości ruchów w zmie-
niających się warunkach (ryc.1). Uprawianie ich, nie tylko
wymaga przejawiania rozmaitych zdolności motorycznych, ale
je też rozwija. Osiągnięcie znaczącego sukcesu  w grach dostar-
cza dużych dochodów. Stanowi to bodziec dla wielu młodych
ludzi żądnych sławy i pieniędzy. I choć droga do sukcesu
wymaga wielu lat treningu i wyrzeczeń wiele osób wkracza na
nią. W sukcesach tych zainteresowani są zawodnicy i ich trene-
rzy, ale także kluby, związki sportowe i państwa przeznaczają-
ce na sport wyczynowy znaczne środki. Wielkość wydatkowa-
nej sumy przez państwo zależy w dużym stopniu od poziomu
zdolności motorycznych, a szczególnie koordynacyjnych osob-
nika uprawiającego sport. Im zawodnik bardziej uzdolniony
ruchowo, tym mniejsze wydatki państwa na jego wieloletni
cykl treningowy i krótszy okres dochodzenia do szczytu sławy.
Mechanizm wydaje się być prosty. Najważniejsze, to wybór
kandydata o odpowiednich predyspozycjach. Jednak, to tylko
część tego złożonego problemu. Druga, nie mniej ważna - to
umiejętne pokierowanie rozwojem ujawnionych predyspozycji
i wykorzystanie ich przy opanowaniu techniki konkretnej dys-
cypliny sportu. Często, ta druga część jest bardziej złożona niż
pierwsza.

Gry sportowe, ze względu na swą widowiskowość
i popularność często były przedmiotem badań [Czerwiński,
1966; Naglak, 1994; Stiehler i in., 1988]. Penetrowano ich
różne obszary. Przeważnie,  im bardziej popularna była gra,
tym więcej poświęcano jej badań. Wśród najczęściej podej-
mowanej problematyki była: technika, taktyka, analiza gry,
przygotowanie psychologiczne. Stosunkowo niewiele miej-
sca zajęły w nich zdolności ruchowe, a szczególnie koordy-
nacyjnie [Ljach, 1995, 1998; Jarocki i in., 1998; Sergienko,
Starosta, 1998; Starosta, 1998, 1999; Starosta, Felbur, 1998;
Starosta, Helbik, 1998; Starosta, Kordecka, 1998; Żak, 2000].
Analogicznie, jak w innych dyscyplinach sportu, w grach zaj-
mowano się głównie zdolnościami kondycyjnymi. Ta tenden-
cja znalazła odzwierciedlenie także w badaniach genetycz-
nych uwarunkowań zdolności motorycznych. W tym istot-
nym fragmencie procesu treningowego trenerzy byli zdani na
samych siebie i brak teoretycznych podstaw musieli nadrobić
„metodą prób i błędów”. Ten niedobór badań zdolności koor-
dynacyjnych występuje też w niniejszym opracowaniu.

Ogromne osiągnięcia w grach sportowych były wynikiem
złożonego współdziałania uwarunkowań genetycznych
i wpływu środowiska zewnętrznego (technologii treningu,
żywienia, klimatu i in.). Możliwości wychowawcze,
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a w szczególności wpływ ćwiczeń fizycznych nie są nieogra-
niczone. Zakres rozwoju zdolności ruchowych, szczególnie
ich górne granice limituje  genotyp. Dlatego, celem niniejszej
pracy było:  1. Ustalenie genetycznych uwarunkowań odno-
szenia sukcesów w grach sportowych w oparciu o dostępne
publikacje i wyniki badań własnych.  2. Wskazanie na możli-
wość wczesnego prognozowania rozwoju zdolności rucho-
wych u dzieci i młodzieży na podstawie informacji genetycz-
nej. 3. Określenie znaczenia wyników genetycznych badań
zdolności koordynacyjnych w systemie doboru dzieci do
uprawiania gier sportowych.

Osiąganie znaczących  sukcesów  w grach sportowych
(m.in. w koszykówce i siatkówce) w znacznym stopniu  uwa-
runkowane jest wskaźnikami morfologicznymi (wysokością
ciała, strukturą jego budowy  i proporcjami) i zdolnościami
ruchowymi, tj. kondycyjnymi (szybkościowymi, siłowymi,
szybkościowo-siłowymi, wytrzymałościowymi) oraz koordy-
nacyjnymi. W jakim stopniu rozwój tych zdolności rucho-
wych uwarunkowany jest genetycznie? Na pytanie to spróbu-
jemy odpowiedzieć.

Genetyczne uwarunkowania wskaźników morfolo-

gicznych

Wysokość ciała. Wyniki 25 badań populacji różnych kra-
jów: Amerykanów, Rosjan, Ukraińców, Polaków,
Białorusinów, Estończyków, Czechów, Niemców- były zbli-
żone (ryc.2). Wysokie wartości współczynnika dziedziczno-
ści  Holzingera (H2) i Fishera (F) wskazały na przewagę uwa-
runkowania dziedzicznego w rozwoju wysokości ciała.
Porównując genetyczne wpływy na długość ciała noworod-
ków, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, B. Nikitiuk
(1978) wykazał zwiększający się wpływ dziedziczności
w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Regulowane
genetycznie było też tempo wydłużenia ciała. Konkluzję
tę sformułowaliśmy na podstawie własnych wieloletnich
badań bliźniąt monozygotycznych (MZ) i dyzygotycznych
(DZ). Jedno z badań longitudinalnych trwało 2 lata (tab.1).
W początkowych pomiarach uczestniczyło 50 par bliźniąt
jednej płci (wśród nich 24 pary MZ i 26 par DZ ) w wieku
12-17 lat. W końcowych pomiarach wzięło udział jedynie 40
par bliźniąt z  początkowego badania (21 par MZ i 19 par
DZ).

Analiza zebranych wyników wykazała nieznaczne
zmniejszanie się wpływu uwarunkowań dziedzicznych
w końcowym etapie badań (tab.1). U bliźniąt wysokość ciała
w okresie dwóch lat zwiększyła się. Średnie wskaźniki przy-
rostu wysokości ciała były większe u DZ (x = 8,20 cm),
niż u MZ (x = 5,86 cm). Współczynniki dziedziczności
świadczyły o tym, że tempo zmiany wysokości ciała zależy
od umiarkowanego wpływu uwarunkowań dziedzicznych.
Mechanizmy przekazywania dziedzicznej informacji doty-
czącej wskaźników antropometrycznych obserwować można
analizując wyniki badań wewnątrz rodzinnych  (tab. 2).

Analiza wyników badań wykazała, iż zmniejszenie się
współczynnika wewnątrzklasowej korelacji występowało
w następującej kolejności: matka-córka, ojciec-syn, matka-
syn, ojciec-córka. W okresie dojrzewania dzieci, więź
wewnątrzrodzinna  dotycząca wysokości ciała zwiększała się,
a w okresie pokwitania zmniejszała się (nieco wyraźniej
u synów, niż u córek).

Opierając się na wynikach wewnątrzrodzinnych badań
wysokości ciała, można sformułować następujący wniosek:
przewidywanie wysokości ciała córki na podstawie wysoko-
ści matki jest bardziej trafne, a syna - według wzrostu ojca.
Ponadto,  prognoza wysokości ciała córki według wzrostu
matki jest bardziej niezawodna, niż w oparciu o dane ojca.
Prognozowanie wysokości ciała dziewczynek według wyso-
kości ciała ich matek można stosować od trzeciego roku
życia, a prognozę  długości  ciała syna według wzrostu  ojca
- od 4 lat.  Z wiekiem, zwiększa się trafność  prognozy wyso-
kości ciała dzieci na podstawie danych rodziców.

Na podstawie eksperymentalnego materiału W. Karkus
[Dyrżan, 1976]  określił wzory współzależności ostatecznych
wskaźników wysokości ciała dziewczynek i chłopców
od wzrostu ich biologicznych rodziców:

dla chłopców: /wzrost ojca + wzrost matki x 1,08/: 2
dla dziewczynek: /wzrost ojca x 0,923 + wzrost matki/:2
Wysokość ciała można też prognozować na podstawie

markerów genetycznych. W badaniach własnych [Sergienko,
1993] określano dermatoglificzne markery wysokich męż-
czyzn. W badaniach wzięło udział 50 wysokich mężczyzn
w wieku 20-29 lat. Byli to koszykarze ekstra klasy i pierwszej
ligi Ukrainy i Rosji. Średnia wysokość ich ciała wynosiła 201
cm. Rozpiętość wysokości ciała wahała się w granicach

Tabela 1. Wyniki badań ciągłych wysokości ciała (cm)
bliźniąt MZ i DZ
Uwagi: x - średnia arytmetyczna; d - średnia różnica
wewnątrz par bliźniąt; s² - średnia dyspersja wewnątrz par
bliźniąt; H² - współczynnik dziedziczności  Holzingera; F -
kryterium Fishera; f - liczba stopni swobody; p - istotność
różnic.

Tab. 2. Wewnątrzrodzinne korelacje wysokości ciała
u czterech populacji (na podstawie wyników badań
różnych autorów            n =  15, 778        Sergienko, 1987]
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191-216 cm. W grupie kontrolnej  badano dermatoglifikę rąk
i wysokość ciała u 49 mężczyzn w wieku 20-27 lat. Średnia
wysokość ich ciała wynosiła 167 cm, a rozpiętość: 157-176
cm.

W wyniku tych badań ustalono genetyczne markery
wysokiego wzrostu chłopców. Stanowi go następujący der-
matoglificzny kompleks dłoni: mniejszy kąt atd (40 i mniej),
większy kąt dat (58 i więcej), większa długość ad (przy doj-
rzewaniu dłoni 57 mm i więcej) i ct (84 mm i więcej), a także
mniejsza liczba grzebyków przy obliczaniu wskaźnika a - rad
(15 i mniej grzebyków). Prawdopodobieństwo trafnego pro-
gnozowania wysokiego wzrostu u mężczyzn (powyżej 190
cm) według określonych wyżej markerów równa się około
82%. Z 10 dermatoglificznych wskaźników odpowiadać
powinno więcej niż 5 spośród przez nas zalecanych.

Somatotyp. Wpływ czynników dziedzicznych i środowi-
skowych na konstytucjonalny rozwój właściwości dzieci
badaliśmy  z pomocą metody wskaźników. Wykorzystano
genetyczną metodę badania bliźniąt. Badaniom poddano
24 monozygotycznych (MZ) i 26 dyzygotycznych (DZ) par
bliźniąt w wieku 12-17 lat. Konstytucjonalne właściwości

bliźniąt określano z pomocą wskaźników typologicznych
proporcji ciała. Obliczano proporcje wagowo-wzrostowe
(Ketle, Kaupa, ponderalny), wzrostowo-wagowe, piersiowo-
wzrostowe (Erismana, Brugsza) i konstytucjonalne (Pigneta,
Bornharda, „kormiczny”, względnej długości kończyn gór-
nych w stosunku do wysokości ciała, względnej długości
kończyn dolnych do wysokości ciała, stosunku akromialnej
średnicy do wysokości ciała).

Wyniki tych badań umożliwiły określenie istotnych współ-
czynników  odziedziczalności dla poszczególnych wskaźni-
ków: Ketle (H=0,806; F=5,71), Kaupa  (H=0,762; F=4,19),
ponderalnego  (H=0,763;  F=4,23),  wzrostowo-wagowego
(H=0,769;  F=6,51),  Pigneta  (H =0,831; F=5,90), dla stosunku
długości kończyn dolnych do wysokości ciała (H=0,901;
F=10,05; we wszystkich przypadkach p<0,001). Nieznacznie
niższe współczynniki dziedziczności uzyskano dla wskaźników
Bornhardta (H=0,707; F=3,42), „kormicznego” (H=0,654;
F=2,89), stosunku akromialnej średnicy do wzrostu (H=0,696;
F=3,29; przy p<0,01). Uzyskane wyniki świadczą o tym,
że konstytucjonalne właściwości organizmu człowieka charak-
teryzujące się indeksami typologicznych proporcji ciała są
w znacznym stopniu uwarunkowane czynnikami dziedziczny-
mi. Jedynie dla jednego wskaźnika określono dziedziczno-śro-
dowiskowe uwarunkowanie konstytucjonalnych właściwości w
stosunku długości kończyn górnych do wzrostu (H2=0,457;
F=1,84; tutaj p>0,05). Przytoczone fakty umożliwiają  stwier-
dzenie, że określenie budowy ciała człowieka według metody
wskaźników jest informacyjne w zakresie genetycznego pro-
gnozowania stosowanego przy doborze i selekcji osobników do
gier sportowych.

Genetyczne uwarunkowania zdolności koordynacyj-

nych.

Badań ukierunkowanych na zagadnienie genetyki rucho-
wych zdolności koordynacyjnych przeprowadzono stosunko-
wo niewiele [Jarosz, Wolański, 1967; Kova, 1980; Lisicka,
1976; Ljach, Starosta, 1993; Sergienko, 1993, 1997; Skład,
1973; Starosta, 1994, 1999, 2003, 2006; Wolański, 1976].
N. Wolański [1976] określał poziom zdolności koordynacyj-
nych prawej i lewej ręki  polskich rodzin. Zdolności koordy-
nacyjne córek były bardziej zbliżone do średnich wskaźni-
ków koordynacji prawej i lewej ręki ich biologicznych rodzi-
ców, niż synów (ryc.3). Wewnątrzrodzinne związki były naj-
niższe w wieku 7-9 i 12-14 lat. Stąd, trening sportowy w tym
okresie może być najbardziej skuteczny.

Przy pomocy kinematometru E. Jarosz i N. Wolański
[1967] określali u członków 102 polskich rodzin dokładność
ruchów prawej i lewej ręki przy wznosie o 60 i 120 (czucie pro-
prioceptywne).  Na podstawie wyników tych badań stwierdzo-
no większe podobieństwo w zakresie dokładności ruchów
pomiędzy matką i córką, niż pomiędzy ojcem i synem (było ono
szczególnie duże w wieku 6 lat i powyżej 15 roku życia).
Na podstawie tych danych sformułowano wniosek  o dziedzicz-
nym uwarunkowaniu dokładności ruchów człowieka. Stąd,
chyba możliwe jest prognozowanie dokładności ruchów dzieci
w oparciu o  wskaźniki ich rodziców.

M. Skład [1973] w oparciu o badania 50 par bliźniąt MZ

Tab. 3. Wskaźniki współzależności genotypowo-
środowiskowych dla wybranych zdolności koordyna-
cyjnych u bliźniąt monozygotycznych (MZ) i dyzygoty-
cznych (DZ)       n=88 par 
x - średnia arytmetyczna 
d - średnia różnica wewnątrz pary
s² - średnia dyspersja wewnątrz pary
H² - współczynnik dziedziczności Holzingera
F - wskaźnik dziedziczności Fishera
f - liczba stopni swobody
p - istotność różnic
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i DZ twierdził, iż uzdolnienia ruchowe (określane przy pomo-
cy tapping testu Fleishmana, rzutów piłeczkami do kosza, tre-
moru) są silnie uwarunkowane genetycznie. Uczenie się pre-
cyzji ruchów było silniej uwarunkowane genetycznie
u dziewcząt. Proces ten u par monozygotycznych był bardziej
podobny niż u par dyzygotycznych. Podobieństwo to doty-
czyło zarówno poziomu uczenia się, jak też tempa przyswa-
jania nowych umiejętności ruchowych. Krzywe uczenia się
wszystkich stosowanych w badaniu zadań ruchowych miały
bardziej zbliżony przebieg u par MZ niż DZ. Uzdolnienia
ruchowe warunkujące postępy w uczeniu się odmiennych
zadań ruchowych dziedziczone są niezależnie, podobnie jak
uzdolnienia umysłowe i muzyczne.

T. Lisicka [1976] przeanalizowała kariery sportowe
dwóch par sióstr bliźniaczek. Jedna z par przez wiele lat
uprawiała gimnastykę artystyczną (DZ), a druga gimnastykę
sportową (MZ). Liczba badanych przypadków uniemożliwiła
autorce sformułowanie ostatecznych wniosków odnośnie
dziedzicznych uwarunkowań osiągnięcia mistrzostwa sporto-
wego w dyscyplinach sportu o złożonej strukturze ruchów.
Jednak, uzyskane wyniki potwierdziły rolę genotypu w takich
dyscyplinach sportu, w których zdolności ruchowe określa
się z pomocą wielokompleksowej struktury: jakościowymi
cechami ruchu, zdolnościami koordynacyjnymi, wyrazisto-
ścią ruchów, muzykalnością itd.

Badania W. Ljacha i W. Starosty [1993] przeprowadzone
na 88 parach jednopłciowych bliźniąt (44 MZ i 44 DZ)
w wieku 7-10 lat dotyczyły różnych zdolności koordynacyj-
nych (tab.3).

Dostarczyły one licznych faktów. Nie stwierdzono
istotnych związków korelacyjnych między dokładnością
odtworzenia ruchów o dużym i małym zakresie  (amplitu-
dzie). Świadczyć to może o tym, iż są one niezależnymi -
nie związanymi ze sobą czynnościami proprioceptywny-
mi. W zakresie zdolności różnicowania nie stwierdzono
jednoznacznego wskaźnika dziedziczności. Różnicowanie
zmniejszających się i zwiększających zakresów ruchów
okazało się niezależne od siebie, a ich podstawę stanowiły
różne typologiczne właściwości centralnego układu ner-
wowego. Zdolność odtwarzania wielkości siły zależy pra-
wie w równym stopniu od uwarunkowań genetycznych co
środowiskowych. Zdolność  różnicowania napięcia mię-
śniowego zależy od tego jaki wskaźnik podlega różnico-
waniu - zwiększający się czy zmniejszający. W pierwszym
przypadku większy wpływ posiadają czynniki genetyczne,
a w drugim - środowiskowe. Zdolność różnicowania
(odtworzenia) czasu trwania ruchów w znacznym stopniu
zależy od uwarunkowań środowiskowych.
Harmonizowanie ruchów ciała zależy głównie od uwarun-
kowań genetycznych. Zdolność zachowania równowagi
zależy w znacznym stopniu od uwarunkowań środowisko-
wych. Stałość czy stabilność aparatu równowagi w decy-
dującym stopniu zależy od czynników genetycznych.

Jedną z podstawowych zdolności koordynacyjnych jest
zdolność zachowania  równowagi. U bliźniąt określano
[Sergienko, Rybakow, 1984] wpływ czynników dziedzicz-
nych i środowiskowych na rozwój równowagi statycznej
i dynamicznej. W  badaniach uczestniczyło 40 par jednopł-

ciowych bliźniąt w wieku 8-16 lat, w tym 22 pary MZ i 18 par
DZ. Równowagę statyczną określano przy pomocy trzech
testów a dynamiczną jednego. W pierwszym teście oceniano
zdolność zachowania (s) w następującej pozycji ciała: stanie
na jednej nodze, druga noga ugięta w kolanie dotyka piętą
stawu kolanowego nogi podporowej, biodro odwiedzione na
zewnątrz, ręce na biodrach. W drugim teście, bliźnięta zacho-
wywały następujące położenie: stanie na jednej nodze, druga
maksymalnie uniesiona do tył-w górę, ręce w bok (tzw.
waga). Trzeci test przeprowadzono z zamkniętymi oczami.
W położeniu wyjściowym - stojąc na dwóch nogach bliźnię-
ta bez przerwy, do utraty równowagi, wykonywały skręty
głowy w prawo i lewo - w tempie jeden ruch na sekundę.
Natomiast, poziom równowagi dynamicznej określano
według wielkości odchyleń w prawo i w lewo podczas przej-
ścia odcinka 15 m z zamkniętymi oczyma.

Współczynniki dziedziczności w trzech stosowanych
testach równowagi statycznej (ryc.5) były następujące:
H=0,305;  0,411;  0,741;  F=1,44;  1,70;  3,87. W dwóch
pierwszych przypadkach p0,05, a w trzecim  - p0,01. Stąd,
przypuszczalnie statyczna równowaga człowieka prawie
w jednakowym stopniu zależy od czynników dziedzicznych
i środowiskowych. Środowisko bardziej znacząco wpływa na
rozwój równowagi dynamicznej (H2=0,120;  F=1,14 przy
p0,05), niż statycznej. Podsumowując można stwierdzić:
a) poziom równowagi w znacznym stopniu zależy od  środo-
wiska, jednak także dziedziczne czynniki wywierają na niego
określony wpływ;  b) rozwój rozmaitych zdolności koordyna-
cyjnych znajduje się pod wpływem różnych czynników gene-
tycznych.

Genetyczne uwarunkowania zdolności szybkościo-

wych

W badaniach określano trzy elementarne formy przeja-
wiania się tych zdolności: szybkość reakcji ruchowej, szyb-
kość pojedynczego ruchu i częstotliwość ruchów. Połączenie
tych form określa podstawowe przypadki przejawienia szyb-
kości. Ustalano też wpływ czynników genetycznych na kom-
pleksowe przejawienie się szybkości w całościowych aktach
ruchowych. 

Szybkość reakcji ruchowej.  Przytoczymy tu jedynie
wyniki badań własnych dotyczące prostej reakcji ruchowej
[Zaciorski, Sergienko, 1975]. Na podstawie badań bliźniąt
(24 par MZ i 26 par DZ) uzyskaliśmy następujące współ-
czynniki dziedziczności: dla prostej reakcji ruchowej ręki
- H=0,857;  F=7,00  przy p0,01 i nogi - H==0,714;  F=3,64
przy p0,01. Świadczy to, iż prosta reakcja ruchowa jest
w znacznym stopniu uwarunkowana czynnikami dzie-
dzicznymi. Dla tego rodzaju reakcji określono również
genetyczne markery [Sergienko, 1995]. Dla dzieci z wyso-
kimi predyspozycjami do rozwoju reakcji ruchowej w dia-
gnostycznym kompleksie powinna stać się następująca
dermatoglifika palców: sumaryczna liczba grzebyków -
136 i więcej, delt - 12 i więcej, zwojów - 3 i więcej na obu
rękach. Dla dzieci z niższym poziomem predyspozycji do
rozwoju szybkości reakcji ruchowej  charakterystyczna
była następująca dermatoglifika palców: sumaryczna licz-
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ba grzebyków - 135 i mniej, delt - 11 i mniej, zwojów - 2
i mniej na obu rękach. Wysokie predyspozycje do rozwoju
szybkości prostej reakcji ruchowej  u dzieci można pro-
gnozować  z dokładnością do 64-72% (przy istnieniu
dwóch z trzech markerów dermatoglificznych), a brak tych
zdolności z prawdopodobieństwem do 56-76%.

Szybkość złożonej reakcji ruchowej również jest
cechą dziedziczoną. Wniosek taki sformułowała
T. Wasilec [1975] w oparciu o badania złożonej reakcji
ruchowej u moskiewskiej populacji bliźniąt w wieku 7-11
lat (F=4,13 przy p<0,01) i 33-35 lat (F=9,71 przy p<0,01).
Szybkość wykonania pojedynczego ruchu na podstawie
badań własnych w równej mierze zależy od czynników
dziedzicznych i środowiskowych. Natomiast, maksymal-
na częstotliwość ruchów znajduje się pod znaczną kontro-
lą środowiska. 

Genetyczną charakterystykę kompleksowego przeja-
wiania szybkości lokomocyjnej  określano  na bliźniętach
rejestrując u nich czas biegu na krótkich dystansach (od
10 do 100 m). Wyniki uzyskane przez większość różnych
autorów były zbliżone (H wahały się w przedziałach od
0,480 do 0,914;  F=1,80-10,70). Na ich podstawie można
wnioskować o znacznym wpływie dziedzicznej predyspo-
zycji w rozwoju  szybkości przejawiającej się w ruchach
kompleksowych.

Genetyczne uwarunkowania zdolności siłowych

Z wieloletnich badań własnych dotyczących siły 20
grup mięśniowych wynika, że absolutna siła poszczegól-
nych grup mięśniowych znajduje się pod przeważającym
wpływem czynników środowiskowych. Na ryc.6A przed-
stawiono głównie nieznaczące współczynniki dziedzicz-
ności zarówno dla wyników początkowych, jak też końco-
wych. Współczynniki dziedziczności dla tzw. siły ogólnej
(sumy wyników siły różnych grup mięśniowych) w pierw-
szym badaniu były nieznacznie wyższe (H=0,371; F=1,59
przy p>0,05), niż w drugim, przeprowadzonym po dwóch
latach (H=0,255;  F=1,34 przy p>0,05). Przyrost absolut-
nej siły mięśniowej także znajdował się pod wpływem
uwarunkowań środowiskowych (ryc.5B). Współczynniki
dziedziczności dla przyrostu „siły ogólnej” były niewyso-
kie (H=0,241; F=1,32 przy p>0,05). 

Dla względnej siły mięśniowej  (siły na jeden kilo-
gram masy ciała), wyliczonej w stosunku do sumarycznej
siły absolutnej, otrzymano odwrotną zależność.
Przeważający wpływ na rozwój danej zdolności miały
dziedziczne uwarunkowania. Co więcej, w drugim bada-
niu współczynniki dziedziczności były nieznacznie wyż-
sze (H=0,676; F=3,08 przy p<0,01), niż przy pierwszym
(H=0,643; F=2,79 przy p<0,01). Przyrost  względnej siły
mięśniowej znajduje się pod prawie równym wpływem
uwarunkowań dziedzicznych i środowiskowych
(H=0,438; F=1,78 przy p>0,05). Stąd, przy doborze dzie-
ci do gier sportowych bardziej informacyjne są wskaźniki
pierwszego kompleksowego testowania siły mięśniowej,
aniżeli tempa jej przyrostu. Dla tych celów przydatny jest
jedynie pomiar bezwzględnej  siły mięśniowej.

Genetyczne uwarunkowania zdolności szybkościowo-

siłowych

Dziedziczenie zdolności szybkościowo-siłowych czło-
wieka  badano  w oparciu o wykonanie skoków i rzutów lek-
koatletycznych. Różni autorzy określali u bliźniąt zgodność
na podstawie następujących testów: skoków w dal z miejsca
i z rozbiegu, wzwyż z miejsca z zamachem i bez zamachu
obu rąk, wzwyż z rozbiegu, trójskoku i wieloskoków na jed-
nej nodze. Otrzymane współczynniki dziedziczności
(H zmieniał się od 0,430 do 0,862;  F od 1,95 do 7,32) świad-
czyły o tym, że rozwój zdolności skocznościowych w więk-
szej mierze zależy od wpływów dziedzicznych, niż  czynni-
ków środowiskowych. 

Zdolności szybkościowo-siłowe przejawiające się w rzu-
tach lekkoatletycznych określano u bliźniąt przy pomocy:
rzutu piłką tenisową, piłkami krokietową i lekarską, pchnię-
cia kulą i rzutów kulą z różnych pozycji. Porównując wyniki
zdolności szybkościowo-siłowych w rzutach różnymi piłka-
mi obserwowano zmniejszanie się wpływu dziedziczenia
z wiekiem. Współczynniki dziedziczności w procesie rozwo-
ju zdolności  były następujące: H=0,350-0,790 w wieku 3-7
lat, 0,540 - w wieku 10 lat, 0,445-0,529 - w wieku 7-11 lat,
F=2,34 przy p>0,05 w  wieku 6-16 lat. Na podstawie przyto-
czonych wyników  stwierdzono, iż wpływ dziedziczenia na
rozwój zdolności człowieka określonych w oparciu o testy
związane z rzutami można obserwować jedynie  u osobników
młodych. Wraz z wiekiem, przeważający wpływ uzyskują
uwarunkowania środowiskowe.

Genetyczne uwarunkowania wytrzymałości (wydol-

ności)

W badaniach bliźniąt określano genetyczne uwarunkowanie
rozwoju wytrzymałości tlenowej i beztlenowej. 

Wydolność tlenowa.  Na podstawie wyników badań wła-
snych [Sergienko, 1993] rozwój tlenowych możliwości człowie-
ka, a w szczególności maksymalnego zużycia tlenu  (MZT)
uwarunkowany jest dziedzicznie. Wewnątrzparowe wyniki
MZT dla chłopców i dziewcząt przedstawiono na ryc.7A i B.
Współczynniki dziedziczności dla chłopców  i dziewcząt odpo-
wiednio były: H2=0,710 i 0,765 dla MZT  w ml/min i H2=0.640
i 0,834 - ml/min/kg. Uwzględniając, iż zwiększenie MZT
w wyniku treningu zwiększa się maksymalnie o 30%, to  przy-
puszczalnie, tlenowe możliwości człowieka  uwarunkowane są
dziedzicznie w 70-75%. Dynamika zmian współczynnika dzie-
dziczności dla zużycia tlenu w  spoczynku i podczas pracy
o czterech stopniach zwiększenia mocy przy obciążeniu na ergo-
metrze rowerowym i w czasie odnowy przedstawiono na ryc.7C.

Wydolność beztlenowa. W badaniach bliźniąt określano
wpływ dziedziczności i środowiska na rozwój wytrzymałości
bezmleczanowej i mleczanowej. Na podstawie wyników zebra-
nych przez różnych autorów, można wnioskować,  że rozwój
beztlenowych możliwości człowieka zależy w większym stop-
niu od czynników dziedzicznych. W granicach danej genetycz-
nej tendencji wpływ dziedziczności jest większy na rozwój
wytrzymałości mleczanowej (H=0,814-0,992), niż bezmlecza-
nowej (H=0,671-0,755).
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Wnioski

1. Wysokość ciała była głównie uwarunkowana dzie-
dzicznie. Wpływ dziedziczenia był większy w wieku przed-
szkolnym i szkolnym [Sergienko, 1987]. 

2. Prognozowanie wysokości ciała córki na podstawie
wysokości ciała matki było bardziej niezawodne, niż syna
w oparciu o dane ojca. Prognozowanie to można stosować od
3-4 roku życia. Wraz z wiekiem zwiększa się trafność pro-
gnozy [Sergienko, 1987]. 

3. Konstytucjonalna właściwość organizmu (somatotyp)
był w znacznym stopniu uwarunkowany genetycznie
[Sergienko, 1997]. 

4. Koordynacja lokalna (zręczność prawej i lewej koń-
czyny górnej) córek była bardziej zbliżona do wyników
rodziców, niż synów [Wolański, 1976]. 

5. Dokładność ruchów rąk (czucie proprioceptywne)
uwarunkowane było dziedzicznie [Jarosz, Wolański, 1967]. 

6. Uzdolnienia ruchowe przejawiające się  podczas tap-
ping testu Fleishmana, rzutów piłeczką do kosza i tremoru
były silnie uwarunkowane genetycznie [Skład, 1973].

7. Różnicowanie zmniejszającego się (uwarunkowanego
środowiskowo) i zwiększającego (podporządkowanego czyn-
nikom dziedzicznym) zakresu ruchów było niezależne od sie-
bie. Bowiem ich podstawę stanowiły różne właściwości ukła-
du nerwowego [Ljach, Starosta, 1993]. 

8. Zdolność odtwarzania (różnicowania) określonej wiel-
kości siły mięśniowej zależała prawie w równym stopniu od
uwarunkowań genetycznych co środowiskowych [Ljach,
Starosta, 1993]. 

9. Zdolność różnicowania napięcia mięśniowego zależała
od rodzaju wskaźnika: zmniejszające się napięcie było silniej
uwarunkowane środowiskowo, a zwiększające - genetycznie
[Ljach, Starosta, 1993]. 

10. Zdolność odtwarzania (różnicowania) czasu trwania
ruchu w znacznym stopniu zależała od uwarunkowań środo-
wiskowych [Ljach, Starosta, 1993]. 

11. Harmonia ruchów części ciała uwarunkowana była
czynnikami dziedzicznymi [Ljach, Starosta, 1993]. 

12. Zdolność zachowania równowagi statycznej prawie
w jednakowym stopniu zależała od czynników dziedzicznych
i środowiskowych [Sergienko, Rybakov, 1984]. Środowisko
bardziej znacząco wpływało na rozwój zdolności zachowania
równowagi dynamicznej [Sergienko, Rybakov, 1984; Ljach,
Starosta, 1993]. 

13. Szybkość prostej [Zaciorski, Sergienko, 1975] i zło-
żonej reakcji ruchowej [Wasilec, 1975] było w znacznym
stopniu uwarunkowane genetycznie. 

14. Szybkość przemieszczania się (lokomocji) w znacz-
nym stopniu zależała od predyspozycji dziedziczonych
[Sergienko, 1995]. 

15. Absolutna siła poszczególnych grup mięśniowych
znajdowała się pod przeważającym wpływem czynników
środowiskowych [Sergienko, 1993]. 

16. Przyrost względnej siły mięśniowej znajdował się pod
prawie jednakowym wpływem uwarunkowań dziedzicznych
i środowiskowych [Sergienko, 1993]. 

17. Różne rodzaje przejawiania się zdolności skoczno-

ściowych (m.in. w skoku w dal, wzwyż, trójskoku) w więk-
szej mierze zależały od wpływów dziedzicznych  [Sergienko,
1993]. 

18. W rzutach lekkoatletycznych (rzut i pchnięcie kulą)
i rzutach różnymi piłkami obserwowano zmniejszenie się
wpływu dziedziczenia wraz z wiekiem badanych [Sergienko,
1993]. 

19. Wydolność (wytrzymałość) tlenowa i beztlenowa
w znacznym stopniu uwarunkowana była dziedzicznie
[Sergienko, 1993]. 

20. Rozwój wskaźników morfologicznych i zdolności
ruchowych zawodników uprawiających gry sportowe uwa-
runkowany jest wpływem czynników dziedzicznych i środo-
wiskowych. 

21. Bardziej znaczący wpływ dziedziczności obserwuje
się w rozwoju wskaźników morfologicznych (wysokości
ciała i jego struktury), szybkości ruchów lokomocyjnych,
zdolności skocznościowych, względnej siły mięśniowej,
szybkości pojedynczego ruchu. Wymienione wskaźniki
wyszczególniono w kolejności zmniejszającego się wpływu
na ich rozwój czynników dziedzicznych, tj. ich wartości dla
doboru i selekcji sportowej oraz indywidualnego prognozo-
wania osiągania znaczących sukcesów w grach sportowych.
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Тезисы

Целью исследований было: изучение самоорганизации
образа жизни студенческой молодежи Беларуси и Польши.
Задачи исследования: 1. Изучить факторы влияющие на
жизнедеятельность организма студентов. 2. Определить
функциональное состояние влияющее на жизнедеятель-
ность организма студентов. 3. Разработать научно-практи-
ческие рекомендации по формированию здорового образа
жизни студенческой молодежи. Материал и  методы. В ком-
плексных исследованиях приняло участие 1349 студентов с
1-го по 5-й курсы, в возрасте от 17-ти до 24-х лет, обучаю-
щихся в вузах Беларуси - 67,8% и Польши – 32,2%, из них:
юношей – 35,1% и девушек – 64,9%. Анкетирование рес-
пондентов проводился по разработанной нами анкете на
двух языках: русском и польском состоящей из 32 вопросов,
которая прошла экспертизу в Институте социологии НАН
Беларуси. Функциональное состояние испытуемых
изучалось по модифицированной нами пробе Мартинэ. Для
определения функциональной подготовленности и «биоло-
гического» возраста испытуемого применялась разработан-
ная компьютерная программа «Экспресс-методика опреде-
ления общей физической работоспособности испытуемых»,
которая обеспечивала заключение и рекомендации на осно-
вании расчета общей физической работоспособности, пас-
портного и биологического возрастов. В работе были при-
менены общеизвестные методы математической статистики
для расчета: средних значений, %, r, t и P. Выводы: 1.
У обследованных фактические факторы, влияющие на жиз-
недеятельность организма студентов, и их мнение расходит-
ся. Так выявлено, что у белорусских студентов эти различия
составляют: у юношей на -7,7 %, у девушек - на -14,8;
у польских - на -23,5 и на - 28,1 соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что мнение
по изучаемым факторам, влияющим на жизнедеятельность
организма студентов, превышает фактические факторы,
которые являются ведущими в изучаемой проблеме при
формировании ЗОЖ. 2. На основании проведенных иссле-
дований были выявлены фактические факторы, влияющие
на жизнедеятельность организма белорусских и польских
студентов, которые следует рассматривать как основные
модели для этой половозрастной группы людей.

Ведущие слова: самоорганизация образа жизни, сту-
денты Беларуси и Польши, биологический возраст, жизне-
деятельность организма, экспресс-методика, физическая
работоспособость. 

Актуальность

В последние годы укреплению здоровья населения
земного шара уделяется большое внимание со стороны
международных организаций, которыми приняты дирек-
тивные документы, отражающиеся в решениях:
Международных Конгрессов в Оттаве (1986), в Аделаиде
(1988), в Судсвале (1991), в Джакарте (1997), Всемирной
Oрганизацией Здравоохранения (1998), Мировой
Декларации Здоровья (1998) и в ряде европейских госу-
дарств были приняты национальные программы, направ-
ленные на укрепление здоровья населения. В этой связи
одним из условий оптимальной жизнедеятельности орга-
низма человека является самоорганизация его образа или
стиля жизни на основе формировании здорового образа
жизни (ЗОЖ). В последнее время ЗОЖ уделяется боль-
шое внимание со стороны правительств некоторых евро-
пейских государств. Так, например, в Беларуси (2001,
2007, 2009) и в Польше (1995) были приняты государст-
венные программы по формированию ЗОЖ у населения,
где особое внимание уделялось молодежи. Изучение про-
гнозных документов по демографии, в частности, на тер-
ритории республики Беларусь свидетельствует о том, что
к 2015 году планируется уменьшение молодежи с 16 до
29 лет на 11,9% [1]. В этой связи, для решения социаль-
ных задач поставленных в национальных программах
этих государств, нами были проведены социологические
и физиологические исследования, направленные на
выявление факторов, влияющих на жизнедеятельность
организма студенческой молодежи.

Цель исследования: изучение самоорганизации обра-
за жизни студенческой молодежи Беларуси и Польши.

Задачи исследования: 1. Изучить факторы влияющие
на жизнедеятельность организма студентов. 2.
Определить функциональное состояние влияющее на
жизнедеятельность организма студентов. 3. Разработать
научно-практические рекомендации по формированию
здорового образа жизни студенческой молодежи.

Организация исследований

В комплексных исследованиях приняло участие 1349
студентов с 1-го по 5-й курсы, в возрасте от 17-ти до 24-
х лет, обучающихся в вузах Беларуси - 67,8% и Польши –
32,2%, из них: юношей – 35,1% и девушек – 64,9%.
Из числа студентов, принявших участие в исследованиях,
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практически здоровых было: юношей - 67,7% и 87,6% и
девушек – 51,3% и 76,8% соответственно. В работе рас-
сматриваются результаты исследований полученные
только на практически здоровых студентах юношах и
девушках с 1-го по 5-й курсы.

Методы исследования

Анкетирование респондентов проводился по разрабо-
танной нами анкете на двух языках: русском и польском
(Тимошенков, 2003) состоящей из 32 вопросов, которая
прошла экспертизу в Институте социологии НАН
Беларуси и была рекомендована для социологических
исследований. 

Функциональное состояние испытуемых изучалось
по модифицированной нами пробе Мартинэ [2]. Для
определения функциональной подготовленности и «био-
логического» возраста испытуемого применялась разра-
ботанная компьютерная программа «Экспресс-методика
определения общей физической работоспособности
испытуемых» [2, 3], которая обеспечивала заключение и
рекомендации на основании расчета общей физической
работоспособности, паспортного и биологического воз-
растов. В работе были применены общеизвестные мето-
ды математической статистики для расчета: средних
значений, %, r, t и P.

Результаты и их обсуждение

Для изучения факторов влияющих на жизнедеятель-
ность организма человека были проведены социологиче-
ские исследования, на основании которых экспертами
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), были
рекомендованы обобщенные основные четыре фактора
влияющие на жизнедеятельность организма людей для
всех возрастов и социально-экономических условий. К
этим факторам относятся: организация здравоохранения -
8,5-10%; наследственность – 20%; окружающая внешняя
среда – 20% и образ или стиль жизни – 50% [4]. По мне-
нию одного из американских ученых эти же обобщенные
основные факторы соответственно составляют: 10%,
16%, 21% и 53 % [5]. Представленные основные факторы
имеют примерно аналогичные цифровые значения, одна-
ко в качестве моделей (эталонов) для сравнения с полу-
ченными нами результатами социологических исследова-
ний были взяты цифровые значения рекомендованные
экспертами ВОЗ.

Анализ цифрового материала приведенного выше, по
рекомендациям экспертов ВОЗ, свидетельствует о том,
что по основным факторам наибольший вклад приходит-
ся на окружающую внешнюю среду и образ или стиль
жизни, которые в сумме составляют 70%, а при условии
благоприятной наследственности этот процент возраста-
ет до 90%, т.е. на что может самостоятельно активно воз-
действовать человек. По мнению известного ученого
члена-корреспондента НАН Беларуси Н.И.Аринчина [4],
организация здравоохранения, составляет вклад в жизне-
деятельность организма человека всего 10% и поэтому не

может уберечь людей от различных заболеваний, что так
же подтвердили результаты наших исследований [6].

При дальнейшем рассмотрении в работе перечислен-
ных выше основных факторов влияющих на жизнедея-
тельность организма человека, необходимо уточнить, что
понимается под каждым из них, поэтому нами и приво-
дятся разъяснения. 

1.Организация здравоохранения - упорядоченная
система государственных и общественных мероприятий
направленных на охрану здоровья, предупреждение,
лечение болезней и продление жизни человека [7].

2. Наследственность - свойство организмов повторять
в ряду поколений сходные типы обмена веществ и инди-
видуальные развития в целом [8].

3. Окружающая внешняя среда - среда обитания и
производственной деятельности человечества, окружаю-
щий человека природный и созданный им материальный
мир [9].

4. Образ жизни - понятие характеризующее особенно-
сти повседневной жизни людей, определяемые данной
общественно-экономической формацией; охватывает
труд, быт, формы использования свободного времени,
удовлетворения материальных и духовных потребностей,
участие в политической и общественной жизни, нормы и
правила поведения людей [10].

В проведенных социологических исследованиях при
анализе анкет в основные факторы включались ответы на
следующие вопросы: организация здравоохранения –
получение информации от медицинских работников о
здоровом образе жизни; наследственность – долгожители
в роду; окружающая внешняя среда – среда обитания;
образ жизни – питание, режим дня, психологический
микроклимат в быту и по месту учебы, отсутствие вред-
ных привычек и двигательная активность.

На основании проведенного анализа цифрового мате-
риала были выявлены основные факторы, влияющие, по
мнению белорусских студентов, на жизнедеятельность их
организма. Так, были выявлены основные факторы по
отдельности для юношей и девушек, которые составляли:
организация здравоохранения (ОЗ) - 15,7% и 10,6%;
наследственность (Н) – 23,4% и 20,4%; окружающая
внешняя среда (ОВС) – 30,1% и 36,3% и образ жизни
(ОЖ) – 30,8% и 32,7% (рис.1, 2).

В результате анкетирования студентов юношей и
девушек было выявлено, что по отношению к моделям
экспертов ВОЗ, по их мнению, ОЗ они уделяли внимание
больше на 5,7% и 0,6%; Н – на 3,4% и 0,4%; ОВС – на
10,1% и 16,3% и ОЖ – меньше на -19,2% и -17,3%.
Обращает внимание то, что ОВС уделяется внимание
больше на 10,1% и 16,3%, а ОЖ наоборот меньше на -
19,2% и -17,3%. Как следует из анализа цифр на жизне-
деятельность организма студентов, по их мнению, наи-
больший вклад приходился на ОВС и ОЖ, что в сумме
составляло для: юношей – 60,9% и девушек – 69,0%, т.е.
на что они могли активно воздействовать самостоятель-
но, а на ОЗ и Н соответственно: 15,7% и 23,4%, и 10,6%
и 20,4%. 

Анализ цифрового материала полученного у поль-
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ских студентов-респондентов также выявил основные
факторы, влияющие по их мнению, на жизнедеятель-
ность организма. Цифровые значения выявленные по
отдельности в каждом из основных факторов у студентов
юношей и у девушек составили соответственно: 13,6% и
11,5%; 10,3% и 7,9%; 34,1% и 45,5%; 42,0% и 35,1%
(рис.3, 4).

В результате анкетного опроса студентов юношей и
девушек было выявлено, что по отношению к моделям
экспертов ВОЗ, по их мнению, ОЗ они уделяли внимание
больше на 3,6% и 1,5%; Н – меньше на -16,6% и -12,1%;
ОВС – больше на 14,1% и 25,5% и ОЖ – меньше на -8,0%
и -14,9%. Обращает внимание то, что важнейшие факто-
ры: ОВС уделяется внимание больше на 14,1% и 25,5%, а
ОЖ наоборот меньше на -8,0% и -14,9%. У обследован-
ных студентов выявлено, что наибольший вклад прихо-
дился на ОВС и ОЖ, что в сумме составляло: для юношей
– 76,1% и девушек – 80,6%, т.е. на что они могли активно
воздействовать самостоятельно, а на ОЗ и Н соответ-
ственно: 13,6% и 10,3% и 11,5% и 7,9% .

Анализ цифрового материала указывает на то, что
основные факторы, по мнению студенческой молодежи,
влияющие на жизнедеятельность их организма расходят-
ся с рекомендациями экспертов ВОЗ. Так, у белорусских
студентов-респондентов разница по отношению к факто-
рам рекомендованных экспертами ВОЗ составляла у юно-
шей и у девушек: по ОЗ на 5,7% и 0,6%; Н – на 3,4% и
0,4%; ОВС – на 10,1% и 16,3%; ОЖ – на -19,2% и -17,3%,
а у польских эти различия составляли соответственно: на
3,6% и 1,5%; на -9,7% и -12,1%; на 14,1% и 25,3%; на -
8,0% и -14,9%. В представленном цифровом материале
прослеживается наибольшее различие между моделями
экспертов ВОЗ с окружающей внешней средой, и образом
жизни. Также, по всем изучаемым факторам, были
выявлены различия между белорусскими и польскими
студентами, как у юношей, так и девушек, в пользу поль-
ских студентов, что по нашему мнению свидетельствует
о социально-экономических условиях жизни в этих госу-
дарствах.

В результате полученного цифрового материала по
белорусским и польским студентам-респондентам с 1-го
по 5-й курсы были выявлены основные факторы, по мне-
нию студентов, влияющие на жизнедеятельность их орга-
низма, представленные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 наибольший вклад приходит-
ся на ОВС и ОЖ, что в сумме составляет для белорусских
студентов: юношей - 60,9% и девушек - 69,0%, у поль-
ских студентов соответственно: у юношей - 76,1% и у
девушек - 80,6%, а при условии благоприятной наслед-
ственности, соответственно, процент возрастает у юно-
шей до 83,4% и 86,4% и у девушек - до 89,4% и 88,5%, т.е.
на что студенческая молодежь может активно воздейство-
вать самостоятельно. Организация здравоохранения у
студентов соответственно составляла: у юношей 15,7% и
13,6% и у девушек – 10,6% и 11,5%.

Проведенные социологические исследования свиде-
тельствуют о том, что основные факторы, по мнению сту-
дентов, влияющие на жизнедеятельности их организма

Рис.1. Факторы, по мнению белорусских студентов-
юношей, влияющие на жизнедеятельность их орга-
низма, выраженные в %

Рис.2. Факторы, по мнению белорусских студенток-
девушек, влияющие на жизнедеятельность их орга-
низма, выраженные в %

Рис.3. Факторы, по мнению польских студентов-юно-
шей, влияющие на жизнедеятельность их организма,
выраженные в %

Рис.4. Факторы, по мнению польских студенток-
девушек, влияющие на жизнедеятельность их орга-
низма, выраженные в %

Рис.5. Фактические факторы, влияющие на жизне-
деятельность организма белорусских студентов-
юношей, выраженные в %
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по сравнению с моделями рекомендованными эксперта-
ми ВОЗ имеются различия, которые свидетельствуют о
том, что в возрастном диапазоне от 17-ти до 24-х лет
имеются свои приоритеты по изучаемым факторам.
Выявлено также, что основные факторы: ОВС и ОЖ сту-
дентов-респондентов имеют тенденцию на некоторое
снижение по отношению к моделям, у белорусских юно-
шей на -9,1% и у девушек - на -1,0%, а у польских повы-
шение на - 6,1% и на - 10,6% соответственно, что отража-
ет их субъективное мнение.

Следующим этапом работы было изучение фактиче-
ских факторов влияющих на жизнедеятельность этих же
студентов-респондентов. Анализ анкет по фактическим
факторам, влияющим на жизнедеятельность организма
белорусских студентов выявил следующее: ОЗ - 30,2% и
25,9%; Н – 16,6% и 19,8%; ОВС – 33,6% и 34,6% и ОЖ
–19,6% и 19,6% (рис.5, 6). В сумме два последних факто-
ра составляли у юношей - 53,2% и у девушек - 54,2%.

В результате анкетного опроса студентов юношей и
девушек было выявлено, что фактические факторы у них
составляли: ОЗ - на 20,2% и 25,9%; Н – на -3,4% и -0,2%;
ОВС – на 13,6% и 14,6% и ОЖ – на -30,4% и -30,4%.
Таким образом выявлено, что ОВС уделяется больше
внимание на 13,6% и 14,6%, а ОЖ наоборот меньше на -
30,4% и -30,4%. Различия между моделями, рекомендо-
ванными экспертами ВОЗ и полученными в наших иссле-
дованиях, в двух последних факторах составили у юно-
шей - 16,8% и у девушек – 15,8%. Фактические факторы,
влияющие на жизнедеятельность организма польских
студентов-респондентов составляли: ОЗ - 43,4% и 41,3%;
Н – 4,0% и 6,2%; ОВС – 29,5% и 29,2% и ОЖ – 23,1% и
23,3%. В сумме два последних фактора составляли у
юношей – 52,6% и у девушек - 52,5% (рис. 7, 8).

В результате анкетирования студентов юношей и
девушек было выявлено, что, по фактическим факторам,
они уделяли больше внимание ОЗ - на 33,4% и 31,3%; Н
– на -16,0% и -13,8%; ОВС – на 9,5% и 9,2% и ОЖ – на -
26,9% и -26,7%. Обращает внимание то, что ОВС уде-
ляется внимание больше на 13,6% и 14,6%, а ОЖ наобо-
рот меньше на -30,4% и -30,4%.

Различия между моделями рекомендованные экспер-
тами ВОЗ и цифровыми результатами, полученными в
наших исследованиях по двум последним факторам,
составили у юношей 17,4% и у девушек – 17,5%. Также
было установлено, что фактические факторы, влияющие
на жизнедеятельность организма белорусских и польских
студентов-респондентов, отличаются от моделей реко-
мендованных экспертами ВОЗ, что указывает на обоб-
щенность моделей ВОЗ и поэтому целесообразно изуче-
ние основных факторов жизнедеятельности организма
человека с учетом его возрастно-половых особенностей.

Представленный выше материал выявил, что у сту-
денческой молодежи Беларуси и Польши имеются свои
мнения и фактические факторы, влияющие на жизнедея-
тельность их организма по отношению к общеизвестным
моделям рекомендованных экспертами ВОЗ [4].
Особенно различия прослеживаются в окружающей

Рис.6. Фактические факторы, влияющие на жизне-
деятельность организма белорусских студенток-
девушек, выраженные в %

Таблица 1. Факторы, по мнению белорусских и поль-
ских студентов-респондентов, влияющие на жизне-
деятельность их организма, выраженные в %

Рис.7. Фактические факторы, влияющие на жизне-
деятельность организма польских студентов-юно-
шей, выраженные в %

Рис. 9. Динамика ОФР у белорусских студентов,
выраженная в Вт/кг

Рис.8. Фактические факторы, влияющие на жизне-
деятельность организма польских студенток-деву-
шек, выраженные в %
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внешней среде и образе жизни, на которые могут воздей-
ствовать самостоятельно студенты-респонденты. Также
были выявлены различия между студентами мужского
и женского пола, что важно учитывать в дальнейшей
работе при формировании у них самоорганизации здоро-
вого образа жизни.

В результате проведенных социологических исследо-
ваний было установлено, что факторы, по мнению сту-
дентов-респондентов как мужского, так и женского пола
имеют существенные различия с фактическими.
В результате полученного материала по белорусским
и польским студентам-респондентам с 17-ти до 24-х лет
были выявлены следующие наиболее важные фактиче-
ские факторы, которые следует рассматривать как модели
образа жизни студенческой молодежи, представленные
в таблице 2.

Как видно в таблице 2, фактически наибольший вклад
приходится на ОВС и ОЖ, что в сумме составляет для
белорусских студентов: юношей - 53,2% и девушек -
54,2%, у польских студентов: юношей - 52,6% и девушек
- 52,5%. При условии благоприятной наследственности,
соответственно, процент возрастает у юношей до 69,8% и
56,6% и у девушек - до 74,0% и 58,7%, т.е. на что студен-
ческая молодежь может активно воздействовать само-
стоятельно. Организация здравоохранения у студентов
соответственно составляла: у юношей - 30,2% и 43,4%,
и у девушек – 25,9% и 41,3%.

Математический анализ полученного материала по
социологическим исследованиям выявил ряд закономер-
ностей. Так, например, была выявлена корреляция между
моделями рекомендованными экспертами ВОЗ и мнени-
ем юношей по основным факторам (r=0,71 при Р<0,05),
мнением юношей и девушек (r=0,91, при Р<0,01), а также
между фактическими факторами у юношей и девушек
(r=0,99 при Р<0,01).

Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что по мнению студентов о жизнедеятельности их орга-
низма и по фактическим факторам, влияющим на них по
сравнению с моделями рекомендованные экспертами
ВОЗ имеются существенные различия, которые свиде-
тельствуют о том, что в возрастном диапазоне от 17-ти до
24-х лет имеются свои приоритеты по изучаемым факто-
рам. Выявлено так же, что фактические факторы: окру-
жающая внешняя среда и образ жизни студентов-респон-
дентов имеют тенденцию на снижение по отношению
к моделям, как у белорусских юношей на -16,8% и у деву-
шек - на -15,8%; так и у польских на - 17,4% и на - 17,5%
соответственно, это свидетельствует о необходимости
учитывать социально-экономические условия и половые
различия студентов, при разработке научно-практических
рекомендаций по ЗОЖ.

Полученные результаты нацеливают на дальнейшее
изучение и выявление фактических факторов, влияющих
на жизнедеятельность людей различного возраста и пола
с учетом геронтологической классификации [11].

Следующим этапом работы явлалось изучение функ-
ционального состояния студентов на основании модифи-
цированной пробы Мартинэ, где рассчитывались: общая

Таблица 2. Фактически факторы (модели), влияющие
на жизнедеятельность организма белорусских
и польских студентов 17-24 лет, выраженные в %

Рис. 10. Динамика биологического возраста у бело-
русских студентов, выраженная вгодах

Рис. 11. Разница между биологическим и паспортным
возрастом у белорусских студентов, выраженная
в годах

Рис. 13. Динамика биологического возраста у поль-
ских студентов, выраженная в годах

Рис. 12. Динамика ОФР у польских студентов, выра-
женная в Вт/кг
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физическая работоспособность (ОФР), биологический
возраст (БВ) и паспортный возраст (ПВ). 

Результаты исследований выявили, что у белорусских
студентов ОФР составляла: на 1-м курсе у юношей 0,97
Вт/кг и у девушек 1,21; на 2-м – 0,91 и 1,34; на 3-м  – 1,09
и 0,92; на 4-м – 0,99 и 0,81 и на 5-м – 1,28 и 0,79 соответ-
ственно, при среднем значении на 5-ти курсах – 1,048 и
1,014 (рис.9). 

Различия между юношами и девушками составляла:
на 1-м курсе -0,24 Вт/кг; на 2-м – -0,43; на 3-м – 0,17; на
4-м – 0,18 и на 5-м – 0,49, при среднем значении на 5-ти
курсах – 0,034. В целом прослеживается динамика ОФР с
1-го по 5-й курсы: у юношей с 0,97 до 1,28 Вт/кг или
повышение на 32,0 % и у девушек с 1,21 до 0,79 или сни-
жение на -34,7. 

Биологический возраст у белорусских студентов
составлял: на 1-м курсе 29,3 и 26,1 года; на 2-м – 28,2 и
24,6; на 3-м – 29,9 и 24,7; на 4-м – 32,3 и 26,8 и на 5-м –
31,5 и 24,2, при среднем значении на 5-ти курсах – 30,24
и 25,28 (рис.10).

Различия между юношами и девушками составляла:
на 1-м курсе 3,2 года; на 2-м – 3,6; на 3-м – 5,2; на 4-м –
5,5 и на 5-м – 7,3, при среднем значении на 5-ти курсах –
4,96.  

Разница между биологическим и паспортным возрас-
том составляла у юношей и девушек: на 1-м курсе 9,7 и
6,3 года; на 2-м – 8,8 и 5,4; на 3-м – 9,8 и 6,4; на 4-м – 10,8
и 7,9 и на 5-м – 7,7 и 6,3 соответственно, при среднем
значении на 5-ти курсах – 9,36 и 6,46 (рис.11). 

Различия между юношами и девушками составляли:
на 1-м курсе 3,4 года; на 2-м – 3,4;  на 3-м – 3,4; на 4-м -
2,9 и на 5-м - 1,4, при среднем значении на 5-ти курсах –
2,90. Анализ цифровых результатов выявил разницу
между биологическим и паспортным возрастом у бело-
русских студентов, которая свидетельствовала о том, что
она отличалась в сторону увеличения: у юношей к 4-му
курсу до 10,8 и у девушек – до 7,9 лет.

Изучение функционального состояния у польских
студентов выявило следующие значения ОФР, которые у
юношей и девушек составляли: на 1-м курсе 1,45 и 1,14
Вт/кг; на 2-м - 1,21 и 0,88; на 3-м – 1,09 и 0,92; на 4-м –
0,80 и 0,90 и на 5-м – 1,13 и 0,98, при среднем значении
на 5-ти курсах – 1,136 и 0,964 (рис.12).

Различия между юношами и девушками составляла:

на 1-м курсе -0,31 Вт/кг; на 2-м – 0,33; на 3-м – 0,17; на 4-
м – -0,10 и на 5-м – 0,15, при среднем значении на 5-ти
курсах – 0,172. Динамика ОФР свидетельствует о ее сни-
жении с 1-го по 5-й курсы: у юношей с 1,45 до 1,13 Вт/кг
или на -22,1% и у девушек – с 1,14 до 0,98 или на -14,0.

Биологический возраст у польских студентов юношей
и девушек составлял: на 1-м курсе 29,4 и 23,6; на 2-м –
32,1 и 29,9; на 3-м – 34,0 и 31,0; на 4-м – 29,3 и 30,0 и на
5-м – 31,3 и 31,9 лет, при среднем значении на 5-ти кур-
сах – 31,22 и 29,28 (рис.13).

Различия между юношами и девушками составляли:
на 1-м курсе 5,8 лет; на 2-м – 2,2;  на 3-м – 3,0; на 4-м - -
0,7 и на 5-м - -0,6, при среднем значении на 5-ти курсах –
1,94. Разница между биологическим и паспортным воз-
растом у юношей и девушек составляла: на 1-м курсе 8,6
и 5,8 лет;  на 2-м  – 10,7 и 8,8; на 3-м – 11,3 и 9,3; на 4-м
– 9,6 и 8,8 и на 5-м – 8,4 и 8,1 соответственно, при сред-
нем значении на 5-ти курсах – 9,72 и 8,16 (рис.14).

Различия между юношами и девушками составляли:
на 1-м курсе 2,8 года; на 2-м – 1,9; на 3-м – 2,0; на 4-м –
0,8 и на 5-м – 0,3, при среднем значении на 5-ти курсах –
1,56.

Математический анализ полученного материала по
функциональным исследованиям выявил ряд закономер-
ностей. Так, например, в физиологических исследова-
ниях у юношей и девушек между ОФР, БВ и БВ-ПВ была
выявлена функциональная связь (r=1,0 при Р<0,01).
Статистически значимые различия были выявлены
между юношами и девушками: ОФР (t=3,95 при Р<0,05),
БВ (t=6,04 при Р<0,001) и БВ-ПВ (t=8,81 при Р<0,001).

Анализ результатов выявил разницу между биологи-
ческим и паспортным возрастом у студентов, которая
свидетельствует о том, что она увеличивалась: у юношей
до 11,3 и у девушек –  до 9,3 лет на 3-м курсе у обоих
полов.  

По результатам проведенного анализа была выявлена
примерно одинаковая разница между биологическим и
паспортным возрастом у белорусских и польских студен-
тов. Дальнейший анализ свидетельствует о том, что
обследованная студенческая молодежь биологически
значительно старше своего паспортного возраста. Нами
на этот факт обращено внимание и поэтому был разрабо-
тан комплексный подход по формированию здорового
образа жизни у студенческой молодежи. 

В результате проведенного тестирования студентов
юношей и девушек Беларуси и Польши и математический
анализ материала установил, что ОФР и «биологиче-
ский» возраст – интегральный показатель уровня здо-
ровья человека и он меняется в зависимости от уровня
физической активности человека.

На основании анализа литературных источников
установлено, что в последние годы большое внимание
уделяется здоpовомy обpазy жизни населению своих
государств во многих странах мира. Изучение отношения
к здоровому образу жизни у студенческой молодежи
обусловлено тем, что именно в этом возрасте от 17-ти до
24-х лет формируются основы для будущего построения
семьи, как у юношей, так и девушек.

Рис. 14. Разница между биологическим и паспортным
возрастом у польских студентов, выраженная
в годах
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Рассмотренный материал выявил, что у студенческой
молодежи Беларуси и Польши имеются свои приоритеты
по основным факторам, влияющим на жизнедеятель-
ность их организма по отношению к общеизвестным
моделям, рекомендованным экспертами ВОЗ, особенно
это прослеживается в отношении с окружающей внешней
среде и образом жизни, на которые они могут активно
воздействовать самостоятельно.

На основании проведенного анализа материала была
выявлена примерно однозначная разница между биологи-
ческим и паспортным возрастом у белорусских и поль-
ских студентов. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что обследованная студенческая молодежь биоло-
гически значительно старше своего паспортного возраста
от 7,9 до 11,3 лет. В связи с вышеизложенным, необходи-
мо разрабатывать подход по формированию здорового
образа жизни и его высшей ступени – здравосозидатель-
ного образа жизни, по Н.И.Аринчину [4].

Многочисленными исследованиями установлено, что
вредные привычки, отрицательный микроклимат, сни-
женная двигательная активность отрицательно влияют на
здоровье человека. Вышеизложенное как следствие при-
водят к различным хроническим заболеваниям и есте-
ственно преждевременному или прогрессирующему ста-
рению организма человека в любом возрасте.

Общеизвестно, что одной из вредных привычек
людей является курение, которое наносит непоправимый
вред организму человека. Так, исследования ученых уста-
новили, что одна выкуренная сигарета сокращает жизнь
человеку на 15 минут или на 1%. Не сложные расчеты
показывают, что выкуренная в день одна пачка сигарет
(20 шт.) сокращает жизнь человека на 20 % или на 4 часа
48 минут. Ученые из университета Баффало в США уста-
новили, что у заядлых курильщиков качество спермы ста-
новится хуже на 75 % и зависит от количества выкурен-
ных сигарет в день и стажа [12]. Исследования француз-
скими учеными К. Лепаж, Ф. Пажес также выявили, что
табак способствует развитию, у представительниц жен-
ского пола, pака шейки матки [13]. Последние исследова-
ния уставили, что курящие женщины способны рожать
только девочек, а рожденные мальчики не могут выпол-
нять репродуктивную функцию, заложенную им приро-
дой.

Рассмотренный социологический материал указывает
на то, что у большинства респондентов желаемое, т.е. их
мнение значительно расходится с действительностью –
фактическими факторами.

Наши исследования [6] установили, что одним из
ведущих факторов, влияющих на запаздывающее старе-
ние организма человека, является оптимальный двига-
тельный режим, который должен состоять из физических
упражнений направленных на развитие общей выносли-
вости: ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, занятия
различными видами спорта и физического труда (в быту
и на производстве).

Решение pассмотpенной проблемы, по фоpмиpова-
нию здорового генофонда нации, возможно в pезyльтате
более активной совместной деятельностью специалистов

различного профиля: педагогов, медицинских работни-
ков и родителей.

Учитывая вышеизложенное, нами были разработаны
научно-практические рекомендации по соблюдению здо-
рового или здравосозидательного образа жизни студенче-
ской молодежью.

Вышеизложенное нацеливает на проведение анало-
гичных исследований со студентами, имеющими откло-
нения в состоянии здоровья, для последующего сравне-
ния с практически здоровыми студентами и разработки
научно обоснованных практических рекомендаций для
этой категории студентов, с учетом уровня их здоровья.

Научно-практические рекомендации по соблюдению
здорового  (здравосозидательного) образа жизни студен-
ческой молодежью

1.Организация здравоохранения: а) применять меро-
приятия, направленные на охрану здоровья, б) пред-
упреждать и лечить болезни.

2.Наследственность: а) сохранять здоровый генотип
для последующего его повторения.

3.Окружающая внешняя среда: а) положительная
среда обитания; б) находится в чистом и проветренном
помещении (во время учебы и дома).

4.Образ жизни: а) на учебных занятиях: ходить пеш-
ком до занятия, обучаться творчески, поддерживать поло-
жительный психологический микроклимат. б) в быту:
начинать день с утренней гимнастики и закаливания
(обливания) организма, питаться регулярно, не переедать,
употреблять разнообразную калорийную пищу, соблю-
дать рациональный режим дня, поддерживать положи-
тельный психологический микроклимат. в) формы
использования свободного времени: ежедневные занятия
физическими упражнениями, занятия спортом 3-5 раз в
неделю. г) удовлетворение материальных и духовных
потребностей: активным трудом зарабатывать деньги,
посещать музеи, театры, дискотеки, заниматься в круж-
ках (творческих), заниматься в спортивных секциях.
д) участие в политической и общественной жизни: на
кафедре, на факультете, - в институте, в районе, в городе,
в республике. е) нормы и правила поведения людей: отка-
заться от вредных привычек (курения, алкогольных
напитков, включая пиво и жевательной резинки), перед
сном совершать 30 минутную прогулку на свежем возду-
хе, спать в проветренном помещении и желательно с
открытой форточкой или окном.

Выводы

На основании анализа литературных источников
установлено, что в последние годы большое внимание
уделяется формированию здорового образа жизни насе-
лению во многих госyдаpствах мира. В этой связи изуче-
ние этой проблемы у студенческой молодежи обусловле-
но тем, что они являются будущим высокообразованным
людским потенциалом для любого государства и поэтому
необходимо создавать у них потребность к укреплению
своего личного здоровья.
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Представленный в работе математический анализ
цифрового материала указывает на то, что у обследован-
ных респондентов фактические факторы, влияющие на
жизнедеятельность организма студентов, и их мнение
расходится. Так выявлено, что у белорусских студентов
эти различия составляют: у юношей на -7,7 %, у девушек
- на -14,8; у польских - на -23,5 и на - 28,1 соответствен-
но. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
мнение по изучаемым факторам, влияющим на жизнедея-
тельность организма студентов, превышает фактические
факторы, которые являются ведущими в изучаемой про-
блеме при формировании ЗОЖ.

На основании проведенных исследований были
выявлены фактические факторы, влияющие на жизнедея-
тельность организма белорусских и польских студентов,
которые следует рассматривать как основные модели для
этой половозрастной группы людей.

Цифровые значения по функциональному состоянию:
ОФР, БВ и ПВ свидетельствуют о том, что с увеличением
курса обучения у студентов юношей и девушек в основ-
ном прослеживается снижение ОФР, что как следствие
приводит к увеличению БВ и существенной разнице
между биологическим и паспортным возрастами. 

Полученные результаты нацеливают на дальнейшее
изучение мнения и фактических факторов, влияющих на
жизнедеятельность людей с учетом половозрастных раз-
личий на протяжении всей их жизни. Это обусловлено
тем, что в каждом возрастном периоде имеются свои цен-
ностные ориентиры или модели и их необходимо изучать
с учетом геронтологической классификации для разра-
ботки научно-практических рекомендаций по формиро-
ванию здорового образа жизни и его более высокой сту-
пени - здравосозидательного. 
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Abstract

Research objective - to develop and prove criteria mor-
phogenetic markers of speed and power abilities of ath-
letes and the basic directions of an individualization of
process of their preparation.

Methods and the research organisation. Set of the
methods used for achievement of the purpose, included: 1)
the theoretical analysis and generalisation of the scientifi-
cally-methodical literature; 2) questioning; 3) somatotype;
4) psychological and pedagogical testing; 5) methods of
statistical processing of the received material.

The manual proportion of length of the second (2D)
and the fourth (4D) the hand fingers, named «parity
Manninga», was defined by a technique of the author.

The basic materials of research have been received at
work in complex scientific group of a national team of
Russia on track and field athletics. In total it is surveyed
126 sportswomen of high qualification specialising in
speed and power kinds of track and field athletics of vari-
ous age (from 17 till 38 years).

In ascertaining experiment have taken part 33 girls and
the boy of 13-14 years which are engaged in track and
field athletics.

Results of research allow to draw following conclu-
sions:

1. In speed and power kinds of track and field athlet-
ics, as a result of selection, girls muscular (man's) somato-
type which has all morpho-functional and psychoemotion-
al preconditions for intense physical activities for many
years "concentrate".

2. Becomes obvious that simple comparison of man's
and female groups is unpromising as actually revealing of
sexual distinctions should be based not so much on mor-
phological signs, how many taking into account the hor-
monal floor causing masculinity and femininity in many
cases.

3. The conducted research allows to generate criteria
prediction estimations of speed and power abilities on the
basis of such simple on testing and identification of bio-
logical markers, as manual proportions (2D:4D) which can
be used in the form of "card" at stages of early orientation
and initial selection. The knowledge of concrete predispo-
sition of leading sportswomen will allow the trainer to
define more accurately a circle of possibilities, character
and methods of pedagogical influences.

Введение

Развитие спорта высших достижений сопровождает-
ся все более активным вовлечением в него представи-
тельниц женского пола. Между тем, в последние годы
многие ученые высказывают мнение, что среди спорт-
сменок всех возрастных групп (девочки, девушки, жен-
щины) выражены признаки, свидетельствующие о боль-
шей маскулинности, чем у женщин, не занимающихся
спортом. Это, прежде всего, морфологические признаки:
соматотип (ширина плеч больше ширины таза, изменение
соотношения между жировой и мышечной тканью в
пользу последней), гирсутизм (мужской тип оволосения,
т.е. появление волос в зонах, не свойственных женщине),
гипоплазия (недоразвитие) грудной железы и т.п.
Имеются и функциональные нарушения, связанные
с изменением менструального цикла. Все это может сви-
детельствовать о повышенном содержании в организме
спортсменок мужских гормонов.

Данный факт объясняется двумя точками зрения.
Одни ученые считают, что это результат постоянно воз-
никающей постнагрузочной гиперандрогении (5), другие
утверждают, что это результат отбора в спорт девочек
мужского соматотипа (7, 8). Причем, последние, в каче-
стве маркеров выделяют состав скелетно-мышечных
волокон (7), маскулинный тип дерматоглифики (1), неко-
торые психологические особенности (9). Однако, в силу
недостаточной разработанности, инвазивности и сложно-
сти определения, эти критерии пока не нашли широкого
практического применения.

Цель исследования – разработать и обосновать крите-
рии морфогенетических маркеров скоростно-силовых
способностей легкоатлеток и основные направления
индивидуализации процесса их подготовки с учетом осо-
бенностей женского организма.

Методы и организация исследования

Совокупность методов, использованных для достиже-
ния цели, включала: 1) теоретический анализ и обобще-
ние научно-методической литературы; 2) анкетирование;
3) соматотипирование; 4) психологическое и педагогиче-
ское тестирование; 5) методы статистической обработки
полученного материала.

Пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого
(4D) пальцев руки, называемая «соотношением Manninga»,
определялась по методике автора (12, 13) (рис. 1).
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Основные материалы исследования были получены
при работе в комплексной научной группе (КНГ) сборной
команды России по легкой атлетике. Всего обследовано
126 спортсменок высокой квалификации (МС-МСМК),
специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой
атлетики различного возраста (от 17 до 38 лет).

В констатирующем эксперименте приняли участие 33
девочки и мальчика 13-14 лет, занимающихся легкой
атлетикой.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам обследования нескольких тысяч муж-
чин и женщин, предпринятого J.T.Manning с сотрудника-
ми, была определена пропорция, получившая в научном
мире обозначение «2D:4D», т. е. отношение длины указа-
тельного (второго) пальца и безымянного (четвертого).
Результат таков: у большинства мужчин безымянный
палец немного длиннее указательного (мужской тип
кисти), а пропорция 2D:4D колеблется в пределах 0,96-
0,99. У женщин пропорция «перевернута» и составляет
от 0,99 до 1,1 (женский тип кисти). При этом, указатель-
ный палец, как правило, длиннее безымянного. Средний
вариант наблюдается у обоих полов, но в большей степе-
ни встречается у женщин (рис. 2).

Авторы, формулируя гипотезы, отмечают, что разная
величина пропорции 2D:4D может быть связана с пред-
расположенностью к развитию определенных болезней,
сексуальной ориентации. Кроме того, указывалось на

различные способности, в том числе, и двигательные воз-
можности. Пропорции пальцев, считают ученые (2, 12),
закладываются очень рано в процессе пренатального раз-
вития, когда зародышу около трех месяцев. На длину вто-
рого пальца влияет «женский» половой гормон эстроген,
а четвертого – «мужской» половой гормон тестостерон. 

Используя методику определения «2D:4D», нами
были проанализированы пальцевые пропорции у 126
спортсменок, членов сборной команды страны по легкой
атлетике (основной и резервный составы), специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах (спринтерский
и барьерный бег, прыжки, метания). В состав обследуе-
мых входили как молодые, перспективные спортсменки,
так и известные легкоатлетки, победители и призеры чем-
пионатов мира и Олимпийских игр. 

Выяснено, что у 78 % спортсменок наблюдаются
пальцевые пропорции, близкие к «мужским» пропорциям
(0,98-0,99), что может свидетельствовать об их опреде-
ленной маскулинизации, а используемая для этого мето-
дика может быть информативным и простым маркером,
по которому можно прогнозировать генетическую пред-
расположенность к способности эффективно совершать
скоростно-силовую работу максимальной мощности.
Результаты тестирования по стандартизированной мето-
дике «маскулинности-фемининности» S.Bem (9) также
показали, что у этой группы спортсменок в большей сте-
пени (63 %) проявляется маскулинизация их психики. 

Характерны данные анкетирования спортсменок,
которые свидетельствуют, что у 58 % легкоатлеток отцы
или матери, в той или иной мере занимались спортом.
Отметим, что высоких спортивных результатов добива-
лись и легкоатлетки, у которых не обнаружены мужские
пальцевые пропорции, но им, вероятно, для достижения
подобного уровня необходимо было приложить больше
усилий в тренировках, чем спортсменкам, более одарен-
ным от природы. 

Анализ тренировочных нагрузок, проведенный
в группе легкоатлеток, специализирующихся в спринтер-
ском и барьерном беге, показал, что маскулинные спорт-
сменки, процент которых в этих дисциплинах легкой
атлетики составлял 82 %, выполняют в годичном цикле
достоверно (p<0,05) больший объем работы скоростно-
силового характера, по сравнению с другими бегуньями.
В целом, выявлена идентичность, как годовых объемов
средств тренировки, так и основных тенденций в их рас-
пределении по мезоциклам у мужчин-спринтеров и мас-
кулинных бегуний (небольшие различия отмечены лишь
в объеме и распределении тренировочной нагрузки гли-
колитической направленности). По нашему мнению,
общность механизмов адаптации к различным воздей-
ствиям среды и эволюционная предрасположенность
женщин (в первую очередь маскулинного типа) к выпол-
нению больших физических нагрузок позволяют им осу-
ществлять аналогичный, а в отдельных случаях и более
значительный объем тренировочной работы, по сравне-
нию с мужчинами. 

Поэтому вполне приемлема общая методология
построения тренировки в годичном цикле, учитывающая,

Рис. 1. Методика измерения пальцевых пропорций

Рис. 2. Пальцевые пропорции (2D:4D) у женщин и муж-
чин
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однако, особенности женского организма при планирова-
нии тренировочной нагрузки в мезоциклах в соответ-
ствии с индивидуальной динамикой работоспособности
по фазам овариально-менструального цикла (ОМЦ).

Между тем, результаты проведенного анкетирования
показали, что спортсменки маскулинного типа отмечают
незначительное снижение работоспособности (по субъ-
ективным ощущениям) в различные фазы ОМЦ. В этой
группе достаточно высок процент девушек (28,2 %), кото-
рые хорошо переносят тренировочные нагрузки в пред-
менструальной и менструальной фазах ОМЦ, а 23,6 %
респонденток считают, что для них безразлично, в какую
фазу цикла выполнять тренировочную нагрузку.

С целью сравнения реакции организма мальчиков
и девочек 13-14 лет, занимающихся легкой атлетикой
в спортивной школе, на одинаковые тренировочные воз-
действия скоростно-силовой направленности, был прове-
ден эксперимент продолжительностью девять недель.
В соответствии с программой, в начале и конце  экспери-
мента проводилось педагогическое тестирование. Для
контроля развития скоростно-силовых способностей
использовались показатели, представленные на рисунке
3, а прирост результатов в этих тестах у мальчиков (n=14)
и девочек (n=19) выражался в процентах, что позволило
корректно  сравнивать данные показатели. В группе дево-
чек было десять юных спортсменок, у которых зафикси-
рованы мужские пропорции пальцев.

Результаты эксперимента показали, что реакция орга-
низма девочек в ответ на адекватные по объему и направ-
ленности тренирующие воздействия, по сравнению
с мальчиками, отличается, что, по-видимому, объясняется
биологическими особенностями и, в первую очередь,
наличием значительно меньшей концентрацией андроге-
нов в женском организме (2, 3).

В целом, для достижения одинакового с мальчиками
прироста в скоростно-силовых и скоростных тестах
девочкам требуется больше времени. Причем, наиболее
значительные различия наблюдаются у девочек с «жен-
скими» пропорциями пальцев.

Схожие (аналогичные) результаты получены
Kamińska E.  и Szymańska-Parkieta  (11), которые исследо-
вали большую группу школьниц 13 лет и выявили, что у

физически более развитых девочек пропорции пальцев
приближаются к мужским.

Проблема полового диморфизма в спорте высших
достижений является одной из интереснейших и в тоже
время слабо освещенных в современной спортивной
науке. До сих пор нет однозначной оценки этого феноме-
на в теории и практике отбора и подготовки спортсменов.
Мало рассматривается представлений о маскулинности и
фемининности как половых типах и  недостаточно пока-
зывается необходимость их учета при суждении о тех или
иных различиях между спортсменами и спортсменками.
Между тем, как показано в ряде работ, учет степени
выраженности маскулинности и фемининости суще-
ственно изменяет картину, что было выявлено как на
детях (4), так и на взрослых людях (14). Примечательно и
то, что исследование, проведенное в США, показало
наличие наиболее высоких баллов по шкале маскулинно-
сти у чернокожих женщин, за ними следовали латиноаме-
риканки, а затем белые женщины (10).

По данным А.Н. Клиорина и В.П. Чтецова (6),
мышечный соматотип у детей определяется уже с рожде-
ния, и в популяции среди девочек 8-9 лет он регистриру-
ется у 7,7 %, в 13-14 лет – у 6,8 %. Таким образом, важно
подчеркнуть, что в женской популяции представитель-
ство мышечной конституции невелико – всего 7-8 %.
Можно предположить, что в женском спорте (особенно
элитном) и концентрируется то небольшое количество (7-
8 %) представительниц мышечного соматотипа женской
популяции.

По нашему мнению, не стоит спорить относительно
того, чем обусловлена гиперандрогенность маскулинных
спортсменок: отбором или воздействием тренировочной
нагрузки.  Как и в отношении многих других проблем,
вопрос не должен рассматриваться с позиции «или-или».
Имеет значение как один, так и другой факторы, и отде-
лить их друг от друга практически невозможно. По-види-
мому, при занятии спортом происходит усугубление того,
что «заложено» от рождения.

Выводы

1. В скоростно-силовых видах легкой атлетики,
в результате отбора, «концентрируются» девочки мышеч-
ного (мужского) соматотипа, который имеет все морфо-
функциональные и психоэмоциональные предпосылки
для напряженных физических нагрузок в течение многих
лет.

2. Становится очевидным, что простое сравнение
мужских и женских групп является во многих случаях
бесперспективным, так как на самом деле выявление
половых различий должно основываться не столько на
морфологических признаках (с учетом генетического
пола), сколько с учетом гормонального пола, обуславли-
вающего маскулинность и феменинность.

4. Проведенное исследование позволяет сформиро-
вать критерии прогностической оценки скоростно-сило-
вых способностей на основе таких простых по тестирова-
нию и идентификации биологических маркеров, как

Рис. 3. Динамика показателей скоростно-силовой и ско-
ростной подготовленности испытуемых за период
эксперимента
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пальцевые пропорции (2D:4D), которые могут быть
использованы в виде «визитной карточки» на этапах ран-
ней ориентации и начального отбора. Знание конкретной
предрасположенности даже ведущих спортсменок позво-
лит тренеру более четко определить круг возможностей,
характер и методы педагогических воздействий.

5. Нарушение ритмичности функционирования жен-
ской репродуктивной системы, часто наблюдаемое у мас-
кулинных спортсменок является своеобразной «ценой»
за достижение ее организмом высокого уровня адаптиро-
ванности к напряженным тренировочным и соревнова-
тельным нагрузкам.

Таким образом, при изучении различий мужчин и
женщин, занимающихся спортом, следует учитывать, что
традиционное их сравнение, то есть по генетическому
полу, хотя и дает некоторые результаты, однако не отвеча-
ет имеющейся реальности, которая заключается в нали-
чии половых типов, а не только биологических полов.
Поэтому более перспективно изучение сходства и разли-
чий не между биологическими полами, а половыми типа-
ми мужчин и женщин, с учетом маскулинности и феми-
нинности. 

В результате анализа обобщения данных литературы
и практического опыта подготовки спортсменок, а также
данных собственных исследований предлагается методо-
логический алгоритм программы индивидуализации тре-
нировки квалифицированных спортсменок, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, в
основе реализации которого лежит целевой количествен-
ный подход к определению содержания тренировочного
процесса. Алгоритм разработки программы индивидуа-
лизации спортивной тренировки следующий:

1. Сбор и анализ структуры и динамики тренировоч-
ных нагрузок, освоенных спортсменками высокой квали-
фикации, а также индивидуальный опыт подготовки кон-
кретной спортсменки на предыдущих этапах тренировки.
Это необходимо потому, что спортивная наука не всегда
идет впереди практики и указывает последней наиболее
перспективные методические пути спортивно-техниче-
ского совершенствования. Довольно часто передовая
практика достигает заметных и существенных успехов в
построении и организации спортивной тренировки. В
этом аспекте анализ передового педагогического опыта
построения тренировки и выявление наиболее значимых
общих положений организации подготовки высококвали-
фицированных спортсменок является важным резервом
ее рационализации, исходным материалом для програм-
мирования тренировочного процесса.

Следует отметить, что в распределении тренировоч-
ной нагрузки имеются существенные индивидуальные
различия, если фиксировать последнюю в основных еди-
ницах измерения (т, км и т.д.) Однако при переводе систе-
мы учета нагрузки в относительные единицы (в % от сум-
марного объема за макроцикл) отмечаются общие основы
в построении тренировки, существенно снижается  меж-
индивидуальная вариативность в динамике тренировоч-
ных нагрузок. Это обстоятельство позволяет говорить о
возможности описания общей (групповой) тенденции в

распределении тренировочной нагрузки, характерной для
данного вида легкой атлетики. Тренеру конкретной
спортсменки необходимо регистрировать в течение года
(начиная с октября) тренировочную нагрузку по всем
основным группам средств, суммируя ее по неделям и
месяцам и сопоставляя полученные данные с годичным
объемом и его распределением у высококвалифицирован-
ных спортсменок.

2. Выявление наиболее существенные показатели
специальной подготовленности, уровень которых, преж-
де всего, требуется повысить конкретной спортсменке, а
также установить величину их прироста. Если не обеспе-
чить надлежащее повышение уровня специальной физи-
ческой подготовленности спортсменок, специализирую-
щихся в скоростно-силовых видах, то нереально решить
вопросы совершенствования технического мастерства и
увеличения мощности (скорости) соревновательного
упражнения. Далее необходимо подобрать комплекс
адекватных средств специальной физической и техниче-
ской подготовки, которые могут обеспечить необходимое
повышение уровня специальной работоспособности.
Кроме этого следует определить порядок введения этих
средств в тренировку, их последовательность и логиче-
скую преемственность в системе годичного цикла.
Причем, это целесообразно планировать «с конца», т.е. от
сроков вступления в соревнованиях. Определив продол-
жительность этапов, разрабатываем их структуру с уче-
том динамики состояния спортсменок при выполнении
тренировочной нагрузки различной преимущественной
направленности. Знание подобной динамики для кон-
кретной спортсменки позволяет так варьировать трени-
ровочную нагрузку, чтобы в нужный момент времени
привести объект управления (спортсменку) в наиболее
функциональное (рациональное) состояние.

3. Для рационального управления динамикой состоя-
ния спортсменок и протекания адаптационных процес-
сов, в связи с применением адекватных по направленно-
сти и объему тренировочных нагрузок, необходимо орга-
низовать педагогический контроль. В качестве показате-
лей используют (лучше два раза в месяц) тестовые зада-
ния, которые оценивают силовые и скоростно-силовые
способности спортсменок. Немаловажно и то, что конт-
роль за специальной физической подготовленностью
спортсменок следует проводить в одну и ту же фазу мен-
струального цикла. Если же тестирование проводить без
учета этого фактора, то "ложные" результаты прироста
того или иного показания могут быть объяснены не влия-
нием эффекта тренировочных нагрузок, а чисто физиоло-
гическими причинами.

4. Следует постоянно анализировать взаимосвязь
между показателями контрольных упражнений, величи-
ной нагрузки по основным средствам  тренировки и спор-
тивным результатам. Зная взаимосвязь, построенную по
принципу «доза-эффект» или «воздействие-отклик»,
можно с большой долей вероятности предусмотреть
ответы на вопросы, что и как должна сделать спортсмен-
ка, чтобы не только достичь необходимого уровня соот-
ветствующих показателей, но и приурочить это к момен-
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ту, определяемому календарем соревнований.
Мониторинг индивидуальной динамики физических осо-
бенностей жизнедеятельности организма спортсменки
позволит оптимизировать стратегические подходы в ее
подготовке к основным соревнованиям сезона.

5. Тренеру, работающему со спортсменками, жела-
тельно знать к какому соматотипу – «женственному»
(фемининному) или «мужественному» (маскулинному)
относится его подопечная. Для первой группы характер-
но постоянство ОМЦ и фазность его протекания следует
строго учитывать при построении тренировки. У второй
группы спортсменок (чаще встречаемой) часто наблюда-
ется нарушение специфического биологического цикла.
Именно они «ближе» к мужчинам и организация трени-
ровочного процесса с ними возможна (в некоторых пре-
делах) по образу и подобию спортсменов на основе
общих закономерностей тренировки (8). 

Таким образом, обоснованием и построением про-
граммы подготовки спортсменок должно быть не только
и не столько создание  максимума создаваемых нагрузок,
что во многом характерно для сегодняшнего дня, сколько
достижение запрограммированных двигательных дей-
ствий и тренировочных эффектов срочного, отставленно-
го и кумулятивного характера. При этом каждая из харак-
теристик, преимущественно определяющих качествен-
ную и количественную меру воздействия тренировочной
нагрузки на организм метательницы - ее содержание,
объем и организация, должна быть строго согласована
с циклическими изменениями в организме женщин, нахо-
дящими отражение в психологическом состоянии, уровне
работоспособности и проявлении двигательных качеств в
каждую фазу ОМЦ.

Только тогда педагогическое мастерство тренера
будет выражаться не в том, что его ученицы сделали
больше бросков снаряда, подняли значительный тоннаж
штанги или пробежали много километров, а в тех
необходимых для спортивного результата изменениях
в организме индивидуальной спортсменки, к которым
приведет оптимально выполненная (желательно миними-
зированная!) тренировочная нагрузка. И выражение
"Тренироваться много и тренироваться правильно - не
одно и то же" - приобретет актуальное значение.

Литература

1. Абрамова, Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физи-
ческие способности: автореф. дис… д-ра биол. наук. /
Т.Ф. Абрамова. – М., 2003. – 51 с.

2. Антропология: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 272
с.

3. Вундер, П.А. Эндокринология пола / П.А. Вундер.
– М.: Медицина, 1980. – 253 с.

4. Каган, В.Е. Нарушение половой идентичности /
В.Е. Каган. // Справочник по психологии и психоатрии
детского и подросткового возраста. – СПб.: Питер, 2000.
– 214 с.

5. Калинина, Н.А. Гиперандрогенные нарушения

репродуктивной системы у спортсменок / Н.А. Калинина.
– М.: ВНИИФК, 2003. – 198 с.

6. Клиорин, А.И. Биологические проблемы учения о
конституциях человека / А.И. Клиорин, В.П. Чтецов. – Л.:
Медицина, 1979. – 164 с.

7. Никитюк, Б.А. Состояние специфических функций
женского организма при занятиях спортом / Б.А.
Никитюк. // Теория и практика физической культуры. –
1984. – № 3. – С. 19 – 21.

8. Соболева, Т.С. Формирование полозависимых
характеристик у девочек и девушек на фоне занятий
спортом: автореф. дис… д-ра мед. наук. / Т.С. Соболева. –
СПб., 1996 – 42 с.

9. Bem, S. Theory and measurement of androgyny / S.
Bem. //Journal of Personal and Social Psychology, 1979 – v.
37. – p. 1047 – 1054.

10. Burn, S. The social psychology of Gender / S.
Burn. – MC Craw – Hill, Inc., – 2000 – 320p.

11. Kamińska, E. Formyty palcowe u kandidatów
i kandydatek do szkoty sportowej / E. Kamińska, K.
Szymańska-Parkieta. //Problemy dymorfizmu ptciowego w
sporcie: AWF Katowice, 2003. – p. 350 – 354.

12. Manning, J.T. The ratio of 2nd and 4th digit length: a
predictor of sperm numbers and concentrations of testos-
terone luteinizing hormone and oestrogen / J.T. Manning , D.
Scutt. //Human Reproduction, 1998. – № 13. – p.300 – 304.

13. Manning, J.T. “The ratio of 2nd to 4th digit length: a
new predictor of disease predisposition / J.T. Manning, P.E.
Bundred. //Med.Hypotheses, – 2000. – №24. – p. 855 – 857.

14. Powell, G.N. One more time: Do female and male
managers differ? / G.N. Powell. //Acad. Manag. Executive,
1990. – v.4. – №3. – p. 68 – 75.

Ruch a Zdrowie. Wybrane Problemy184



Medyczne problemy 
kultury fizycznej 

i
wychowania fizycznego



Abstract

Number of obese people in the world is increasing at huge
rate. Particularly disturbing is the fact that overweight and
obesity affects not only adults but also children and young
people. The scale of this phenomenon is growing every day
and takes the global [4]. Unfortunately, the problem also
affects Poland. Our society is becoming obese, less efficient,
and consequently more sensitive to various diseases [5].

The aim of this study was to assess the risk of of over-
weight and obesity among children aged 10-12 years and to
demonstrate the interrelationships between obesity or over-
weight students and their participation in physical education
classes. The study, conducted among 330 primary school stu-
dents, consisted of measurements of height and weight and
determine BMI. Obesity or overweight BMI was assessed by
comparing the grids percentile. The location provides obesity
BMI above 97 percentile and when the ratio is between 90
and 97 percentile means overweight. Assessed the studies
performed it was found that the most common disorder occur-
ring in subjects students are underweight. The problem of
increased weight loss occurs in over 20% of girls and more
than 16% of boys. More frequent phenomenon in children
with increased body weight is overweight (15.6% of girls and
12.1% boys). In addition, there was no correlation between
excessive weight children and their involvement in physical
education.

Wprowadzenie

Liczba osób otyłych na świecie wzrasta w znacznym tem-
pie.  Niepokojący staje się fakt, iż problem zwiększonej masy
ciała dotyka nie tylko osoby dorosłe, ale też, w coraz więk-
szym stopniu, młodzież i dzieci. Skala tego zjawiska rośnie
z każdym dniem i przybiera charakter globalny [4]. Niestety
problem ten dotyka również Polskę, nasze społeczeństwo
staje się grube, mniej sprawne, a w efekcie bardziej podatne
na różnorakie schorzenia [5]. Należy dołożyć wszelkich
starań, aby odwrócić ten niekorzystny trend.

Istnieje bardzo wiele definicji otyłości. Według
B. Kowalczyka „otyłość jest zaburzeniem homeostazy
przemiany energetycznej spowodowany nadmierną podażą
energii zawartej w pokarmach  w stosunku do zapotrzebowa-
nia organizmu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia
magazynowania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej”

[9]. Zgodnie z kliniczną definicję „otyłość jest przewlekłą
chorobą metaboliczną wynikającą z zaburzenia homeostazy
energii. Jej pierwotną przyczyną są zaburzenia popędu
żywieniowego prowadzące do zwiększenia się ilości tkanki
tłuszczowej w organizmie; w miarę nasilania się tego procesu
oraz w miarę upływu czasu pojawiają się patologie i dysfunkc-
je dotyczące wszystkich w istocie układów i narządów” [2].

W piśmiennictwie funkcjonuje również pojęcie nadwagi,
która stanowi „przedsionek” otyłości. Jest to również nad-
mierne otłuszczenie organizmu, w nieco mniejszym stopniu,
które nie ma chorobowego charakteru [10].

Tak więc otyłość należy rozumieć jako podwyższoną
ilość tkanki tłuszczowej w organizmie wraz z patofizjolog-
icznymi skutkami tego stanu. Za umowną granicę otyłości
przyjęto wartość 120% prawidłowej masy ciała (tab.1),
co odpowiada BMI = 30 kg/m2. O nadwadze mówimy wów-
czas gdy masa ciała to  110-120% należnej masy, co jest
równe BMI do 25 do 30 kg/m2 [2].

Biorąc pod uwagę warunki fizjologiczne odsetek
tłuszczu w organizmie nie powinien przekraczać 28%
masy ciała         u dorosłych kobiet i 18% u mężczyzn
(tab.2). Wiek, warunki środowiska, styl życia oraz warun-
ki konstytucjonalne mają duży wpływ na wyżej
wymienione wartości. O otyłość wśród mężczyzn mówimy
gdy zawartość tłuszczu w organizmie przekracza 22%
należnej masy ciała, a w przypadku kobiet 32% praw-
idłowej masy ustroju. Otyłość pojawia się także wtedy,
gdy ilość tkanki tłuszczowej wzrasta o połowę przy ogól-
nej masie ciała bliskiej należnej poprzez jednoczesny
spadek masy mięśni czy ubytek wody z organizmu [2].

Wpływ na rozwój otyłości ma sedentarny styl życia.
Bardzo dużo czasu spędza się przed telewizorem, komput-
erem czy książkami nie tylko w pracy, ale co bardzo
niepokoi, również podczas czasu wolnego. Aktywny
wypoczynek jest wciąż rzadko wybieraną formą spędzania
wolnego czasu [5]. 

W bardzo wielu rodzinach kontakt ze sportem polega
wyłącznie na kibicowaniu przed telewizorem z paczką chip-
sów w ręku. Niestety te wzorce są powielane przez dzieci, dla
których odpowiednia dawka ruchu jest czynnikiem kluc-
zowym w ich rozwoju. Podczas optymalnego wysiłku fizy-
cznego młody organizm rozbudowuje się, zwiększa się
wydolność, rośnie siła mięśniowa oraz rozwijają się wszys-
tkie zdolności motoryczne. Niedobór ruchu spowodowany
sedentarnym stylem życia prowadzi najczęściej do otyłości,
wad postawy oraz innych schorzeń odciskających piętno na
przyszłym życiu młodego człowieka [1].
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Ogromną rolę w powstawaniu nadwagi i otyłości odgry-
wa również świadomość społeczeństwa w zakresie
zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania się
zarówno dzieci, jak i dorosłych. W obecnych czasach więk-
szość spożywanej żywności jest wysoko przetworzona
i przepełnione dodatkami chemicznymi, co w rezultacie
daje jedzenie z mnóstwem łatwo przyswajalnych
węglowodanów i tłuszczów. Żywność ta bardzo podnosi
odsetek ludzi o nadmiernej masie ciała w polskim
społeczeństwie [5]. 

Częstym przypadkiem jest też „przekarmianie” dzieci
od najmłodszych lat. Przyzwyczajają się  do spożywania
nadmiernej ilości mięsa, słodyczy, słodkich napojów,
nieregularności posiłków, częstego podjadania między
posiłkami oraz nadopiekuńczości rodziców i dziadków,
którzy uważają dzieci szczupłe za źle wyglądające i przez
to skupiają uwagę na ich dokarmianiu [6].

Materiał i metody

Badania przeprowadzone zostały wśród 326 uczniów
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kuźnicy i Szkoły
Podstawowej nr 10 w Olsztynie. 

Co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
biorą udział w zawodach sportowych, głównie w biegach
przełajowych, piłce nożnej, lekkoatletyce oraz w biegach
narciarskich, odnosząc sukcesy na miarę szczebla powia-
towego, a nawet i wojewódzkiego. Ponadto mają oni możli-
wość uczestniczenia w odbywających się dwa razy
w tygodniu zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego.

Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10
w Olsztynie wyodrębnione są klasy sportowe, w których
nacisk położony jest głównie na pływanie, lekkoatletykę
i gry zespołowe. Uczniowie ze wszystkich klas,
a w szczególności z klas sportowych, biorą udział
w różnego rodzaju zawodach sportowych i odnoszą
sukcesy w biegach,  pływaniu, futsalu.

Badania polegały one na pomiarach antropome-
trycznych wysokości i masy ciała. Podczas kontroli masy
i wzrostu nie zostały uwzględnione dzieci, które z różnych
przyczyn nie były obecne w tym dniu na lekcjach. Objęte
badaniem zostały 162 dziewczęta i 164 chłopców.
Wszystkie badane klasy ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
liczą ponad dwadzieścioro dzieci z przewagą dziewcząt.
Natomiast w Szkole Podstawowej z Olsztyna można zaob-
serwować większe zróżnicowanie. Cztery z pośród
badanych klas liczą po kilkanaścioro uczniów, a pięć jest
ponad dwudziesto osobowych. Zachodzą też większe
wahania co do ilości dziewcząt i chłopców. 

Zebrane dane zostały następnie przeliczone na
wskaźnik BMI zgodnie z poniższym wzorem:

Otrzymane wartości porównane zostały z krzywymi
procentowymi BMI dziewcząt i chłopców w wieku od 0 do
18 lat. (Ryc. 1.). O otyłości świadczy umiejscowienie
wartości BMI w okolicach 97 percentyla (P = 97), osiągnię-
cie lub przekroczenie progu 90 centyla (P = 90) oznacza
nadwagę. Prawidłową masę wskazuje krzywa o wartości P
= 50, a wartość mniejsza świadczy o stanie niedowagi
u dziecka [3].

Poza tym w rozmowie z nauczycielami wychowania fizy-
cznego otrzymano informację o aktywności i frekwencji na
lekcjach uczniów o podwyższonej masie ciała. Interesujące
jest to czy na sylwetkę tych osób ma wpływ uczestnictwo
w lekcjach wychowania fizycznego oraz postawa  i  zaan-
gażowanie podczas ćwiczeń na tych zajęciach.

Tab. 1. Klasyfikacja nadwagi i otyłości u osób dorosłych
według BMI (WHO Working Group, Geneva 1986) [2].

Tabela 2. Ilość tłuszczu w organizmie [2].

Rycina 1. Siatki centylowe dla dziewcząt i chłopców w wieku
od 0 do 18 lat [3].
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Wyniki badań

U badanych dzieci (wyk. 1) ze Szkoły Podstawowej
w Kuźnicy stan niedowagi wystąpił u 49,4% dziewcząt
i 39,4% chłopców, nadwagę ma 15,6% badanych dziewcząt
i 12,1% chłopców. Spośród zbadanych 5,2% dziewcząt
i 4,5% chłopców ma wskaźnik BMI wskazujący na otyłość.

Wśród wszystkich badanych dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Olsztynie (wyk. 2)  poziom niedowagi
wyniósł 46,1% u dziewcząt i 48,1% u chłopców. Uczennice
charakteryzowały się również w 7,9% przypadków nadwagą
oraz 6,7% otyłością. U uczniów wystąpiła nadwaga u 3,8%
badanych a otyłość u 5,8% populacji. 

Średnie BMI badanych klas
W Szkole Podstawowej w Kuźnicy we wszystkich

badanych klasach średnie BMI (tab. 3) utrzymuje się w grani-
cach normy i nie przekracza poziomu nadwagi, jak również
nie wskazuje na niedowagę dzieci. Wskaźnik BMI dziewcząt
z klasy IVa (wyk. 3) po uśrednieniu dał wartość 17,1 kg/m2,
co daje wynik wyższy od ich rówieśnic z kasy IVb, u których
ta sama wartość wynosi 16,6 kg/m2. Średnie BMI chłopców
z klas czwartych (wyk. 3) utrzymuje się w okolicach 17

kg/m2 dla klasy IVa i 17,8 kg/m2 dla chłopców z IVb.
Wspólne BMI wszystkich uczniów, zarówno klasy IVa, jak
też IVb wynosi 17,1 kg/m2, co daje taki sam wynik dla ogółu
czwartoklasistów uczęszczających do Szkoły Podstawowej
w Kuźnicy. 

Średnia BMI osób z klasy Va (tab. 3) wynosi 18,1 kg/m2,
a składają się na nią wyniki średniej BMI dziewcząt z tej
klasy, która równa jest 18,2 kg/m2 oraz chłopców wynosząca
18 kg/m2. Składowe wpływające na wynik średniej wskaźni-
ka BMI w klasie Vb (wyk. 5) są bardziej rozbieżne i wynoszą
17,8 kg/m2 dla uczennic oraz 20,7 kg/m2 dla uczniów,
co daje średnią 19,2 kg/m2 dla całej klasy Vb. Średnia całego
rocznika stanowiącego uczniów klas piątych wyniosła 18,6
kg/m2. 

Najwyższą średnią wskaźnika wagowo - wzrostowego
posiada klasa VIa (tab. 3). Na siatce centylowej lokalizuje się
ona poniżej linii stanowiącej nadwagę, a wynosi 19,9 kg/m2
za sprawą zarówno chłopców, jak i dziewcząt uczęszczają-
cych do tej klasy. Średnia wskaźnika BMI ze strony żeńskiej
części klasy wynosi 20,4 kg/m2, a męska część klasy VIa
swoją masą i wzrostem uzyskuje średnią na poziomie 19,4
kg/m2 (wyk. 7) Średnia wartość wskaźnika dla ogółu klasy
VIb (tab.7) jest o wiele niższa i wynosi 18,7 kg/m2. Na ten
wynik składa się średnia BMI dziewcząt wynosząca 18,5
kg/m2 oraz średnia BMI chłopców z klasy VIb, która wynosi
19 kg/m2. Powyższe składowe wskazują na średnią ogółu
szóstoklasistów na poziomie 19,3 kg/m2. Średnia BMI wylic-
zona dla wszystkich badanych dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kuźnicy razem wynosi 18,3 kg/m2. 

Wśród badanych dzieci z województwa warmińsko-
mazurskiego wartość średniego BMI (tab. 4) również utrzy-
muje się w granicach normy.

Najniższą uśrednioną wartość wskaźnika wagowo -
wzrostowego odnotowano u dziewcząt z klasy IVc i wyniosła
ona 15,6 kg/m2 (wyk. 4). Średnie  BMI czwartoklasistek
z IVa i IVb wyniosło kolejno 17,5 kg/m2  i 18,3 kg/m2.
Chłopcy z klas charakteryzowali się nieco wyższą średnią
BMI i wynosiła ona 18,6 kg/m2 w klasie IVa, 16,2 kg/m2
w klasie IVb oraz 18,5 kg/m2 wśród ich rówieśników z klasy
IVc. Wyżej wymienione wartości złożyły się na średnie BMI
poszczególnych klas, które wyniosło: 18,1 kg/m2 w klasie

Wykres 1. Częstość występowania niedowagi, nadwagi
i otyłości we wszystkich badanych klasach ze Szkoły
Podstawowej w Kuźnicy.

Tabela 3. Średnia BMI badanych klas w Szkole Podstawowej
w Kuźnicy.

Wykres 2. Częstość występowania niedowagi, nadwagi
i otyłości we wszystkich badanych klasach ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Olsztynie.
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IVa, 17,3 kg/m2 w IVb i 17,1 kg/m2 w klasie IVc, co dało
wynik średniego wskaźnika wagowo – wzrostowego dla
całego rocznika równy 17,5 kg/m2.

Średnia BMI całego rocznika klas piątych (tab. 4, wyk. 6) jest
najwyższa z 3 badanych grup wiekowych w Szkole Podstawowej
nr 10 w Olsztynie i wyniosła 19,2 kg/m2. Jedną ze składowych
średniej rocznika jest BMI klasy Va, które wyniosło 18,2 kg/m2.
Dziewczęta z tej klasy charakteryzowały się w BMI na poziomie
18,2 kg/m2, a wartość wskaźnika wagowo - wzrostowego
chłopców to 18,1 kg/m2. Najwyższą średnią BMI spośród klas
piątych odnotowano         w klasie Vb, a było to 20,1 kg/m2. Na
ten wynik złożyło się BMI dziewcząt wynoszące 21,3 kg/m2 oraz
BMI chłopców równe 18,8 kg/m2. W klasie Vc odnotowano
nieco niższą średnią wskaźnika wagowo - wzrostowego,
a wyniosła ona 19,4 kg/m2. BMI piątoklasistek z tej klasy
wyniosło 19,1 kg/m2, a piątoklasistów było równe 19,6 kg/m2. 

Na średnią BMI wszystkich klas szóstych (tab. 4 wyk. 8)
złożyły się wartości uśrednionego wskaźnika wagowo – wzros-
towego dzieci z klas VIa, VIb i VIc, które wyniosły kolejno 18,1
kg/m2, 17,9 kg/m2 i 19,6 kg/m2, co dało wynik 18,5 kg/m2 dla
całego rocznika. W poszczególnych klasach średnie BMI dziew-
cząt wynosiło odpowiednio 17,6 kg/m2 w VIa, 17,9 kg/m2 w VIb
oraz 20,5 kg/m2 w VIc. Wśród szóstoklasistów płci męskiej śred-
nia wskaźnika osiągnęła 18,5 kg/m2 w VIa, 17,9 kg/m2 w VIb
i 18,7 kg/m2 w VIc. Średnia BMI wyliczona dla ogółu dzieci
zbadanych w województwie warmińsko mazurskim wyniosła
18,4 kg/m2.

Porównując średnie BMI wszystkich badanych klas ze
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy (wyk. 9) można zauważyć,
że najwyższą wartość wskaźnika wagowo - wzrostowego
uzyskała klasa VIa. Nieco niższą wartość prezentuje klasa Vb.
Wartości średnie cechują klasy Va i VIb, natomiast najniższe
wartości posiadają klasy czwarte. Wśród klas przebadanych
w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie (wyk. 10) najwyższe
wartości średniego BMI osiągnęła klasa Vb. Nieco mniejszy

wynik  wyliczono klasom VIc i Vc. Wartości przeciętne posiada-
ją klasy IVa i Va oraz VIa i VIb, natomiast najniższe uśrednione
wartości wskaźnika wagowo – wzrostowego odnotowano u klas
IVb i IVc. Wszystkie badane klasy lokują swoje „wspólne BMI”
na diagramie centylowym w granicach wskazujących masę praw-
idłową.

Tab. 4. Średnia BMI badanych klas w Szkole Podstawowej
nr 10 w Olsztynie.

Wykres 5. Średnia BMI dla klas V (Szkoła Podstawowa
w Kuźnicy).

Wykres 3. Średnia BMI dla klas IV (Szkoła Podstawowa
w Kuźnicy).

Wykres 4. Średnia BMI dla klas IV (Szkoła Podstawowa nr
10 w Olsztynie).
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Wykres 8. Średnia BMI dla klas VI (Szkoła Podstawowa
nr 10 w Olsztynie).

Wykres 6. Średnia BMI dla klas V (Szkoła Podstawowa
nr 10 w Olsztynie).

Wykres 7. Średnia BMI dla klas VI (Szkoła Podstawowa
w Kuźnicy).

Wykres 9. Zestawienie średnich BMI wszystkich
badanych klas ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.

Wykres 10. Zestawienie średnich BMI wszystkich
badanych klas ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie

Wykres 11. Zestawienie średnich BMI klas IV ze Szkoły
Podstawowej w Kuźnicy i ze Szkoły Podstawowej nr 10
w Olsztynie.

Wykres 13. Zestawienie średnich BMI klas VI ze
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy i ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Olsztynie.

Wykres 12. Zestawienie średnich BMI klas V ze Szkoły
Podstawowej w Kuźnicy i ze Szkoły Podstawowej nr 10
w Olsztynie.
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Porównując średnie BMI wszystkich badanych
roczników zarówno ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy jak
też ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie (wyk. 11-13)
można zauważyć, że najniższą wartość wskaźnika wagowo –
wzrostowego posiadają dzieci z najmłodszych badanych
roczników.

Czwartoklasistki i czwartoklasiści z województwa pod-
laskiego mają jednak o kilka dziesiątych mniejszą wartość
wskaźnika BMI od ich rówieśników z województwa
warmińsko – mazurskiego. Wskaźnik BMI wszystkich pią-
toklasistów łącznie ze szkoły Podstawowej w Kuźnicy
również jest niższy od tego samego wskaźnika ich
rówieśników z Olsztyna. Natomiast wśród najstarszych
badanych uczniów klasy kuźnickie wykazują nieco wyższe
wartości niż dzieci w tym samym wieku uczęszczające do
Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

Zależność między otyłością dzieci a ich uczęszczaniem
na lekcje wychowania fizycznego.

Na podstawie rozmów z nauczycielami wychowania fizy-
cznego jak też analizy frekwencji uczniów na tychże lekcjach
nie udało się ustalić jednoznacznego związku pomiędzy nad-
wagą i otyłością dzieci a ich uczestnictwem w zajęciach
ruchowych. Można jednak zauważyć całkowity brak nadwa-
gi i otyłości w klasach sportowych ze szkoły w Olsztynie.
W klasie Va i VIa nie ma uczniów o podwyższonej masie
ciała. Dzieci te mają o jedną godzinę wychowania fizycznego
w tygodniu więcej, a dodatkowo niemal wszystkie uczęszcza-
ją na zajęcia dodatkowe w ramach różnych sekcji
sportowych. 

Niektórzy z uczniów są zwolnieni z lekcji wychowania
fizycznego z powodów zdrowotnych, kilkoro notorycznie
zapomina stroju sportowego co wyklucza ich z uczestnictwa
w zajęciach, lecz większość dzieci chętnie ćwiczy na lekc-
jach. Zaangażowanie uczniów w ćwiczenia jest zróżnicow-
ane. Nauczyciele nie zauważają zwiększonej niechęci do
ćwiczeń ze strony osób o podwyższonej masie ciała. Ich
zdaniem zaangażowanie w lekcję i intensywność ćwiczeń
ucznia zależy w głównej mierze od stopnia jego zmotywowa-
nia oraz zainteresowania go lekcją, a nie od stopnia nadwagi

czy otyłości dziecka. Zwolnienia z wychowania fizycznego
na dłuższe okresy czasu są spowodowane chorobami dzieci
i zdarzają się zarówno dzieciom szczupłym jak również
otyłym czy osobom z nadwagą. Tak więc trudne jest znalezie-
nie związku pomiędzy uczęszczaniem badanych dzieci na
lekcje wychowania fizycznego a ich nadwagą czy otyłością. 

Dyskusja

Cz. Szmigiel uznaje, iż „częstość występowania otyłości
i nadwagi u dzieci i młodzieży w różnych krajach określa się
w granicach 5-14%. Wśród dzieci i młodzieży polskiej częs-
tość występowania otyłości kształtuje się ok. 7% u chłopców
i 11% u dziewcząt w wieku szkolnym, a częstość występowa-
nia nadwagi ok. 10% i zjawiska te wykazują tendencje
zwyżkowe we wszystkich grupach wiekowych” [8].

Natomiast A. Obuchowicz z Katedry i Oddziału
Klinicznego Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w swojej
pracy poglądowej pod tytułem „Epidemiologia nadwagi
i otyłości - narastającego problemu zdrowotnego w populacji
dzieci i młodzieży” podaje, że u dzieci szkół podstawowych
województwa podkarpackiego nadwagę stwierdzono u około
8% chłopców i 10,5% dziewczynek, a otyłość u około 7%
chłopców i 11% dziewczynek [11]. 

Otyłość jest częstszym zjawiskiem wśród dzieci
wychowywanych w miastach a niżeli na wsi.
Przeprowadzone w Polsce badania pokazały, że wśród
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nadwa-
ga występuje u około 6%, a otyłość u około 4% dzieci  [7].

W badaniach przeprowadzonych przez L. Szponara,
W. Sekułę i wsp. z Instytutu Żywności i Żywienia w 2003 r.
wynika, iż u  polskich dzieci w wieku 10-12 lat wys-
tępowanie niedowagi jest na poziomie 16,3%   w przypadku
dziewcząt i 12,7% wśród chłopców. Masę normatywną
stwierdza się dla 71,5% dziewcząt i 77% chłopców, przypad-
ków nadwagi wśród płci żeńskiej odnotowano 10,6% i 8,7%
spośród zbadanych osób płci męskiej, a dotkniętych otyłością
dzieci w wieku 10–12 lat jest 1,6% dziewcząt i taki sam
odsetek chłopców [10].

Badania przeprowadzone w Szkole Podstawowej

Tab. 5. Badania w Szkole Podstawowej w Kuźnicy oraz
w Szkole Podstawowej  nr 10 w Olsztynie na tle szerszych
badań krajowych.

Wykres 14. Badania w Szkole Podstawowej w Kuźnicy
oraz w  Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie na tle szer-
szych badań krajowych.
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w Kuźnicy wskazują na występowanie niedowagi u 49,4%
dziewcząt i u 39,4% chłopców. W przypadku nadwagi sytu-
acja przedstawia się następująco: nadwaga wśród dziewcząt
wynosi 15,6% badanych, a pośród chłopców to 12,1% osób.
Otyłych jest 5,2% zbadanych dziewcząt i 4,5% badanej grupy
płci męskiej.

Dzieci zbadane w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie
charakteryzują się  niedowagą na poziomie 46,1% wśród
dziewcząt i 48,1%  u chłopców. Problem nadwagi dotyka
7,9% dziewcząt oraz 3,8% chłopców a otyłych jest 6,7%
uczennic i 5,8% uczniów z tej szkoły.

Porównując wyniki wyżej przedstawionych danych liter-
aturowych z wynikami badań przeprowadzonymi w Szkole
Podstawowej w Kuźnicy i w Szkole Podstawowej nr 10
w Olsztynie (tab. 5) można stwierdzić, że odsetek dzieci
z niedowagą w szkole w Kuźnicy, jak też w szkole z Olsztyna
jest o wiele wyższy niż w badaniach przeprowadzonych przez
L. Szponara, W. Sekułę i wsp. Poziom nadwagi w przedstaw-
ionych danych literaturowych (wyk. 14) oscyluje w granicach
8-10,6%, - jest więc niższy od poziomu nadwagi dzieci
badanych w Kuźnicy o kilka punktów procentowych, gdyż
ten waha się w granicach 12,1-15,6%, i nieco wyższy od
stanu nadwagi dzieci zbadanych w Olsztynie, który oscyluje
w granicach 3,8-7,9%. Natomiast poziom otyłości kuźnickich
i olsztyńskich zbadanych dzieci jest niższy niż w badaniach
Cz. Szmigiel oraz danych przedstawionych przez
A. Obuchowicz a wyższy od poziomu otyłości przedstaw-
ionego w badaniach L. Szponara, W. Sekułę i wsp.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano
następujące wnioski:

- najczęstszym zaburzeniem występującym u badanych
uczniów jest niedowaga - zarówno w Szkole Podstawowej
w Kuźnicy (49,4% badanych dziewcząt i 39,4% badanych
chłopców) jak też w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie
(46,1% badanych dziewcząt i 48,1% badanych chłopców)

- problem zwiększonej masy ciała występuje u ponad
20% badanych dziewcząt i ponad 16% badanych chłopców

- częściej występującym zjawiskiem u dzieci ze zwięk-
szoną masą ciała jest nadwaga (15,6% dziewcząt i 12,1%
chłopców)

- nie stwierdzono korelacji pomiędzy zbyt dużą masą
ciała dzieci a ich zaangażowaniem w lekcje wychowania
fizycznego
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Abstract

Greek philosopher Aristotle said: " Nothing destroys the
body as his long inactivity ". The world and our civilization
grow from year to year more and more quickly. In addition to
the undoubted benefits of technical progress also brings many
dangerous side effects. For these harmful aspects should be
progressive hypokinesia [3,13,15,33]. This is the negative
health and social ontogenetic phenomenon of a gap between
the increasing burden of the nervous system  and decreasing
the load of the traffic [29,36,41,49]. Despite taking place at a
rapid pace of social and economic poles synonym of rest is
stillness . Therefore, any action that could change at least
some of them should be in full force to support and develop.
Aim of this study is to demonstrate that systematic training
run rotating trigger measurable, beneficial to the individual
changes in the circulation and movement.

The study involved 27 students of the Bialystok
University of Technology physical fitness tests included: spi-
rometry, a test PWC170, WSR. Mobility research include:
system test ICSPFT selected samples and test 60s sit- ups and
push - ups . The evaluation was performed three times during
the academic year . Statistical analysis was performed using
Statistica software licensed 8.0 (StatSoft, PL) . Considered
significant value statistics for p < 0,05.

After 30 weeks of training course rotation in trials asses-
sing the strength and strength endurance showed statistically
significant changes. Changes in the VO2 max in female stu-
dents were not statistically significant.

Wstęp

W II połowie XX wieku w społeczeństwach państw
wysoko rozwiniętych zaczęła kiełkować świadomość dbania
o zdrowie i tężyznę fizyczną jako o elementach bezpośrednio
rzutujących na jakości życia. Korzyści wynikające z uczest-
nictwa w dowolnych formach ruchu mogą być różnorodne,
począwszy od efektów związanych ze zmianami somatycz-
nymi, sprawnościowymi i motorycznymi, poprzez biologicz-
ne i fizyczne [33]. Ruch i ćwiczenia jako bodźce naturalne
oddziałują na cały organizm. Starosta [51] pisze: „Ruch jest
biologiczną potrzebą organizmu ludzkiego (...) stymuluje nie
tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale też funkcjonalny
i psychiczny”. Na temat wychowawczych i zdrowotnych
walorów aktywności fizycznej wypowiedziało się wielu teo-

retyków i praktyków – od starożytności po czasy współcze-
sne [1,4,7,12,16,23,51]. Ich wspólną konstatacją było stwier-
dzenie, że ćwiczenia wywołują korzystny wpływ na czynno-
ści wszystkich narządów, a tym samym na zdrowie i spraw-
ność fizyczną człowieka. Podczas wysiłku fizycznego
w organizmie dokonuje się szereg pozytywnych zmian i to
we wszystkich jego układach. Szczególnie zmiany dokonują
się w obrębie układu krwionośnego, oddechowego, nerwo-
wego i kostnego – powodując wzrost ich czynności. 

Od początku lat 70. XX wieku zaczęto opracowywać
nowe formy zajęć fitness. Przyświecał im jeden cel zachęce-
nie do aktywności i utrzymania sprawności fizycznej całego
społeczeństwa. Stało się to jednym z zasadniczych celów
strategii zdrowia publicznego. Jedną z nowych form treningu
jest trening rotacyjny [53]. 

Ruchy części ciała są zazwyczaj klasyfikowane na pod-
stawie trzech prostopadłych płaszczyzn przechodzących
przez środek ciała (czołowej, poprzecznej i strzałkowej [11].
Z anatomicznego punktu widzenia wszystkie symetryczne
aktywności całego ciała zawierają w sobie jakiś element skrę-
tu, nawet te podczas, których wykonuje się zginanie czy
wyprost [8,10]. Bardzo rzadko ruchy wykonywane są w jed-
nej płaszczyźnie. Skłony i ruchy rotacyjne różnią się sposo-
bem w jaki są wykonywane. Wykonując ruch rotacji ciałem
lub jego częścią relacja z siłą grawitacji nie zostaje zakłóco-
na, w przeciwieństwie do ruchów zginania i prostowania,
które zawsze zachodzą przeciwko lub zgodnie z siłą grawita-
cji.  Zginanie i wyprost to ruchy symetryczne, skręt – nie!
Skręty całego ciała zawsze wykonywane są poprzez pary sko-
śnie zorientowanych mięśni [5,8]. Ruchy zginania, wyprostu
i skłony nie zwiększają napięcia osiowego w ciele, zaś skrę-
ty powodują kompresję struktur leżących w osi skrętu.
Wszystkie struktury leżące wzdłuż tej osi są poddawane skrę-
ceniu i kompresji wielkość, której pozostaje w bezpośredniej
proporcji do obciążenia. 

Czynności dnia codziennego wymagają użycia wielu
grup mięśniowych w różnych płaszczyznach ruchu i zwykle
obejmują obrót tułowia [50].  Ruchy te są istotne dla każde-
go rodzaju działania podejmowanego przez człowieka
w ciągu dnia. Wymagają one jednoczesnego zaangażowania
wielu stawów –  ruchu trójwymiarowego.  Na przykład typo-
we zadania takie jak zamiatanie podłogi, pranie, przenoszenie
przedmiotów z jednej powierzchni na drugą obejmować będą
rotację  tułowia [50]. Kiedy siedzimy przy stole i spożywamy
posiłek za pomocą łyżki to wykonywany ruch obejmuje zgię-
cie i wyprost ramienia oraz obrót przedramienia i nadgarstka
w sposób ciągły. Tak więc, jeśli w trakcie treningu mięśni zgi-

Wpływ 30-tygodniowego treningu rotacyjnego 
na siłę i VO2max
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nających przedramię lub przywodzących ramię wprowadzi-
my rotację przedramienia i nadgarstka do ćwiczeń to wyko-
nywany ruch będzie bardziej podobny do rzeczywistego
i poprawi jakość jego działania.  

W treningu rotacyjnym położono nacisk na zwiększenie
koordynacji ruchów i poprawę równowagi ciała.
Długotrwały brak ruchu wytwarza niefunkcjonalne nawyki,
czego skutkiem jest utrwalenie wadliwej postawy ciała.
Zakłócona koordynacja nerwowo–mięśniowa i  zaburzony
tonus mięśniowy mogą przyczyniać się do zwiększonej
podatności narządu ruchu na urazy. Błaszczyk [5] pisze,
iż odtwarzanie kontroli nerwowo – mięśniowej jest uzyski-
wane najszybciej dzięki odpowiedniemu połączeniu ćwiczeń
w łańcuchach otwartych i zamkniętych, a w treningu rotacyj-
nym ruchy obwodzenia i rotacji są wykonywane w takich łań-
cuchach. 

W istocie, przykłady ruchu obrotowego są wykorzysty-
wane w istniejących programach ćwiczeń. Ruchy rotacji
i obwodzenia są wykorzystywane do celów rehabilitacji
w metodzie propriocetywnego torowania nerwowo – mię-
śniowego, tzw. metoda Kabat–Kaiser [54]. Elementy rotacji
wykorzystywane są także w programach ćwiczeń Swiss Ball
[46] czy niektórych ćwiczeniach profilaktyczno–korekcyj-
nych [42]. Wiele pozycji ze skrętem, włączając w to wszyst-
kie pozycje asymetryczne, które nie są czystymi skłonami do
boku, tj. skręty głowy i szyi, skręty kręgosłupa, skręty
z wygięciem i skłonem do przodu występują także w jodze
[9], w zajęciach Pilates [45], stretchingu [48] oraz treningu
siłowym [19]. W wyżej wymienionych programach ćwicze-
nia rotacyjne nie są jednak głównym środkiem treningowym. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono trzykrotnie: pierwsze na
początku semestru zimowego, kolejne po 15 tygodniach,
a ostatnie po 30 tygodniach. Prowadzono je pod nadzorem
lekarza Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku w sali widowiskowo – sportowej
Politechniki Białostockiej. Badania wykonano w warun-
kach klimatyzowanych, w możliwie stałej temperaturze
wewnętrznej obiektu (23–24 C°) i wilgotności względnej
wynoszącej około 60%. Przestrzeń ćwiczeniowa na jedne-
go uczestnika wynosiła około 3m2. Jednym z kryteriów
włączenia studentek do badań  był ich ogólny stan zdro-
wia, który pozwalał  na uczestnictwo w treningu i wiek od
18 do 21 lat. Jako pierwszy przeprowadzono test klasyfi-
kacyjny (3 minutowy test marszu – 3MWT), w którym
dokonano oceny tolerancji wysiłku  w czasie i po 3–minu-
towym żwawym chodzie. Pojawienie się objawów toleran-
cji wątpliwej lub patologicznej badanych dyskwalifikowa-
ło je z dalszych testów [31]. Przed rozpoczęciem badań
i treningów wszystkie studentki zostały poinformowane
o celu badań i  ich przebiegu oraz wyraziły zgodę na
uczestnictwo w nich. Treningi odbywały się jeden raz w
tygodniu i były prowadzone przez certyfikowanego
instruktora. 

Badaniami objęto  27 studentek studiów stacjonarnych II

roku Wydziału Zarządzania Katedry Turystyki i Rekreacji
Politechniki Białostockiej, które realizowały założenia pro-
gramowe podczas zajęć wychowania fizycznego.
W początkowej fazie eksperymentu w grupie badanej kobiet
średni wiek wynosił 19,7 ± 0,7 lat. Średnia masa ciała wyno-
siła 59,3 ± 8,6 kg. Pozostałe parametry grupy badanej kobiet
na początku eksperymentu przedstawiono w tabeli I.

Trening rotacyjny  uwzględniał zasady przystosowania
organizmu do długotrwałych obciążeń treningowych oraz
superkompensacji. Ćwiczenia prowadzone były według
dydaktycznych zasad nauczania i treningu rekreacyjnego.
Pojedyncza jednostka treningowa składała się z: wskazówek
wstępnych, rozgrzewki, zajęć właściwych, wyciszenia
i stretchingu końcowego. Trening rotacyjny składał się z serii
ćwiczeń ogólnokondycyjnych. Ideą jego jest włączenie do
wykonywanych ćwiczeń ruchów rotacji i obwodzenia
w najważniejszych stawach ciała człowieka. W programie
uwzględniono zróżnicowanie stopnia trudności – zawarte
zostały ćwiczenia dla początkujących, średniozaawansowa-
nych i dla zaawansowanych [53]. 

Studentki uczęszczały na zajęcia jeden raz tygodniowo
przez 90 minut (tabela II i III). Na pierwszych zajęciach
w semestrze zimowym zostały zapoznane z programem ćwi-
czeń i ich przebiegiem. Wyjaśniono wpływ ćwiczeń na orga-
nizm człowieka, podstawy biomechaniczne wykonywanych
ćwiczeń, zasady adaptacji oraz stosowane metody oceny
wydolności tlenowej i sprawności ruchowej. Tok ćwiczeń był
planowany a obciążenia fizyczne zwiększano stopniowo. 

Program ćwiczeń dla początkujących, według którego
był realizowany program wychowania fizycznego w grupie
badanej, w semestrze zimowym miał na celu kształtowanie
ogólnej wytrzymałości oraz doskonalenie techniki wykony-
wania ćwiczeń. Na każde ćwiczenie przeznaczano minimum
30 sekund i wykonywano od 8 do 10 powtórzeń. Ćwiczenia
wykonywano wolno, płynnymi ruchami. Były one przerywa-
ne kiedy występował ból lub inny dyskomfort. Podczas ćwi-
czenia w pozycji leżącej na plecach głowa pozostawała cały
czas w kontakcie z podłożem, a kończyny górne i dolne – po
zakończeniu ruchu – kładziono na podłoże. Po miesiącu ćwi-
czeń zwiększano liczbę powtórzeń każdego z ćwiczeń do
11–12. Po zrealizowaniu programu dla początkujących stu-
dentki uczestniczyły w zajęciach według programu dla śred-
niozaawansowanych. Składał się on z trzech faz.
Pierwszą fazę zrealizowano w semestrze zimowym.

Tab. 1. Charakterystyka grupy badanych kobiet przed
rozpoczęciem treningu rotacyjnego
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Trwała ona 6 tygodni. Liczba powtórzeń danego ćwiczenia
wynosiła 13–14. W pozycjach w leżeniu na plecach, wykonu-
jąc ćwiczenia unoszono łopatki i głowę i utrzymywano nad
podłożem. Zmieniano także czas trwania ruchu – przed
powrotem do pozycji końcowej w ćwiczeniu następowało
utrzymanie napięcia mięśni przez minimum 4 sekundy
(tj. wykonywano skurcz izometryczny pracujących mięśni).
Następnie zwiększono zakres wykonywanego ruchu.
W semestrze letnim kontynuowano program dla średnioza-
awansowanych – dwie fazy trwające po 5 tygodni. W pierw-
szej z nich zwiększano liczbę powtórzeń każdego z ćwiczeń
do 15–16, a w drugiej – do 17–19. Ostatnia faza treningu,
realizowana w semestrze letnim, trwała 5 tygodni i charakte-
ryzowała się jeszcze większą intensywnością. Realizowany
był program dla zaawansowanych - liczba powtórzeń każde-
go ćwiczenia wynosiła 20–25 razy; zwiększano także zakres
i szybkość wykonania ruchów obwodzenia.

Do pomiaru masy i wysokości ciał zastosowano elektro-
niczną wagę medyczną Radwg z wzrostomierzem WPT
100/200 OW o  dokładności odczytu 50-100g.  

Test PWC170 wykonano był zgodnie z procedurą [15]
metodę pośrednią. Do obciążenia pracą zastosowano ergo-
metr rowerowy Monark Ergomedic – 828E wyprodukowany
w Szwecji.  Częstość skurczów serca odczytano przy użyciu
systemu telemetrycznego dostarczonego przez producenta
ergometru. Zestaw składał się z nadajnika umieszczanego
u kobiet poniżej linii biustu oraz odbiornika będącego częścią
składową cykloergometru. Wskaźnik PWC170 określono
metodą ekstrapolacji przy użyciu programu komputerowego
opracowanego do tego celu i udostępnionego przez autora
[24,25].  

Ocenę sprawności ruchowej dokonano za pomocą wybra-
nych prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
(ICSPFT) [2]. Badanie obejmowało próbę wytrzymałości
siłowej mięśni brzucha  Sit–ups (30 sekund),  próbę siły mię-

śni ramion i obręczy barkowej w warunkach statyki (wytrzy-
manie w zwisie - na ugiętych ramionach na drążku), próbę
siły maksymalnej chwytu ręki prawej i lewej (ściskanie dyna-
mometru) - badano za pomocą dynamometru model SH 5001
firmy Saehan (Korea Płd.) wyskalowanego w kilogramach
siły (kgf – dawniej kG), próbę siły eksplozywnej mięśni nóg
(skok w dal z miejsca).  

Badano także wytrzymałość siłową mięśni brzucha
testem Sit–ups (60 sekund) i wytrzymałość siłowa mięśni
ramion i obręczy barkowej (Push–ups) [40].

Uzyskane wyniki zapisywane były w arkuszu kalkulacyj-
nym programu Excel licencjonowanego pakietu Microsoft
Office Professional 2007 (Microsoft Corporation, USA).
Analizę statystyczną wyników przeprowadzono z użyciem
licencjonowanego programu Statistica 8.0 (StatSoft, PL).
Normalność rozkładu oceniano testem Shapiro – Wilka.

Wszystkie parametry mierzalne charakteryzowano poprzez
wykorzystanie metod statystyki opisowej. Dla zmiennych mają-
cych charakter ilościowy obliczano: średnią arytmetyczną
(- przeciętny poziom zmiennej, odchylenie standardowe (SD) -
miara „przeciętnego” odchylenia od wartości średniej, medianę
(Me) - połowa pomiarów osiąga wartości mniejsze, a połowa
większe od mediany, wartość największą (Max) i najmniejszą
(Min), kwartyl dolny i górny (Q1 i Q3).

Porównując zmienne zależne wykorzystano test ANOVA
Friedmana ze współczynnikiem zgodności Kendalla (porów-
nanie zmian w trzech kolejnych punktach czasowych).

Wyniki

W grupie studentek  w pomiarach I i II  (ryc.1) mediana
wskaźnika BMI wynosiła 20,83 kg/m2, zaś w pomiarze III –
20,74 kg/m2..Różnica pomiędzy pomiarem I a III w czasie
była istotna statystycznie (p<0,05). 

W grupie badanej w pomiarze I mediana obwodu talii kobiet
wynosiła 72cm, w pomiarze II wzrosła do 73cm, a w pomiarze
III wynosiła 72cm. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie nie były istotne statystycznie (p>0,05). 

W grupie badanej w pomiarze I mediana ciśnienia skur-
czowego wynosiła 125 mmHg, w pomiarze II – 120 mmHg
zaś w III – 123 mmHg. Różnice pomiędzy kolejnymi pomia-
rami w czasie nie były istotne statystycznie (p>0,05). 

Mediana ciśnienia rozkurczowego w pomiarze I wynosi-
ła 72 mmHg, w pomiarze II – 75 mmHg zaś w III – 72
mmHg. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie nie
były istotne statystycznie (p>0,05). 

Mediana pojemności życiowej płuc w pomiarze
I wynosiła 3600 ml, w pomiarach II i III – 3700 ml. Różnica
pomiędzy pomiarem I a III w czasie nie była istotna staty-
stycznie (p>0,05). 

W grupie badanej w pomiarze I mediana wskaźnika
PWC170 wynosiła10,67 kgm/kg/min, następnie jej wartość
zmalała w pomiarze II do wartości 10,61 kgm/kg/min aby
osiągnąć najwyższy poziom w pomiarze III – 11,88
kgm/kg/min. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie nie były istotne statystycznie (p>0,05). 

W grupie badanej mediana wskaźnika VO2max

Tab. 2. Charakterystyka grupy badanych kobiet przed
rozpoczęciem treningu rotacyjnego.

Tab. 3. Trening rotacyjny realizowany przez studentki
w semestrze zimowym.
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Ryc. 1. Zmiana wskaźnika BMI w grupie badanej kobiet
w kolejnych badaniach (kg/m2).

Ryc. 2. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha
w grupie kobiet w kolejnych badaniach (liczba siadów w cza-
sie 30s).

Ryc. 3. Zmiana siły mięśni ramion i obręczy barkowej
w warunkach statyki w grupie kobiet w kolejnych badaniach (s)

Ryc. 4. Zmiana siły mięśni kończyn dolnych (skok w dal
z miejsca) wg. ISCPFT w grupie badanej kobiet w kolejnych
badaniach (m).

Ryc. 5. Zmiana wskaźnika równowagi w staniu na prawej
kończynie dolnej w grupie kobiet w kolejnych badaniach
(liczba powtórzeń).

Ryc. 6. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha stu-
dentek w kolejnych badaniach (liczba siadów w czasie 60 s).
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w pomiarze I wynosiła 40,1 ml/kg/min, następnie jej war-
tość wzrosła w pomiarze II do wartości 40,6 ml/kg/min
aby osiągnąć poziom 40,9 ml/kg/min w pomiarze III.
Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie nie były
istotne statystycznie (p>0,05).

Mediana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha
u kobiet mierzonej liczbą siadów w ciągu 30s (ryc.2)
w  pomiarach  I i II wynosiła 20 siadów, następnie jej war-
tość wzrosła w pomiarze III do 22 siadów.

Mediana siły mięśni ramion i obręczy barkowej bada-
nych mierzone czasem zwisu na drążku w pomiarze I osią-
gnęła (ryc.3) wartość 12s, następnie jej wartość wzrosła
w pomiarze II do wartości 16s aby osiągnąć najwyższy
poziom w pomiarze III – 17s. Różnice pomiędzy kolejny-
mi pomiarami w czasie były istotne statystycznie (p<0,05).

W grupie badanej mediana maksymalnej siły chwytu
ręki prawej w pomiarze I wynosiła 24kG. W pomiarze II
jej wartość zmalała do 23kG a w pomiarze III znowu
wynosiła 24kG. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie nie były istotne statystycznie (p<0,05). Mediana
maksymalnej siły chwytu ręki lewej w pomiarze I wynosi-
ła 21kG, następnie jej wartość zmalała do 20kG,
a w pomiarze III wynosiła 21kG. Różnice pomiędzy kolej-
nymi pomiarami w czasie nie były istotne statystycznie
(p>0,05). U badanych kobiet zdolności  charakteryzujące
szybkościowo – siłowe cechy motoryczne mierzono dłu-
gością skoku w dal. Mediana tej zdolności w pomiarze I
(ryc.4) wynosiła 1,65m, następnie jej wartość zmalała
w pomiarze II do 1,63m i w pomiarze III wynosiła 1,64m.
Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie były
istotne statystycznie (p<0,05). 

Ilość prób potrzebnych do utrzymania równowagi
w staniu na prawej kończynie przez 30 s w pomiarze I wyno-
siła 2. W pomiarze II badane studentki potrzebowały 1 próby
aby utrzymać równowagę, natomiast w pomiarze III koniecz-
ne były 2 próby (ryc.5). Różnice pomiędzy kolejnymi pomia-
rami w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). 

W grupie badanej w pomiarach I, II i III mediana licz-
by prób potrzebnych do utrzymania równowagi przez 30 s

w staniu na lewej kończynie wynosiła 2,0 próby. Różnice
pomiędzy pomiarami w czasie nie były istotne statystycz-
nie (p>0,05). 

Mediana wytrzymałości siłowej mięśni brzucha mie-
rzona liczbą siadów w ciągu 60 s w pomiarze I osiągnęła
wartość 28 siadów (ryc. 6). Wartość ta wzrosła w pomia-
rze II do 30 siadów, aby osiągnąć najwyższy poziom
w pomiarze III – 32 siady. Różnice pomiędzy kolejnymi
pomiarami w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). 

Wytrzymałość siłowa mięśni ramion i obręczy barko-
wej mierzona liczbą ugięć ramion w podporze przodem
w pomiarze I (ryc. 7) wynosiła 5 powtórzeń, w pomiarze
II – 4 powtórzenia, natomiast w III – 6 powtórzeń.
Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie były
istotne statystycznie (p<0,05). 

Dyskusja

Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywność
ruchową pozwala utrzymać na odpowiednim poziomie zdol-
ności motoryczne, zapewniające zdrowie jednostce. Okres
najwyższej sprawności fizycznej człowieka występuje
w wieku 18–25 lat, czyli przypada na okres studiów
i początków aktywności zawodowej [2]. O wydolności orga-
nizmu człowieka decyduje więc sprawność fizyczna, jaką
osiąga on do 25 roku życia [34]. Mirek i wsp. [38] wykazali,
że aktywność fizyczną należy uważać za ważny czynnik
wpływający na rozwój sprawności fizycznej studentów oraz,
że obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być
bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jej poziom.
Testowanie sprawności fizycznej dostarcza informacji
o właściwościach biologicznych jednostki i całej populacji.
Można dzięki temu mierzyć postępy w rozwoju motorycz-
nym młodzieży – wychwytując problemy zdrowotne wynika-
jące z niedostatecznej sprawności fizycznej – a także, w indy-
widualnych przypadkach, wykrywać predyspozycje sporto-
we. Wyniki badań poziomu sprawności fizycznej są niezbęd-
ne do właściwego planowania, organizacji edukacji
w zakresie wychowania fizycznego mającego na celu zapew-
nienie optymalnej sprawności motorycznej i wydolności mło-
dzieży. Najbardziej korzystne zmiany stwierdzono u osób
o najniższym poziomie sprawności fizycznej, które realizo-
wały program wychowania fizycznego na poziomie podsta-
wowym. 

Badane studentki uczestniczyły w zajęciach wychowania
fizycznego prowadzonych według treningu rotacyjnego [53].
Celem pracy  była ocena zmian parametrów wydolności
fizycznej i poziomu wybranych cech motorycznych na prze-
strzeni dwóch semestrów roku akademickiego pod wpływem
treningu rotacyjnego.

Wiek studentek grupy badanej przed rozpoczęciem badań
wynosił 19,7 lat, wysokość ciała – 1,66m, a masa ciała –
59,3kg. Do pośrednich metod szacowania otyłości można
wykorzystać wskaźnik ilorazowy – Body Mass Index (BMI).
W 80% wykazuje on korelację z zawartością tkanki tłuszczo-
wej w organizmie [21].  Przed rozpoczęciem badań średnia
wartość tego wskaźnika u badanych kobiet wynosiła

Ryc. 7. Zmiana wytrzymałości siłowej mięśni ramion
i obręczy barkowej w grupie kobiet w kolejnych badaniach
Push–ups (liczba powtórzeń)
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20,83 kg/m2 i  mieściła się w granicach normy [11]. Podobne
wyniki uzyskano w grupie studentek (21,43 kg/m2)
Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji
w Białymstoku [2]. Przed rozpoczęciem badań wartość
wskaźnika obwodu talii w grupie badanej wynosiła 72,0cm.
Dane takie klasyfikują badane osoby do grupy niskiego
poziomu ryzyka wystąpienia chorób metabolicznych według
danych podanych przez ACSM [11]. Zmiany jakie zaobser-
wowano po dwóch semestrach treningu nie były istotne staty-
stycznie. 

W badaniach własnych wartości wyjściowe ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego u kobiet mieściły się w grani-
cach normy [11. Po roku ćwiczeń u studentek wartość ciśnie-
nia skurczowego zmniejszyła się.  Wartość ciśnienia rozkur-
czowego nie wykazała zmian istotnych statystycznie, co jest
zgodne z opinią Klonowicza, który podaje, że pod wpływem
wysiłku fizycznego ciśnienie rozkurczowe pozostaje bez
zmian bądź się obniża [26].

W badaniach własnych wyjściowe wartości wskaźnika
pojemności życiowej płuc u studentek wynosiła 3600 ml
i mieściła się w granicach normy. Po cyklu ćwiczeń pojem-
ność życiowa płuc zwiększyła się jedynie o 100 ml, co nie
było zmianą statystycznie istotną. 

Jednym z celów badań było poznanie poziomu wydolno-
ści studentek oraz jej zmian pod wpływem treningu rotacyj-
nego. Do badań wydolności zastosowano test PWC170.
Wskaźnik ten jest uznawany za wysoce obiektywny w ocenie
zdolności tlenowych organizmu [15]. Przyjmuje się, że im
jest większa wartość wskaźnika PWC170, tym większą pracę
mięśniową może wykonać człowiek przy optymalnym funk-
cjonowaniu układu krążenia, co oznacza, że jego wydolność
jest większa. Potwierdzają to istotne związki korelacyjne
między wielkością wskaźnika PWC170 a maksymalnym
zużyciem tlenu VO2max [15,22,47]. Większe wartości pracy
wykonane przy częstotliwości skurczów serca 170/min
świadczą o lepszej wydolności badanego, gdyż posiada on
większą rezerwę funkcjonalną. Pomiar maksymalnego pobo-
ru tlenu może więc służyć do oceny wytrenowania organi-
zmu, a ponadto dostarcza informacji o wydolności układu
krążenia i oddechowego [15]. W wieku 20–29 lat VO2max
u nietrenujących kobiet wynosi 33–42 ml/kg/min, sportowcy
trenowani wytrzymałościowo mogą osiągać wartości większe
niż 80 ml/kg/min [4,15]. Badania wydolności fizycznej stu-
dentów 8 publicznych uczelni na terenie Krakowa przepro-
wadzili Mirek i wsp.[38]. Przebadali oni 3463 studentów
(1744 kobiety i 1709 mężczyzn) przyjętych na pierwszy rok
studiów, tj. 15% ogółu krakowskich studentów. Wykazali oni,
że w grupie studentów o małej aktywności fizycznej, uczest-
niczących tylko  w programowych zajęciach wychowania
fizycznego średnia wartość pułapu tlenowego wynosiła 44,6
ml/kg/min. Podobny wynik uzyskano u studentów
Uniwersytetu w Gdańsku, u których wskaźnik VO2max
wynosił 40,73 ml/kg/min [32]. Mackenzie [37] podaje,
że wartość średnia VO2max zawodniczek uprawiających
piłkę nożną i koszykówkę wynosi 50 ml/kg/min. Klimowicz
i Jastrzębski [24,25] przeprowadzili badania wśród studentek
Politechniki Białostockiej uczestniczących w obligatoryjnych

zajęciach wychowania fizycznego. Średnie wartości wskaźni-
ka VO2max wynosiły 39,9 ml/kg/min. Po 2 semestrach pro-
wadzonych ćwiczeń zaobserwowali zmiany wartości maksy-
malnego poboru tlenu. Nie były to jednak zmiany istotne sta-
tystycznie. Wartości wyjściowe wskaźnika VO2max u kobiet
w grupie badanej wynosiły 40,1 ml/kg/min, co pozwoliło
zakwalifikować badane osoby do grupy o wydolności fizycz-
nej poniżej średniej [37,40]. Zaobserwowany wzrost pułapu
tlenowego po roku ćwiczeń nie był istotny statystycznie.
Można więc stwierdzić, że ćwiczenia prowadzone według
treningu rotacyjnego nie powodują zwiększenia wydolności
tlenowej osób w nich uczestniczących. Pamiętać jednak nale-
ży, że nawet niewielki wzrost jednego z komponentów
sprawności fizycznej może wpływać na poprawę zdrowia [4]. 

W ostatnich latach w Polsce przeprowadzono szereg
badań młodzieży akademickiej różnych uczelni oceniających
sprawność fizyczną oraz wiedzę dotyczącą profilaktyki zdro-
wotnej i aktywności fizycznej [2,8,10,17,27,28,30,35,39].

Siła i wytrzymałość mięśniowa to ważne elementy
sprawności ogólnej organizmu. Najczęściej spotykanym pro-
blemem uczestników zajęć fitness jest niski poziom siły ogól-
nej mięśni, co objawia się szybkim zmęczeniem – nawet przy
ćwiczeniach z lekkim obciążeniem. Odpowiedni poziom siły
mięśni ma duże znaczenie dla utrzymania wartości prozdro-
wotnych treningu fitness [44]. W zajęciach tych dużą wagę
przywiązuje się do kształtowania elementów wytrzymałości
siłowej. Dobrze rozwinięte mięśnie brzucha to istotny ele-
ment zapobiegania nadmiernemu wygięciu odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa do przodu (tzn. pogłębionej lordozie lędź-
wiowej) - to najlepszy „gorset mięśniowy” chroniący kręgo-
słup i zapobiegający jego bólom [43].  Silne mięśnie brzucha
to także właściwe ciśnienie wewnątrzbrzuszne, które chroni
narządy trzewne. W badaniach własnych wykazano pozytyw-
ny wpływ ćwiczeń na wytrzymałość siłową mięśni brzucha
oraz ramion i obręczy barkowej u kobiet. Wartość wskaźnika
wytrzymałości siłowej mięśni brzucha w grupie badanej,
mierzona liczbą siadów w czasie 30 s, wynosiła w kolejnych
badaniach: 20, 20 i 22 siady. Wartości te były wyższe od
wyników badań studentek krakowskich (18,4 siadów) [38]
i studentek Politechniki Wrocławskiej (18,5 siadów) [19].
Po roku ćwiczeń w grupie badanej kobiet odnotowano zwięk-
szenie wartości wskaźnika wytrzymałości siłowej mierzonej
liczbą siadów w ciągu 60 sekund . Zmiany te były istotne sta-
tystycznie. Przed rozpoczęciem badań wartość wskaźnika
wytrzymałości siłowej mięśni brzucha w czasie 60 s w grupie
badanej studentek wynosiła 28 siadów. Kwalifikowało to stu-
dentki do grupy osób o średniej i powyżej średniej wartości
tej cechy [40]. Uzyskane wyniki wykazały pozytywny wpływ
metody autorskiej ćwiczeń rotacyjnych na poprawę wytrzy-
małości siłowej mięśni brzucha kobiet. 

Wartość wyjściowa wskaźnika wytrzymałości siłowej
mięśni ramion i obręczy barkowej kobiet grupy badanej
w teście Push–ups wynosiła 5 powtórzeń. Pozwoliło to
zakwalifikować studentki do grupy osób o słabym poziomie
tej cechy 40]. Po roku ćwiczeń wartość wskaźnika wytrzyma-
łości siłowej poprawiła się. Zmiany w obu grupach były istot-
ne statystycznie. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie
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pozytywnego wpływu treningu rotacyjnego na poprawę
wytrzymałości siłowej mięśni ramion. W badaniach wła-
snych wykazano także pozytywny wpływ treningu rotacyjne-
go na siłę mięśni ramion i obręczy barkowej w warunkach
statyki. W grupie kobiet wskaźnik ten zawierał się  w grani-
cach: 12,0–17,0 s. Wynik tej próby był porównywalny do
wyniku osiągniętego przez studentki Uniwersytetu Śląskiego,
u których wynosił 14,8 s [35]. W tej samej próbie studentki
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach [39] uzyskały 5,93 s,
mimo tego, że 23 kobiety na 88 badanych systematycznie
ćwiczyło poza obowiązkowymi zajęciami wychowania
fizycznego. Po roku ćwiczeń w grupie badanej wartość
wskaźnika siły mięśni ramion i obręczy barkowej zwiększyła
się. Zmiany te były istotne statystycznie.

Wynik siły chwytu ręki prawej badanych studentek był
niższy od wyniku odnotowanego podczas badań studentek
Uniwersytetu Śląskiego, u których wynosił 31,95kG [35].
W grupie badanej kobiet po roku ćwiczeń wartość maksymal-
nej siły chwytu ręki prawej i lewej nie zmieniła się. 

Skoki w dal z miejsca i skoki dosiężne należą do prób
motorycznych bardzo często włączanych do zestawów testów
oceniających sprawność fizyczną. Preferuje się zwłaszcza
skoki w dal, które w zbiorach testów zamieszczonych w kra-
jowych publikacjach występują wielokrotnie [17]. W bada-
niach wartości wyjściowe wskaźnika charakteryzującego
szybkościowo–siłowe cechy motoryczne mierzone długością
skoku w dal w grupie badanej studentek  wynosiła 1,65 m.
Wyniki te były niższe od wyników uzyskanych przez
Czarnego w latach 1960–2003 [10]. Podobny wynik (1,69 m)
stwierdzono natomiast u krakowskich studentek  w grupie
o niskiej aktywności fizycznej [38]. W badaniach przeprowa-
dzonych przez Jagusza i wsp. [20] uzyskano wynik 1,71 m,
co oznacza lepszą sprawność studentek AWF, choć być może
uzasadnioną rodzajem studiów. Po roku treningu wartości
wyjściowe wskaźnika charakteryzującego szybkościowo-
siłowe cechy motoryczne u badanych studentek zmniejszyły
się. Zmiany były istotne statystycznie.

Zajęcia fizyczne są traktowane przez uczniów i studen-
tów jako przykra konieczność. Wpływ na to miało szereg
czynników – począwszy od dramatycznie słabej infrastruktu-
ry (sale gimnastyczne, boiska, itp.) po nie najlepsze przygo-
towanie nauczycieli wychowania fizycznego oraz nie zawsze
przemyślane programy zajęć wychowania fizycznego.
W ostatnich latach państwo, samorządy, uczelnie próbują
nadrobić zaległości w kwestii infrastruktury (zresztą z sukce-
sami), niestety dużo trudniejsze do naprawienia wydają się
zmiany w świadomości młodzieży. Obecnie wśród studentów
w Polsce obserwuje się zatrważająco niską świadomość
faktu, iż ruch to zdrowie. Co więcej, wielu z nich dopiero na
studiach spotyka się ze zorganizowaną formą ćwiczeń.
Badania prowadzone na uczelniach wyższych sygnalizują
spadek – w porównaniu z deklarowaną aktywnością w szko-
le średniej – zainteresowania studentów pierwszego roku
udziałem w aktywności fizycznej [34]. Wśród najczęściej
podnoszonych przyczyn niechęci do aktywności ruchowej aż
90% badanych studentów podaje zbyt dużą liczbę zajęć na
uczelni i związany z tym brak czasu [18]. Na tle badań euro-

pejskich stopień aktywności wśród polskich studentów jest
mniej niż zadowalający. W Polsce w systematycznych zaję-
ciach sportowych uczestniczy poniżej 10% wszystkich stu-
diujących, natomiast na niektórych uczelniach europejskich
procent ten oscyluje w granicach 50–60% [18]. Opracowanie
nowych programów ćwiczeń może być środkiem do zwięk-
szenia zainteresowania różnymi formami zajęć fitness, a tym
samym do poprawy stanu zdrowia osób w nich uczestniczą-
cych. Drozdowski [14] twierdzi, że aktywność fizyczna nad-
chodzących pokoleń będzie kształtowana formami wykony-
wanej pracy. Stwierdza też, że należy oczekiwać pojawienia
się coraz to nowych form rekreacyjnych, ukierunkowanych
na przyśpieszenie procesu odnowy biologicznych sił
i twórczych zdolności człowieka, a splatających się prawdo-
podobnie z różnymi formami rehabilitacji. Zaproponowany
trening rotacyjny, jak pokazują badania, poprawia gibkość
[52], wytrzymałość siłową, siłę oraz równowagę, a więc
w sposób bezpośredni pozytywnie rzutuje na poprawę zdro-
wia. Wyniki te pokazują, iż trening rotacyjny może zostać
włączony do programu studiów. Ćwiczenia w nim propono-
wane są proste, nieskomplikowane, a do ich wykonania nie
potrzeba żadnych przyborów. W opracowanym programie nie
występują ekstremalne wysiłki i stres. Zawiera on ćwiczenia
kształtujące i wzmacniające wszystkie partie ciała, a zwłasz-
cza wzmacniające mięśnie okalające kręgosłup. Dzięki niemu
kształtuje się nie tylko mięśnie powierzchowne grzbietu,
ale jednocześnie aktywuje się mięśnie głębokie. Jest to
ważne, gdyż mają one podstawowe znaczenie dla zachowania
prawidłowej postawy ciała. Dostarcza wiele satysfakcji
wywierając pozytywny wpływ na cechy fizyczne i psychicz-
ne studentów. Przeprowadzone badania wskazują na to, że
system ćwiczeń nie poprawia istotnie wydolności fizycznej
organizmu. Natomiast program w łagodny sposób rozwija
muskulaturę ciała, zapewnia pełną kontrolę nad ciałem oraz
nie przeciąża stawów, więzadeł czy ścięgien. Jest więc pro-
gramem podtrzymującym sprawność ruchową, a w dalszej
mierze – zdrowie. Udział w zajęciach przeprowadzanych tą
metodą może w przyszłości zaowocować wiedzą i umiejętno-
ściami, które umożliwią zachowanie zdrowia i pozwolą na
aktywne uczestnictwo w szeroko pojętej rekreacji. Należy też
zdecydowanie dążyć do zwiększenia obligatoryjnej liczby
godzin wychowania fizycznego, gdyż dla większości studen-
tów jest to jedyna forma aktywności fizycznej w czasie stu-
diów. Stałe podnoszenie poziomu wydolności fizycznej
wydaje się niezwykle istotne, gdyż jest to swoisty „kapitał”,
z którego można korzystać, gdy w kolejnych latach, w sposób
naturalny wraz z wiekiem, następuje jego obniżenie.
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Abstract

Introduction: Physical activity has always been an up to
date issue. Thus, to prevent adverse health phenomena, inclu-
ding overweight, obesity and their consequences, it is indi-
spensible to use available possibilities and means to guaran-
tee correct functioning of organism.  Systematic increased
physical activity together with diet and behavioral therapy is
a significant factor ensuring desired, long lasting effect.

Purpose: The purpose of the study was to assess the influ-
ence of participation of overweight and obese women in 30-
hour- training, oriented on the fatty tissue reduction and
WHR and BMI indices.

Material and method: 60 women aged 20 – 25 from
Bialystok participated twice a week in 60 min – motor exerci-
ses for overweight people in 2011/2012. The level of overwe-
ight was determined by the indices: weight – n growth index
(BMI) and waist – hip size (WHR), which allows to assess the
fatty tissue distribution (evaluation of type of obesity); waist
measurement (in cm) enabled to identify a risk of metabolic
complications. Bioimpedance analysis (Tanita apparatus) was
applied to define fat content in the organism (%).

Results:  Favorable effects were obtained in over half of
the subjects which affected a decrease of the analyzed indices
as well.

Conclusion: The obtained results show positive effect of
participation in 30- hour- physical exercises, oriented on the
fatty tissue reduction and at the same time on lowering the
risk of metabolic complications. Physical activity can be tre-
ated as a superior factor regulating body mass in overweight
and obese people.

Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, BMI, WHR, trening
interwałowy

Wstęp

Dla współczesnego człowieka, kultura somatyczna staje
się, jako element zdrowego stylu życia, coraz ważniejsza,
kierując zainteresowania ludzi w różnym wieku do podejmo-
wania  zajęć sportowo – rekreacyjnych. Wiele też czynników
determinuje to uczestnictwo lub zaprzestanie kontaktów
z kulturą fizyczną w ciągu życia. Znaczenie ruchu dla prawi-
dłowego rozwoju organizmu i utrzymania stałości jego funk-
cjonowania jest powszechnie znane. Obecnie, głównym
cywilizacyjnym zagrożeniem zdrowia populacji staje się

hipokinezja i towarzyszące jej niepożądane zdrowotnie ogól-
noustrojowe konsekwencje. Nadwaga i otyłość uznawane za
„dobrodziejstwo” egzystencji życia współczesnego człowie-
ka, rozpatrywane na wielu płaszczyznach, stanowią poważny
problem nie tylko społeczny i epidemiologiczny, ale zdecy-
dowanie zdrowotny [8]. Te zaburzenia metaboliczne
w krajach europejskich dotyczą około 25 – 30% populacji,
u Amerykanów natomiast, 30% tej populacji wykazuje oty-
łość. Badania polskie dowodzą też, że odsetek osób z nadwa-
gą i otyłością rośnie wraz z wiekiem i że dotyczy co drugie-
go Polaka. Dlatego też, niedostatek aktywności fizycznej
równoważącej sendenteryjny tryb życia (negatywny miernik
zdrowia [3], uznany został za jedno z zagrożeń zdrowia spo-
łeczeństw. W tym zakresie, w poziomie systematycznej
aktywności fizycznej, Polacy zajmują też ostatnie miejsce.
Jedynie zaledwie 3 – 10% osób dorosłych (zależnie od
wieku) wykazuje zadowalającą aktywność fizyczną [16].
Wśród podejmowanych działań prewencyjnych wymienia się
m. in. prowadzenie dobranych do indywidualnych potrzeb
organizmu ćwiczeń  fizycznych oraz prawidłowo zbilansowa-
nych diet w celu obniżenia wagi ciała [6, 14, 15]. Regularny,
o zróżnicowanej intensywności wysiłek fizyczny, zaliczany
jest do czynników  istotnie regulujących wiele procesów bio-
logicznych, o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania
organizmu.  Potęguje on jednocześnie walory zdrowotne
wyrażone w poprawie samopoczucia i wzroście potencjału
możliwości ustroju człowieka [3]. Poszukiwania najbardziej
optymalnego rozwiązania, w złożonym procesie postępowa-
nia  terapeutycznego, skłaniają do uznania aktywności fizycz-
nej, jako nadrzędnego czynnika wpływającego na regulację
masy ciała u osób z nadwagą i otyłością  [2, 15], a tym
samym, jako jeden ze środków we współczesnej strategii
zdrowia publicznego [17]. Zdecydowanie jednak, to regular-
ny wysiłek fizyczny wykazuje pozytywny wpływ na utrzy-
manie prawidłowej masy ciała, zmniejszenie ryzyka chorób
układu sercowo – naczyniowego, spadek ciśnienia tętniczego
krwi oraz poziom w niej  trójglicerydów. Wskazuje się tym
samym, na jego kardioprotekcyjny wpływ na organizm czło-
wieka [18]. Już w latach 70. ubiegłego stulecia K. Cooper
[19] wskazywał, że różnorodne formy ruchowe, które stymu-
lują aktywność serca i płuc i wywołują pożądane zmiany
adaptacyjne ze strony organizmu, powinny znaleźć się w pro-
gramie ćwiczeń fizycznych o charakterze treningu aerobowe-
go (wytrzymałościowego). Pośredni wpływ aktywności
fizycznej sprzyja przede wszystkim zmniejszeniu nadwagi
i otyłości, ale również obniża poziom lęku i głębokość sta-
nów depresyjnych. Rekomendacje dotyczące poziomu
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aktywności fizycznej w promocji zdrowia dodatkowo wyzna-
czają umiarkowaną intensywność ćwiczeń na poziomie
60 - 75% max. tętna, dla treningu przez minimum 30 min.,
odbywającego się 3 x w tygodniu, o charakterze wysiłku
wytrzymałościowego [20].

Z fizjologicznego punktu widzenia, w celu zapewnienia
właściwego efektu treningowego w postaci wzrostu wydolności
tlenowej zaleca się intensywność ćwiczeń na poziomie 130 –
150  HR (skurczów serca na min.). Typowa jednostka ćwiczeń
aerobowych powinna trwać minimum do 45 min.  w jednostce
godzinowej, a ich intensywność w przedziale tętna treningowe-
go ustalonego indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć  na
poziomie 55 – 85% max. częstości skurczów serca [21].

W ostatnich latach podkreśla się znaczenie w ćwiczeniach
aerobowych wykorzystania sport – testerów do bieżącego moni-
torowania funkcji organizmu podczas i po zakończeniu wysiłku
fizycznego. Efektem ćwiczeń wytrzymałościowych, szczególnie
aerobowych,  jest też utrzymanie zwiększonego tempa metabo-
lizmu nawet do 24 godz.  po ich zakończeniu [22]. Ważnym
motywem udziału, szczególnie kobiet w programie zajęć
o charakterze aerobowym jest redukcja masy ciała, w zakresie
tkanki tłuszczowej, uzyskanie pożądanej sylwetki i lepszego
samopoczucia [23].

Aktywność fizyczna zalecana dla osób z nadwagą
i otyłością zależy od określonego przez nie celu. Marsz na odle-
głość 4 mili, w tempie 6,4 km/h,  przez 150 minut tygodniowo
lub jogging 6 milowy, w tempie 9,6 km/h, przez 75 minut tygo-
dniowo, można uznać za ważny czynnik stabilizacji masy ciała.
Te działania ujęte w czasie, skutkują zmniejszeniem otłuszczenia
ogólnego i w obrębie brzucha,    co zgodne jest konsekwencjami
powysiłkowymi, w zakresie poprawy czynności metabolicznej
[11]. Regularna  i o odpowiednich obciążeniach aktywność
fizyczna, w ramach ustalonego programu treningowego, pozwa-
la  w przypadku osób z nadwagą i otyłością, zrealizować założe-
nie jej pozytywnego wpływu na jakość życia tych osób.
Formułując program ćwiczeń, ich strukturę, schemat FITT (czę-
stotliwość, intensywność, czas, rodzaj), zwraca się uwagę na
zasadność podjętych działań, w kierunku ich przydatności  z per-
spektywy redukcji  tkanki tłuszczowej u osób z nadwagą i otyło-
ścią [11].  Oczekiwane efekty udziału kobiet z nadwagą w zapla-
nowanym programie zajęć ruchowych, znalazły potwierdzenie
w poniżej przedstawionych ryc. 1- 3.

Cel pracy

Celem pracy było określenie wpływu 30. godz. treningu AF
ukierunkowanego m. in. na redukcję tkanki tłuszczowej oraz
wybrane wskaźniki (WHR i BMI) u kobiet z nadwagą
i otyłością.

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono na przełomie 2012/13 r., wśród 60
kobiet, w wieku 20 – 25 lat, z terenu Białegostoku, uczestniczą-
cych 2 razy w tyg., przez 30 tygodni, w zorganizowanych zaję-
ciach ruchowych, dla osób z nadwagą. W poszczególnych  jed-
nostkach treningowych przeprowadzano monitoring intensyw-

ności fizycznej przy pomocy  Sport Testera. Wszystkie osoby
pracowały zawodowo lub studiowały. W badaniach wykorzysta-
no metodę bioimpedancji (m. in. określenie % zawartości tłusz-
czu w organizmie aparatem Tanita). Określono  stopień nadwa-
gi poprzez obliczenie wskaźników: wagowo - wzrostowych
(BMI) i obwodu: talia – biodra (WHR), pozwalającego na ocenę
dystrybucji tkanki tłuszczowej organizmu. Badania przeprowa-
dzono w warunkach klimatyzowanych, w możliwie stałej tem-
peraturze wewnętrznej pomieszczenia (23 – 24 st. C) i wilgotno-
ści względnej około 60%. Przestrzeń ćwiczeniowa dla jednej
uczestniczki badań wynosiła około 3 m2.

Jednym z kryteriów udziału kobiet w zajęciach był ich
ogólny stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza pierwszego
kontaktu oraz wiek od 20 do 25 lat. Przed rozpoczęciem zajęć
ruchowych przeprowadzono test kwalifikacyjny (3. minuto-
wy test marszu), na podstawie którego dokonano oceny tole-
rancji wysiłku w trakcie i po 3. minutowym żwawym chodzie
[1]. Kobiety zostały poinformowane o celu badań i ich prze-
biegu i wyraziły na udział w badaniach zgodę.   Treningi pro-
wadzone były przez certyfikowanego instruktora.  Program
ćwiczeń uwzględniał zasady przystosowania organizmu do
długotrwałych obciążeń zadaniowych oraz superkompensa-
cji. Zajęcia prowadzono w oparciu o dydaktyczne zasady
nauczania, przypisane treningowi rekreacyjnemu.
Pojedyncza jednostka treningowa składała się ze: wskazówek
wstępnych, rozgrzewki, zajęć właściwych, wyciszenia i stret-
chingu końcowego. W poszczególnych jednostkach treningo-
wych przeprowadzano monitoring intensywności wysiłku,
wykorzystując Sport Tester, w którym zakresy częstości skur-
czów serca ustawiono pomiędzy 75% -  85% HRmax [10, 11,
12].  Ponadto, monitoring intensywności przebiegu zajęć
wspomagany był „testem rozmowy” (Talk Test). 

W badaniach posłużono się także subiektywną oceną
intensywności wysiłku  fizycznego (uczestniczkom badań
udzielono stosownego instruktażu).  W przebiegu zajęć
kobietom  zaoferowano Circuit Training - trening oparty
o metodykę ćwiczeń wytrzymałościowo - wzmacniających,
w formie obwodu stacyjnego.  Ta odmienna od innych meto-
da pracy, pozwala na wykorzystanie w czasie jednostki tre-
ningowej połączenia elementów aerobiku i treningu oporo-
wego, w proporcji 1:2. Podstawowe zestawy ćwiczeń, czas
ich trwania oraz forma organizacji ich przebiegu, stanowiły
wyzwanie dla uczestniczek zajęć. Wykonywano po 10 - 15
powtórzeń, z wybranych 8 - 10 różnych ćwiczeń. Przerwy
pomiędzy powtórzeniami nie przekraczały 15 sekund. Przez
cały czas trwania zajęć utrzymywano równe tempo ćwiczeń
[11].

Wyniki

Określając i porównując stopień nadwagi poprzez obli-
czenie wskaźnika wagowo – wzrostowego (BMI, body mass
index) uczestniczek badań stwierdzono, że przed rozpoczę-
ciem zajęć (początek badań) ponad połowa z nich (51,7%)
charakteryzowała się wartościami masy ciała w granicach
normy, 3,3% –  zakwalifikowana jako z niedowagą, 36,7%
posiadało nadwagę bez otyłości  a 8,3% – I stopień otyłości.
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Ryc. 1. Porównanie wskaźnika masy ciała (BMI), a) – przed rozpoczęciem badań, b) – po 30. godz. treningu.

Ryc. 1. Porównanie wskaźnika WHR, a) – pomiar początkowy, b) – pomiar końcowy.

Ryc. 3. Porównanie % zawartości tłuszczu (FAT) w organizmie uczestniczek badań a) – pomiar początkowy, b) – pomiar koń-
cowy.
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Po 30. godzinnym treningu odsetek kobiet z prawidłową
wagą wyniósł 56,7%. Podjęty przez kobiety, systematyczny
wysiłek fizyczny o zróżnicowanej aktywności fizycznej,
przyniósł oczekiwane efekty w zmianie wartości BMI: nad-
waga bez otyłości:  pomiar początkowy – 36,7%; pomiar
końcowy – 30%. Analiza wpływu 30. godz. AF na  zmianę
masy ciała, wykazała jednak niepokojącą rotację kobiet
w wartości BMI poniżej 18,5 oraz satysfakcjonującą, w war-
tości  BMI 25 – 29,99 (nadwaga bez otyłości). Wyniki nie
były jednak istotne statystycznie (p>0,05) (ryc. 1).

Natomiast po dokonaniu pomiarów obwodu: talia – bio-
dra oraz obliczeniu na ich podstawie wskaźnika WHR, (typ
otyłości) w zakresie rozmieszczenia tłuszczu podskórnego
w organizmie uzyskano również pozytywne wyniki.
W pomiarze początkowym, brzuszny typ otyłości odnotowa-
no u 51,7%, natomiast pośladkowo – udowy u 48,3% uczest-
niczek zajęć ruchowych. Pomiar końcowy wskazał na różni-
ce w zakresie rozmieszczenia się tłuszczu podskórnego,
a tym samym zmianę typu otyłości. 

Uzyskany wynik jest  zgodny z ogólnymi prawidłowo-
ściami, bowiem stosunkowo szybko redukują masę ciała
osoby z nadwagą lub otyłością i w tym przypadku, wyniki nie
były  istotne statystycznie (p>0,05) (ryc. 2).

Określono również  procentową (%) zawartość tłuszczu
w organizmie uczestniczek badań, wykorzystując metodę
bioimpedancji. Poziom doskonały (18% tłuszczu) osiągnęło
15,7% kobiet, dobry (18,1 – 23,0% FAT) – 20%, normalny
(23,1 – 28%) – 30% badanych. Natomiast zawartość tłuszczu
(28,1 – 33,0%) w organizmie 26,7% respondentek zakwalifi-
kowała je to osób z nadwagą, a 6,7%, do otyłych (33,1% FAT
w ustroju). Zaobserwowane różnice w dystrybucji tkanki
tłuszczowej widoczne są na wszystkich poziomach, oprócz
otyłości. Porównanie jednak % zawartości tłuszczu w organi-
zmie kobiet (nadwaga – pomiar początkowy – 26,7% bada-
nych; pomiar końcowy – 25% kobiet) sugeruje, że zwiększe-
nie wydatku energetycznego w czasie zajęć fizycznych miało
wpływ na dystrybucję tkanki tłuszczowej  i redukcję u nich
masy ciała (ryc. 3).

Zakończenie i wnioski

Nadwaga i otyłość stanowią obecnie globalny problem
zdrowotny, a wyniki badań epidemiologicznych są alarmują-
ce [9], również dla Polski, szczególnie w odniesieniu do
populacji dzieci i młodzieży [ 8]. W tym przypadku, przeko-
nanie o korzystnym wpływie aktywności ruchowej,
a zwłaszcza systematycznych ćwiczeń na zdrowie, nie jest
koncepcją nową [4]. Aktywność fizyczną uznano za najlepszą
profilaktykę w trosce o zdrowie człowieka zagrożonego kon-
sekwencjami hipokinezji i nieprawidłowych nawyków
żywieniowych. Prozdrowotny styl życia, związany przede
wszystkim z indywidualnymi wyborami, jakich dokonuje
każdy człowiek  w zakresie różnych aspektów swojej
codziennej aktywności życiowej, podkreśla wśród nich,
w trosce z zdrowie, rangę aktywności fizycznej [24, 25]. 

Wiek dorosły i dojrzały, brane z reguły pod uwagę
w badaniach nad częstością występowania nadwagi i otyło-

ści, dotyczy z reguły względnej stabilizacji właściwości cech
somatycznych. Najbardziej zmienną i stosunkowo silnie
determinowaną czynnikami środowiskowymi jest masa ciała,
grubość fałdów skórno – tłuszczowych czy obwód talii
i bioder [26]. Dlatego też, w ocenie stanu biologicznego doro-
słej części populacji, zwraca się uwagę na kształtowanie pro-
porcji wagowo – wzrostowych, wyrażonych wskaźnikiem
masy ciała BMI (Body Mass Index), uznanym za najbardziej
przydatny wśród innych stosowanych w ocenie stanu odży-
wienia [26,35]. Jego wykorzystanie do oceny nieprawidłowo-
ści w stanie odżywienia organizmu człowieka umożliwia
wysoka korelacja (wyższa w grupie osób dorosłych, niż
wśród dzieci) wymienionego wskaźnika z wewnątrzustrojo-
wą ilością tkanki tłuszczowej [27]. 

W odniesieniu do tej metody diagnostycznej, istotne jest
jednak zwrócenie uwagi na pewne jej uwarunkowania [28,
29], bowiem, mimo silnej korelacji (rzędu 0,8) z zawartością
tłuszczu w organizmie, BMI maskuje nawet znaczne różnice
w zawartości tłuszczu oraz beztłuszczowej masy ciała.
Ponadto, obrzęki, odwodnienie, puchlina brzuszna [30],
a także silnie umięśniona budowa ciała, szczególnie wśród
mocno umięśnionych młodych mężczyzn [31], wykazuje
przyczynowy związek z zakamuflowaniem faktycznej masy
ciała. 

Wartość informacyjną do oceny stanu odżywienia bada-
nej osoby może mieć także znajomość rozmieszczenia tłusz-
czu podskórnego w organizmie. Ocenia się go dokonując
pomiarów obwodów talii i bioder oraz obliczenia na ich pod-
stawie wskaźnika WHR (Waist/Hip Ratio), który jest stosun-
kiem obwodu talii do bioder. Wartości wskaźnika WHR
wykorzystuje się jako kryterium podziału na dwa zróżnico-
wane typy otłuszczenia i otyłości: aneroidalną, inaczej cen-
tralną, brzuszną lub typu „jabłko” lub ginoidalną, czyli
pośladkowo – udową, obwodową  lub typu „gruszka” [26].
Wykazano m. in. istnienie dodatniej korelacji miedzy wystę-
powaniem otyłości brzusznej a wystąpieniem choroby niedo-
krwiennej serca, cukrzycy typu II, hiperproteinemii, hiperin-
sulinomii oraz nadciśnienia tętniczego krwi. Ten typ otyłości
stanowi także kluczowy element zespołu metabolicznego
(32). Podobnie, jak u osób dorosłych, również u dzieci,
wykorzystanie wskaźnika talii (WC –waist circumference)
umożliwia ocenę dystrybucji tkanki tłuszczowej. Badania
[33,35] potwierdzają, że obwód talii (WC) cechuje wysoka
korelacja z masą tłuszczu trzewnego zawartego w jamie
brzusznej. Również w populacji wieku rozwojowego stwier-
dzono zależność  pomiędzy obwodem talii (WC) i wartością
BMI, a częstością występowania zaburzeń metabolicznych,
w tym nietolerancji glukozy i zespołu metabolicznego (34).                                                             

Wyniki innych badań [1] dowodzą, że 1/3 studentów
uczelni poznańskich charakteryzowała nadwaga i otyłość,
a także  [7], popierają stwierdzenie, że m. in. mała aktywność
fizyczna sprzyja nadmiernemu otłuszczeniu ciała głównie
u kobiet. Wyniki badań własnych wskazują, że zalecane,
odpowiednio  zaprogramowane ćwiczenia fizyczne, w formie
systematycznego treningu, są akceptowane przez kobiety
z nadwagą. Korzystne efekty proponowanych zajęć rucho-
wych związane są ze zwiększonym wydatkiem energetycz-
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nym, co przekłada się na dystrybucję tkanki tłuszczowej
i redukcję masy ciała.  Regularny aerobowy trening korzyst-
nie wpływa na obniżenie wskaźnika masy ciała (BMI),
wskaźnika WHR (typ rozmieszczenia tłuszczu podskórnego
w organizmie) i wskaźnika talii (WC – ilość tłuszczu roz-
mieszczona w okolicy brzucha). 
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Abstract

Nutrition is the one of the most important factors, deter-
mining the human health and life quality. As the young body
matures, there are changes in physiological and biochemical
processes, i.e. the basic metabolic and energy consumption
processes, this nutrition becomes a very important factor
directing the organism of a young person favorably as eating
habits and nutrition are essential factors assessing the patho-
genesis of many diseases in every stage of life. The aim -
determine the VU and LUHS students eating habits. 

In 2011-2012 we conducted anonymous questionnaire
survey involving 863 students. 413 students were from LUHS
and 450 from VU: 648 girls and 202 boys. Respondents were
20-24 years of age. 

There were investigated students eating habits, attitudes
towards eating habits and addictions.

The anonymous questionnaire was composed on the basis
of Lithuanian and foreign research literature.  It consisted of 31
questions aiming at investigating the peculiarities of students’
nutrition. Research data were processed using SPSS 17.0 stati-
stical package. The frequency of risk factors (in percent) was
compared between the case and the control groups, the level of
significance was chosen at 0.05. The differences in the indices
were considered to be significant when p value did not exceed
0.05 (p < 0.05). Hypothesis about the independence of factors
were checked calculating chi square (x2) criterion.

Our study found that while people are young, some of
them are already complaining about having health problems.
Most students choose food according to their taste qualities,
consume too few vegetables and fish products, consuming
too much salt. Most students like to have a snack between
main meals. Boys consumed significantly more alcohol, as
well as a high percentage of VU students smoke. A review of
all test results showed that students LUHS eating habits are
more favorable to health than VU among students.

Skróty: LUNZ- Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu,
UW- Uniwersytet Wileński.

Wprowadzenie

Mówiąc o zdrowym stylu życia mamy na myśli główne
koncepcje WHO (World Health Organization), takie jak zdro-
wie, promocja zdrowia i aktywność ruchowa. Zgodnie
z tym poglądem, zdrowie to nie tylko unikanie chorób lecz
dobrostan fizyczny i psychiczny (1,2,3). 

Odżywianie to jeden z najważniejszych czynników
wpływających na zdrowie i jakość życia społeczeństwa.
Nieprawidłowa dieta powodujr rozwój wielu chorób prze-
wlekłych i niezakaźnych (np. cukrzyca, choroby układu
krążenia), a także zwiększa śmiertelność. W dojrzewają-
cym młodym organizmie zmieniają się różne fizjologicz-
ne i biochemiczne procesy (podstawowe procesy metabo-
lizmu i procesy energetyczne), więc odżywianie się staje
bardzo ważnym czynnikiem, który zapewnia prawidłową
regenerację organizm. Nawyki żywieniowe i dieta są więc
kluczowymi czynnikami w ocenie patogenezy wielu cho-
rób w każdym etapie życia (4, 7).

Podstawą żywności u młodych ludzi są węglowodany,
tłuszczcze i bialka, a także witaminy, minerały, błonnik, które
otrzymujemy z pokarmem, dlatego zaleca  się je jeść z umia-
rem i spożywać produkty o niskiej zawartości tłuszczu, mają-
ce dużo witamin, błonniku, substancji biologicznie aktyw-
nych. W celu oceny diety studentów na Litwie, opracowali-
śmy ankietę związaną z dietą (5, 6, 8).

Metody badania 

Badanie o odżywianiu się studentów przeprowadzono
w 2011 roku. Za pomocą anonimowego ankietowania zbadano
413 studentów LUNZ i 450 studentów UW (648 dziewcząt
i 202 chłopców, 13 osób płci nie wskazało). Według badania
94,3% studentów bylo w wieku 20-24 lat. Na podstawie litera-
tury litewskiej i zagranicznej utworzono ankietę anonimową,
składająca się z 31 pytań, w celu wyjaśnienia nawyków żywie-
niowych studentów.  Dieta badanych analizowana była według
częstości i czasu spożywanych posiłków (jak często studenci
jedzą chleb, warzywa, produkty z ryb). Badano też uzależnienia
studentów od alkoholu i papierosów.  

Dane z badań ankietowych zbierano w bazie dannych
i analizowano za pomocą programu statystycznego SPSS 19,0.
Porównywane były częstości występowania czynników ryzyka
(obliczany w procentach). Między grupą przypadkową i kontro-
lną wybrany poziom istotności wynosił 0,05. Różnice wskaźni-
ków trzymane jako statystycynie istotne, gdy p nie większa niż
0,05(p <0,05). Hipotezy na temat objawów niezależności bada-
no za pomocą testu chi-kwadrat (X2).

Wyniki

Badania wskazały, że 84% studentów nie chorowało, byli
w pełni sprawni. 40,8% studentów LUNZ i 43.2% UW  wska-
zało, że są zdrowi. Problemy z sercem i układem krążenia

Nawyki żywieniowe studentów aktywnych fizycznie

L. Samsonienė, W. Zimnicka

Uniwersytet Wileński, Litwa
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zgłosiło u 0,6% badanych, na cukrzycę chorowało 0,5%, inne
choroby wskazało 12.1% studentów. 1,6% badanych skarży-
ło się na podwyższone ciśnienie (ryc. 1).  Studenci UW czę-
ściej skarżyli się na wysokie ciśnienie niż badani z LUNZ
(różnica istotna statystycznie p=0,031).

Oceniając glówne kryteria, według których respondenci
wybierali jedzenie (ryc. 2) stwierdzono, że u większości
badanych (25,4%) pierwszeństwo miały wartości aromatyzu-
jące. Należy zauważyć, że dla dziewcząt smakowe właściwo-
ści pokarmu były ważniejsze niż dla badanych (26,5% dziew-
cząt i 19,8%chłopców wybierało produkty spożywcze
uwzględniając ich walory smakowe). Tylko 5,8% studentów
decydowało się na wybór zdrowej żywności - studenci płci
męskiej częściej wybierali produkty spożywcze uwzględnia-
jąc ich właściwości zdrowotne (8,9 proc. mężczyzn i 4,9
proc. kobiet; x2=33,993, p=0,026).Studenci LUHS są bar-
dziej skłonni do stosowania  żywności dla celów promocji
zdrowia niż studenci UW. 

Badania wykazały, że tylko 14% ankietowanych je świe-
że warzywa każdego dnia. Najczęściej studenci spożywają
świeże warzywa 1-2 razy w tygodniu (43,5 %). 3,5% studen-
tów nie je świeżych warzyw. Preferencje żywieniowe studen-
tów LUNZ i UW nie różniły się statystycznie
(p> 0,05).Gotowane na parze warzywa dziewczęta spożywa-
ją częściej więcej. 1-2 razy w tygodniu warzywa takie spoży-
wa  41,1% mężczyzn ii 51,1%  kobiet (p <0,05). Gotowanych
na parze warzyw nie spożywa 15,8 % badanych i 12,7%
dziewcząt (rys. 3).

Zauważono również, że studenci  jedzą niewystarcza-
jąco dużo produktów rybnych. Aż 24,6% mężczyzn
i dziewcząt nie spożywa całkiem ryb lub produktów
z ryby. 1-2 razy w tygodniu rybę jada 14,9% mężczyzn
i 52,6% dziewcząt. Studenci UW jedli mniej produktów
rybnych niż studenci LUNZ. Aż 30% studentów UW
zupełnie nie spożywa produktów rybnych, 1-2 razy
w tygodniu produkty rybne konsumuje 72,4%  studentów
LUNZ i 65,1% UW (p = 0,001) (ryc. 4).

Wszyscy studenci chętnie wybierają produkty zbożo-
we, większość z nich codzień spożywa chleb lub kasze
zbożowe. Całkowicie produktów zbożowych nie jadło
1,7% respondentów. Spożywanie produktów mlecznych
także było popularne wsród studentów - większość
z nich produkty mleczne je dwa i wiecej razy na tydzień.

8.9% resondentów soli gotowe dania. Otrzymano sta-
tystycznie istotną różnicę pomiędzy płciami (p = 0,023,
X2 = 14,651). Mężczyźni częściej niż dziewczęta solą
jedzenie. Pokarmu nigdy nie soli 25,7% mężczyzn
i 38,4% kobiet. 55,3% badanych  zawsze dodaje sól do
żywnosci. Zwyczaj solenia już gotowy do spożycia
pokarmów różni się między studentami LUNZ i UW
(p=0.00, x2=19,1). Nigdy pokarmu nie soli 42,9% stu-
dentów LUNZ i 28,7% studentów UW. Niewystarczająco
słony pokarm doprawia 48,9% studentów LUNZ i 61,1%
studentów UW. Prawie zawsze, nawet nie probując,
pokarm soli 8% studentów LUNZ i 9,8% studentów UW
(ryc.5).

Ryc. 1. Podział procentowy studentów według zachorowal-
ności.

Ryc. 3. Porównanie spożywania gotowanych i duszonych
warzyw wśród studentów UW i LUNZ. 

Ryc. 4. Spożywanie ryby i produktów rybnych wśród studen-
tów LUNZ i UW. 

Ryc. 2. Kryteria, wedłóg których respondenci wybierają pro-
dukty żywnościowe.

Medyczne problemy kultury fizycznej i wychowania fizycznego 209



Gotując pokarm, studenci najczęściej wybrali olej
roślinny.

Żywienie studentów analizowano zgodnie z tym jak
często uczniowie jedzą w ciągu dnia, czy występują
dodatkowe przekąski między głównymi posiłkami.
Według badania 56,3% studentów je trzy razy dziennie.
Częstotliwość spożycia żywności między studentami
LUNZ i UW nie różniła się. Ponadto tendencję do prze-
kąsek miało 62,9% studentów,  często przekąski spoży-
wało 27% studentów a zawsze podjadało 6% studentów.
Więcej niż połowa studentów jadła trzy razy dziennie
(56,3%) a 25,8% studentów jadła cztery razy dziennie.

52,6% studentów UW odpowiedziała, że ich dieta
jest niewystarczająca. Tymczasem większość studentów
LUNZ uważa, że ich dieta jest wystarczająco dobra
(33,9% z LUNZ i 24,4% z UW) (p = 0,05, x2 = 11,08)
(Rys 6. ). Porównując studentów według płci stwierdzo-
no, że więcej mężczyzn uważa, że ich dieta jest dobra
(33,7% mężczyzn i 27,2% kobiet). 53,4 % dziewcząt jest
odmiennego zdania.

Według badania 20,3% studentów prawie codziennie
używa suplementów. Nigdy suplementów nie używa
17,0% studentów. Stosowanie suplementów wśród stu-
dentów płci męskiej i żeńskiej nie różniło się statystycz-
nie (p> 0,05, χ2 = 7,869). Nigdy nie używających suple-
mentów było więcej wśród studentów UW (19,3%)
w porównaniu z LUNZ. (p> 0,05).

Studenci chętnie piją piwo. Codziennie piwo pije 1,5
% badanych. Dziewczęta są bardziej skłonne do korzy-
stania lekkich napojów alkoholowych (wina). Mocne

napoje alkoholowe używali studenci, którzy mieszkają
wspólnie (p <0,05).

Codziennie pali 14,4% badanych mężczyzn i 7,7%
.dziewcząt (p <0,05). Palących codziennie było więcej
wśród studentów UW (12 %), natomiast tylko 6,5% stu-
dentow LUNZ palili codzień (p = 0,018, x2 = 11,97).
Całkiem nie paliło 75,8%  studentów LUNZ i 68,9%
studentów UW (tabela 1).

Dyskusja

Główną przyczyną śmierci na Litwie są choroby serco-
wo-naczyniowe. Choroby sercowo-naczyniowe w 2010 były
przyczyną ponad połowy zgonów (56,1%) [9]. Czynniki
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych mogą być podzielone
na dwie grupy. Do pierwszej należą czynniki, których nie
możemy zmienić: płeć, wiek, genetyka. Drugą grupę czynni-
ków możemy modyfikować  poprzez zmianę stylu życia.
Tutaj warto zwrócić uwagę na palenie, otyłość, niską aktyw-
ność fizyczną, nieregularną dietą, spożywanie alkoholu, stres,
itd. [10]. Analiza naszych danych ankietowych wykazała,
że część studentów wskazało ma problemy lub choroby ukła-
du krążenia (0,6%), skarży się na wysokie ciśnienie krwi
(1,6%).  Niezależnie od płci, wieku, czynników genetycz-
nych można przyjąć, że styl życia studentów i zwyczaje nie
są prawidłowe. Na to nam wskazują i powyższe wyniki.

Chociaz coraz wiekszą uwagę na Litwie zwraca sie jako-
ści produktów spożywczych [12]. Oceniając główne kryteria,
którymi kierują się studenci wybierając żywność stwierdzo-
no, że większość studentów kieruje się właściwościami sma-

Ryc. 5. Nawyki studentów UW i LUNZ dotyczące solenia już
gotowych dań. 

Ryc. 7. Spożywanie piwa wśród studentów LUNZ i UW. 

Tab. 1. Rozpowszechnienie palenia cygaret wśród studen-
tów LUNZ i UW. 

Ryc. 6. Opinia studentów LUNZ i UW o ich adekwatności
odżywiania się. 
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kowymi (25,4% respondentów). Dziewczęta bardziej zwraca-
ły uwagę na właściwości smakowe żywności. Przegląd litera-
tury prowadzi do wniosku, że główną przyczyną takiego
wyboru produktów spożywczych jest dodatek do żywności
E 621, który nie tylko poprawia smak produktu, ale także ma
niekorzystny wpływ na zdrowie konsumenta. Badania nauko-
we wskazują, że używąjac pokarm z dodatkiem E 621 osoby
czują ból głowy, przyśpieszone bicie serca, osłabienie mięśni,
ospałość, wzrost temperatury, itd. Pomimo tych faktów doda-
tek E 621 umieszcza się w zupach szybkiego przygotowania,
konserwach mięsnych, w produktach mięsnych, które są opa-
kowane i pokrojone, koncentratach sosów,  chipsach, mie-
szankach przyprawowych [11].

Znajdujące się w warzywach substancje (witaminy, fla-
wonoidy, minerały, włókna, itd.) chronią przed chorobami
sercowo-naczyniowymi, rakiem, cukrzycą, otylością. Jeżeli
spożywa się wystarczającą ilość owoców i warzyw to ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych zmniejsza się o jedną trzecią.
Zaleca sie spożywać 400 gramów dziennie owoców i warzyw
[13]. Nasze dane pokazuje również, że badani jedli zbyt mało
warzyw, głównie warzywa były spożywane 1-2 razy w tygo-
dniu (43,5%). Świeże warzywa codziennie spożywało tylko
14% respondentów. Częstość spożywania warzyw między
studentami LUNZ i UW nie różniła się.

Ryby są bogate w białko, które organizm wchłania szyb-
ciej niż z mięsa zwierząt i drobiu. Żelazo w produktach spo-
żywczych jest dwojakie: tak zwana hemo (mięso, ryby) i nie
–hemo  (ziarna , owoce, warzywa , jagody , mleko). Pierwszy
rodzaj żelaza wchłania się łatwo. Ryby bogate są w witaminy
B12, A, E, D, cynk, wapń, miedź , mangan, kobalt i nikiel,
jod, fosfor, selen. Ryby zawierają kwasy tłuszczowe omega -
3, które wspierają rozwój intelektualny, zmniejszają stan
zapalny i wzmacniają system odpornościowy [14].  W tygo-
dniu zaleca się jeść dwa dania rybne, z których jeden powi-
nien być z tłustej ryby. Studenci nie jedzą wystarczająco dużo
produktów rybnych. Aż 24,6 % mężczyzn i kobiet nie spoży-
wa całkowicie ryb lub produktów rybnych. 1-2 razy w tygo-
dniu rybę jadło 14,9% mężczyzn i 52,6% dziewcząt . Według
ankiety przeprowadzonej wśród studentów studenci UW jedli
mniej produktów rybnych niż studenci LUHS. 1-2 razy
w tygodniu produkty rybne spożywali  72,4% studiujących na
LUHS i 65,1% studentów UW ( p = 0,001) .

Pełnotłuste mleko jest  źródłem nasyconych kwasów
tłuszczowych, które zwiększają ryzyko choroby niedo-
krwiennej serca [13]. Z tego powodu zaleca się stosowanie
mleka odtłuszczonego. Zawiera ono przydatne substancje
(np., białko, wapń, itd.), ale nie jest tak mocno kaloryczne,
zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych i choleste-
rolu [15]. Konsumpcja produktów mlecznych jest dość roz-
powszechniona wśród studentów, większość z nich spożywa
produkty mleczne dwa lub więcej razy w tygodniu.

Nadmierne spożycie soli sprzyja powstawaniu nadciśnie-
nia tętniczego dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleca
używać codziennie nie więcej niż 5g soli (2 g sodu ). Wielu
ludzi spożywa zbyt wiele soli. Badania wykazują, że 60-80%
soli dostarczane jest z produktami spożywczymi: serem, kieł-
basą, konserwami, chlebem. Producenci produktów pokar-

mowych powinni dodawać mniej soli szczególnie do tych
produktów spożywczych, które są częściej używane, np.
chleb [16]. 55,3% wszystkich zbadanych osób zawsze doda-
je sól jeśli pokarm nie jest słony.  Zwyczaj solenia już goto-
wych produktów różni się statystycznie  między studentami
LUHS i  UW ( p = 0,0 , x2 = 19,1 ). Nigdy nie soli pokarmu
42,9% studentów  LUHS i 28,7% studentów UW.
Niewystarczająco słony pokarm soli 48,9% studentów LUHS
i 61,1%  studentów UW. Prawie zawsze, nawet nie kosztując,
pokarm soli 8%  studentów LUHS i 9,8% UW. W e d ł u g
badań większość studentów wybrała do gotowania oleje
roślinne. Znajdujące się w olejach  wielonienasycone kwasy
tłuszczowe powodują zmniejszenie poziomu cholesterolu a to
zapobiega wystąpieniu choroby niedokrwiennej serca [13].

Bardzo ważne jest trzymanie się schematu diety.
Racjonalny reżim to gdy na śniadanie i obiad człowiek otrzy-
muje więcej niż dwie trzecie dziennej porcji kalorii, a z kola-
cją - mniej niż jedną trzecią. Czas spożywania pokarmu może
się zmieniać, ale zaleca się, aby między śniadaniem, obiadem
i kolacją była przerwa 5-6 godzin. Nieregularne odżywianie
się raz lub dwa razy dziennie jest szkodliwe dla zdrowia.
Badania wykazały, że ludzie, którzy odżywiają się dwa lub
trzy razy dziennie często cierpią na problemy żołądkowe,
zaburzenia trawienia w porównaniu do odżywiających się
regularnie trzy lub cztery razy dziennie [16].  Więcej niż
połowa studentów uczestniczących w badaniu jadła trzy razy
dziennie (56,3 %). 25,8% studentów je cztery razy dziennie.
Tendencję do spożywania przekąsek ma 62,9% studentów,
często przekąski je 27% studentów a zawsze - 6 % studentów.

Stałe i nadmierne spożycie alkoholu jest szkodliwe dla
mózgu, wątroby i innych narządów. Alkohol zwiększa ciśnie-
nie krwi, a jego produkty rozkładu są toksyczne dla mięśnia
sercowego - , mogą powodować zaburzenia jego rytmu.
Systematyczne stosowanie alkoholu zwiększa ryzyko ostrego
lub przewlekłego zapalenia trzustki [16]. Wśród studentów
UW i LUHS popularne jest piwo. Codzienne pije piwo  1,5%
badanych mężczyzn. Dziewczęta są bardziej skłonne do korzy-
stania łagodnych napojów alkoholowych (wina).Palenie tyto-
niu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób
krążenia, nowotworów i przewlekłych chorób układu oddecho-
wego [13]. Codziennie pali 14,4% badanych i 7,7 % dziewcząt
(p <0,05). Palących codziennie było więcej wśród studentów
UW (12%), natomiast tylko 6,5%  studentów LUNZ palili
codzień (p = 0,018, x2 = 11,97). Całkiem nie paliło 75,8 % stu-
dentów LUNZ i 68,9 % studentów UW.

Wnioski

1. Większość studentów wybiera potrawy według ich
gustu, a nie według właściwościom zdrowotnym.

2. Spożycie owoców i warzyw każdego dnia nie jest
popularne, dlatego w spożywanych pokarmach  może zabrak-
nąć ważnych składników spożywczych (blonniku, witamin). 

3. Studenci używaja za mało produktów rybnych i często
przesalają pokarm. 

4. Studenci odżywiają sie nieregularnie. Młodzież często
spożywa przekąski między głównymi posiłkami.
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5. Mężczyźni spożywają znacznie więcej napojów alko-
holowych a spory odsetek studentów UW pali.

Przegląd wszystkich wyników badania pokazał, że nawy-
ki żywieniowe są bardziej korzystne dla zdrowia wsród stu-
dentów LUNZ niż wśród studentów UW.
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Wstęp

Aktywność fizyczna jest podstawowym czynnikiem bio-
logicznym aktywującym różne układy funkcjonalne organi-
zmu w ontogenezie człowieka i jest szczególnie znaczące
w okresie wzrastania i inwolucji funkcji w procesie starzenia
(Evans i wsp., 2004; Hazell i wsp., 2007; Malcolm i wsp.,
2006). Wskazuje się, że wpływ ukierunkowanych obciążeń
fizycznych może powodować określone zmiany natury gene-
tycznej (t.z. ekspresji genów) i aktywować procesy syntety-
zowania odpowiednich białek, np. szybko kurczliwej miozy-
ny w wyniku systematycznego stosowania obciążeń fizycz-
nych szybkościowych (Fiatarone, 2001; Rowland, 1998;
Bouchard i wsp., 2001). Jednakże progres  cywilizacyjny  jest
czynnikiem stopniowo nasilającym ilościowe obniżenie
„należnej” aktywności fizycznej (mięśniowej). Za te oraz
inne osiągnięcia cywilizacyjne współczesnych społeczeństw
powinniśmy uiszczać wysoką ceną w postaci zmniejszonej
aktywności ruchowej, czyli nasilającej się hipokinezji
a zatem znacznego obniżenia czynnościowego ustroju, jego
uodpornienia na działanie ujemnych czynników środowisko-
wych, zwiększoną podatność na nie dolegliwości czynników
natury zakaźnej, zwiększonej masy ciała, postępującego zni-
żenia masy kostnej oraz innych zmian rzutujących na osobni-
czą, jak i populacyjną „jakość życia”. Badania kliniczne zdro-
wych osób świadczą, że nawet dość krótkotrwałe, bo 2-3 –
tygodniowe ograniczenie aktywności ruchowej powoduje
znaczące obniżenie ciśnienia krwi, funkcji mięśnia sercowe-
go, zawroty głowy, utrzymania równowagi, zaburzenia koor-
dynacji ruchowej, wykonania ruchów wymagających precy-
zji, redukcję masy mięśniowej (Jaszczanin 1983), spowolnie-
nia metabolizmu mięśniowego oraz innych wskaźników
funkcjonalnych  organizmu (Frolkis 1985; Enoka 2002;
Wolański 2005). Wyniki badań eksperymentalnych wskazują,
że  długość życia zwierzątek laboratoryjnych przymusowo
unieruchomionych, jest kilkakrotnie (o około 8-10 razy) krót-
sze w porównaniu z rówieśnikami  o  dowolnej ilości (bez
ograniczeń) aktywności ruchowej (Frolkis 1985). Powyższe
świadczy, że należna ilość bodźców o intensywności progo-
wej, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ustroju
kształtuje się poniżej wymaganej normy fizjologicznej.
U osób o małej aktywności ruchowej jest obserwowana wyż-

sza zapadalność na choroby charakterystyczne dla  wieku
starszego (Milanowska 1985). Doniesienia także innych auto-
rów (Shephard 1997; Van der Vij i wsp., 2002; Sivick i wsp.,
2001; Wolański 2005) wskazują, że wskaźniki  funkcjonalne
organizmu osób ograniczonych ruchowo są znacząco zbliżo-
ne do występujących w procesie starzenia,  oraz ze bezczyn-
ność ruchowa jest istotnym czynnikiem  aktywującym sam
przebieg inwolucji funkcji   i intensywności procesów starze-
nia (Pate i wsp., 1995; Van der Vij i wsp., 2002). Wskazuje
się, że w miarę starzenia się organizmu zachodzą procesy
degeneracji komórkowej, w tym także komórek nerwowych,
nerek, wątroby  oraz stopniowemu ich zanikowi
(Brocklehurst 1991; Rooney 1993).

Zmiany funkcjonalne organizmu w starzeniu i możli-

wości zwiększenia potencjału sprawności fizycznej.

Szczególnie istotnym zagadnieniem jest badanie proce-
sów powodujących inwolucyjne zmiany  potencjału czynno-
ściowego organizmu i intensywności jego przebiegu na
poziomie poszczególnych układów funkcjonalnych  starzeją-
cego się ustroju. W niniejszym doniesieniu zostaną, chociaż-
by w  znacznym streszczeniu,  przedstawione wybrane zagad-
nienia neurofizjologiczne zachodzące w układzie nerwowo-
mięśniowym zdrowych, według anamnezy klinicznej, osób
w wieku starszym. Będą też  przedstawione wybrane sesje
treningu siłowego aktywującego procesy adaptacyjne, rzutu-
jące  na rozwój potencjału czynnościowego tego układu
a zachodzące  na przykładzie wybranych grup mięśniowych.

Z uwagi na szerokie spektrum wykonywanych czynności
ruchowych, występuje znaczna zmienność wskaźników w ukła-
dzie napięcie mięśni (siły) – szybkości skurczu  i generowanego
poziomu siły – długości mięśnia. Wskaźniki zmienności wystę-
pujących w tym układzie oraz jej dynamika w starzeniu ustroju
jest inna w stosunku do młodzieży  będącej  w okresie  wzrasta-
nia oraz  biologicznie uformowanej osoby w młodym wieku.

Wskaźniki szybkości przyrostu siły mięśnia (gradientu przy-
rostu siły), np. w skurczu maksymalnym pojedynczym,  jest bar-
dziej intensywny młodej osoby  niż to ma miejsce w przypadku
osoby starszej (Jaszczanin, 1983; Kallman i wsp., 1990).
Znaczące różnice występują w zależności  napięcie (siła) – szyb-
kość skurczu.

Inwolucja potencjału funkcjonalnego układu 
nerwowo-mięśniowego w starzeniu ustroju 

i możliwości readaptacji poprzez aktywność fizyczną

¹Jan Jaszczanin, ²Nijole Jaszczanin, ¹Siergiej Bojczenko, 

³Eugenijus Kriszkoviecas

¹ Uniwersytet Szczeciński, ²Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa,
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Wydaje się, że jednym z podstawowych czynników
wymienionych zróżnicowań może być tok  procesów zacho-
dzących na poziomie stopki presynaptycznej, szczeliny
synaptycznej, błony postsynaptycznej złącza nerwowo-mię-
śniowego oraz poszczególnych sarkomerów komórki kurczli-
wej. Tok łańcuchu przebiegu wymienionych procesów, ich
intensywności jest zależny od  czynników natury morfolo-
gicznej oraz  metabolizmu subkomórkowego, szczególnie
ładunku  energetycznego t.z. transmiterów subkomórkowych
(Gurfinkiel i wsp., 1985; Lexell, 1993).  Przypomnijmy więc
pokrótce tok tych procesów.  W warunkach  dłużej trwającej
aktywacji subkomórkowych elementów kurczliwych docho-
dzi do wydłużenia czasu trwania  wyzwalania jonów  wapnia
z pojemników T (cystern-T, terminali końcowych) siateczki
sarkoplazmatycznej. Jest to zależne od przepustowości błony
pojemników  T dla tych jonów oraz ich łączeniu z troponiną,
zmiany ułożenia białka regulatorowego tropomiozyny,
występujących w strukturach cieńkich miofilamentów (nici
aktyny). Sygnałem aktywującym wiązanie poprzecznego
mostka miozynowego (gróbych nici, miozyny) z receptorami
nici aktyny  jest zwiększenie stężenia jonów wapnia w okoli-
cy  subkomórkowych elementów kurczliwych  do poziomu
ich stężenia progowego. Tak więc czas trwania interakcji
między miofilamentami miozyny i aktyny (wiązania główek
miozynowych mostków poprzecznych z receptorami nici
aktyny)  jest określony intensywnością  przebiegu wymienio-
nych procesów. One są zleżne od „należnego” toku dostar-
czania energii. Energia dostarczana  jest  z rozkładu cząstecz-
ki ATP poprzez enzym hidrolizujący ATP-azę, na adenozyno-
dwufosforan (ADP) oraz fosforan nieorganiczny (Pi). Enzym
ten jest aktywowany dopiero pod wpływem połączenia głó-
wek mostków poprzecznych miozynowych z receptorami
aktyny, co oznacza, że proces hydrolizy  ATP i uwalnianie
energii występują podczas tworzenia   stanu aktywnego na
poziomie aktyna-mostki poprzeczne miozyny.

Rozluźnienie komórki kurczliwej (w istocie dezakty-
wacji stanu aktyna-miozyna) następuje w wyniku zwrot-
nego transportu jonów wapnia z cytoplazmy do pojemni-
ków T do poziomu stężenia podprogowego przez transmi-
ter tych jonów (pompę wapniową Ca++ - ATP-zę), znaj-
dujący się w błonie siateczki sarkoplazmatycznej komór-
ki kurczliwej. Istotnym jest to, iż koszta energetyczne
procesu rozluźnienia są wyższe niż procesu aktywacji.
Wydłużenie czasu trwania pojedynczego czasu trwania
cyklu aktywacja-deaktywacja komórki kurczliwej,
a zatem aktywności mięśniowej, obserwowane u osób
w starszym wieku osobniczym także bazuje na poziomie
mechanizmów  określających intensywność resyntezy
ATP i komórkowego dostarczania energii. Istotnym jest,
że  przebieg (intensywność) tych procesów  z wiekiem się
zwalnia, zachodzą  procesy powodujące zniżenie komór-
kowego potencjału energetycznego. Znaczący na to
wpływ ma także styl życia, szczególnie z biegiem lat
postępujące zniżenie aktywności ruchowej, powodujące
obniżenie potencjału czynnościowego organizmu (docho-
dzi do procesów de adaptacji wysiłkowej oraz funkcjonal-
nej różnych układów funkcjonalnych ustroju) (Frolkis
1985). Wskazuje się, że wysiłki fizyczne powodujące
zmęczenie w większym stopniu nasilają zmiany omawia-

nych wskaźników niż ma to miejsce u osób w wieku mło-
dym oraz wymagają znacząco dłuższego czasu trwania
odnowy po wysiłkowej (Jaszczanin 1983).

Określono znaczące zmiany wskaźnika gradientu
przyrostu siły w stosunku do szybkości skurczu mięśnia
na różnych poziomach ich wzajemnych relacji u osób
w wieku starszym. W miarę przyrostu intensywności
skurczu mięśnia, zróżnicowanie to w stosunku do osób
młodego wieku  stopniowo wzrasta. Wyniki badań
Vandervoort i wsp. (1986) wskazują, że siła mięśni zgina-
czy stopy od 52 roku życia rok do roku stopniowo się
zmniejsza o 1,3%. W procesie starzenia dochodzi do pro-
cesu zniżenia impulsacji motoneuronów-α (Jaszczanin
1983; Sodeberg i wsp. 1991), natomiast w warunkach niż-
szych częstotliwości aktywacji (impulsacji) jednostek
ruchowych (MU) także występuje pełny skurcz mięśnio-
wy (Borg 1981; Jaszczanin 1985).

W miarę starzenia ustroju zmniejsza sie masa mięśni,
chociaż przebieg tego procesu  jest mniej intensywny
w stosunku do tempa zmniejszenia siły mięśniowej
(Inokuchi i wsp., 1985; Overend i wsp., 1991). Prace
Vandervoort i wsp. (1996) wskazują, że u osób w wieku
82-100 lat występuje zmniejszenie masy mięśnia trójgło-
wego ramienia (m. biceps brachii)  zarówno u mężczyzn
jak i kobiet, o 23% w stosunku do osób młodych. Prawie
identyczny poziom (23-25%) zmniejszenia masy mięśnia
czworogłowego uda (m. quadriceps femoris) określono
w badaniach mężczyzn i kobiet będących w wieku 68-75
lat (Klitgaard i wsp., 1990), w badaniach mięśnia obszer-
nego bocznego (m. vastus lateralis) 70-73-nich mężczyzn
zmniejszenie to wyniosło  18%, oraz ubytki masy mię-
śniowej dwugłowego ramienia (m. biceps brachii) 68-nich
mężczyzn  wyniosły 20%  (Lexell 1993). Bardziej znaczą-
ce ubytki masy mięśniowej określono  dla mięśni ścianki
brzusznej  (m. rectus abdominis), natomiast ilościowe
zmiany były bardziej wyraźne dla mężczyzn (Inokuchi
i wsp., 1985).

Znaczący wpływ na potencjał funkcjonalny układu
motorycznego w procesie starzenia ustroju  mogą mieć
wybiórcze zmiany ilościowe oraz metabolizmu określone
dla włókien mięśniowych  (jednostek ruchowych) szybko
kurczliwych, szczególnie uczulonych na zmęczenie
(Jaszczanin 1983; Klitgaard i wsp., 1990; Lexell i wsp.,
1993). Badania zmian wielkości włókien mięśniowych
różnych typów prowadzone przez wieli autorów wskazują
na znaczące ich zmniejszenie, szczególnie typu szybkiego
skurczu (tab. 1). Analiza zachodzących zmian struktury
włókien mięśniowych świadczy, że w miarę upływu lat
nerwowo-mięśniowy w znaczącym stopniu „traci” na
szybkości skurczu, czyli wstępuje postępujące spowolnie-
nie szybkości wykonywanych aktów ruchowych.  

Wyniki badan wielu autorów (Murray i wsp., 1980;
Vandervoort i wsp., 1990; Poulin i wsp., 1992; Porter
i wsp., 1994 i in.)  wskazują na znaczące zmniejszenie
potencjału czynnościowego mięśni osób w wieku powyżej
sześćdziesięciu lat (tab. 2).

W tym okresie ontogenezy zachodzą procesy  prowadzące
do ilościowego zmniejszenia włókien mięśniowych, zniżenia
potencjału czynnościowego MU. Badania Campbell  i wsp.
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(1983) mogą świadczyć, że  od 60. roku życia występuje ilościo-
we zmniejszenie populacji MU poszczególnych  grup mięśnio-
wych. Wskazuje się, że u mężczyzn w wieku 70 lat ich ilość jest
o połowę mniejsza niż  u mężczyzn w wieku 50 lat. Badania
osób w wieku powyżej 70 lat z zastosowaniem elektromiografii
lokalnej potwierdzają znaczne zwiększenie ilościowe tzw.
„gigantycznych” MU (Jaszczanin 1983). Zjawisko to może
świadczyć o zmianach zachodzących na poziomie  populacji
motoneuronów-α mięśni i we włóknach mięśniowych, które one
unerwiają. W warunkach, gdy zachodzą procesy dysfunkcji
motoneuronów-α, włókna mięśniowe tej komórki ruchowej
mogą być „przejmowane”  przez inny, nadal funkcjonujący
motoneuron-α, którego wypustki (terminale) aksonu tworzą
nowo powstające  złącza (synapsy) w wyniku zachodzącego
procesu inerwacji kolateralnej i w ten sposób  są formowane MU
o większym niż zwykle ich terytorium obwodowym. Zmiany te
mogą być odbierane jako rekompensacja zachodzącego procesu
obniżenia potencjału funkcjonalnego układu motorycznego
w procesie postępującego starzenia ustroju. Wyniki badań
Howard i wsp. (1988), Stalberg i wsp. (1989, 1992) mogą
potwierdzać niniejsze przypuszczenia.

W procesie starzenia ustroju zachodzą określone zmiany
morfologiczne aksonów oraz złącz nerwowo-mięśniowych.
Znacząco zmniejsza się prędkość przesuwu pobudzenia

ścieżkami nerwowymi (Falco i wsp., 1992), natomiast czyn-
nikami tych zmian  są: postępująca demielinizacja , procesy
remielinizacji, zmniejszenie długości między zawężeniami
Ranvier'a, utrata włókien nerwowych o większej średnicy
(Dyck 1985). Badania eksperymentalne  „młodych” i „sta-
rych” zwierzątek laboratoryjnych wskazują na zróżnicowania
morfologiczne w zakresie  złącz nerwowo-mięśniowych.
U „starych” zwierzątek one występują w postaci  (Banker
i wsp., 1983):

- skrócenia długości wypustek nerwowych o 15%;
- zmniejszenia powierzchni błony presynaptycznejo 55%;
- zmniejszenia ilości pęcherzyków acetylocholinowych w

stopce presynaptycznej o 62%;
- zmniejszenia ilości mitochondrii w stopce presynap-

tycznej o 77%;
- obniżenia powierzchi mitochondrii o 84%;
- obniżenia stosunku powierzchni mitochondrii w stosun-

ku do powierzchni stopki presynaptycznej o 67%;
- zwiększenia szczeliny synaptycznej o 11%;
- innych wskaźników morfologicznych błony presynap-

tycznej i postsynaptycznej oraz potencjału czynnościowego
transmiterów błonowych i szczeliny synaptycznej.

Na tle zaledwie nielicznych przedstawionych powyżej
zmian inwolucyjnych funkcji MU, włókien mięśniowych,

Tab. 1. Zmiany wielkości włókien mięśniowych różnych typów występujących w starzeniu ustroju (według danych różnych
autorów. 

Tab. 2. Siła zginaczy w stawie łokciowym w wieku powyżej  sześćdziesięciu lat (według badań różnych autorów).
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synapsy nerwowo-mięśniowej i innych, zachodzących w proce-
sie starzenia organizmu, niezwłocznie powstaje pytanie doty-
czące możliwości odbudowania potencjału motorycznego, bądź
przynajmniej wyhamowania intensywności zachodzących
zmian zniżenia potencjału czynnościowego w starzeniu ustroju.
Badania dotyczące poruszanego zagadnienia wskazują, że sys-
tematyczne stosowanie obciążeń fizycznych, przynajmniej
przez okres sześciu tygodni, w postaci trzech sesji tygodnio-
wych, powoduje znaczne przyrosty potencjału czynnościowego
mięśni (Aniansson i wsp., 1984; Evans  2001, 2004; Hazell
i wsp., 2007; Hunter i wsp., 2004; Malcolm i wsp., 2006 i in.).
Wyniki wymienionych autorów oraz innych dociekań wskazu-
ją, że podstawowym czynnikiem sesji treningowych jest stoso-
wanie obciążeń ukierunkowanych na odbudowanie siły mię-
śniowej (Evans 2001, 2004). Ćwiczenia szybkościowo – siło-
we, jak też siłowe mają wpływ na utrzymanie pozycji ciała,
szczególnie w warunkach jej destabilizacji występującej
w warunkach wymuszanych  aktów ruchowych, wymagających
możliwie szybkiego ich wykonania (Evans 2004; Hazell  i wsp.,
2007). Badania wpływu stosowania siłowych sesji treningo-
wych o różnym czasie ich trwania (8-50 tygodni) osób w wieku
50-98 lat wskazują  na znaczące zwiększenie potencjału czyn-
nościowego różnych grup mięśniowych (tab. 3).

Badania Parkins i wsp. (1981) wskazują, że sesja trenin-
gowa w postaci zastosowania ćwiczeń izometrycznych męż-
czyzn w wieku 62-86 lat o czasie trwania 6 tygodni z często-
tliwością trzech sesji treningowych tygodniowo spowodowa-
ła zwiększenie poziomu siły zginaczy stopy o 50%.
Wykonanie sesji treningowych o identycznym czasie trwania
i ilości sesji z zastosowaniem ćwiczeń wybiórczo aktywują-
cych mięśnie perostowników uda i zginaczy stopy powodo-
wały zwiększenie poziomu ich siły w zakresie 29-64% w sto-
sunku do stanu przed wykonaniem sesji treningowych
(Perkins i wsp., 1981). W badaniach kobiet i mężczyzn
w wieku 63-88 lat, wykonanych jeszcze przez Chapman
i wsp. ( 1972), Anianson i wsp. (1984) oraz Kaufman (1985),
stosowane 6-28-tygodniowe sesje treningowe powodowały
przyrosty siły w zakresie 30-77%, natomiast szybkości siło-
wej od 7 do 22% w stosunku do stanu przed stosowaniem
sesji treningowych. Stosowanie ćwiczeń oporowych osób
w starszym wieku powoduje aktywację procesu syntezy bia-
łek (Macaluzo i wsp., 2004). Badania Hurley i wsp. (2004)
wskazują, że zastosowanie obciążeń siłowych osób w star-
szym wieku optymalizuje (właściwie odnawia) procesy meta-
bolizmu glukozy, powoduje redukcje masy tkanki tłuszczo-
wej, zwiększa gęstość tkanki kostnej, normalizuje ciśnienie

Tab. 3. Wpływ stosowania obciążeń (ćwiczeń) dynamicznych na rozwój siły mięśni osób w starszym wieku (według badań różnych
autorów).
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krwi, zmniejsza urazowość i jej ryzyko. Stosowanie ćwiczeń
siłowych nie powoduje zwiększenia gibkości, dlatego wska-
zane jest jednoczesne stosowanie ćwiczeń rozciągających.

Niektórzy autorzy osobom w średnim i starszym wieku
zalecają stosowanie siłowych obciążeń na poziomie 60-8-%
siły maksymalnej,  w postaci wykonania 2-4 sesji, od 8 do 15
powtórzeń w poszczególnych seriach, 2-3 razy tygodniowo.
Jedna sesja treningowa w tygodniu jest zalecana na rozwój
mocy mięśni z zastosowaniem obciążeń na poziomie 40%
siły maksymalnej. Zalecane jest także stosowanie obciążeń
ukierunkowanych na rozwój potencjału tlenowego o inten-
sywności 60-70% VO2 max.

Wskazuje się, że zniżenie funkcji kurczliwej mięśni
szkieletowych występujące na tle starzenia się ustroju jest
wynikiem zespołu procesów, takich jak zmian występujących
w układzie nerwowym, zmniejszenia ilości jednostek rucho-
wych (MU), postępującej atrofii mięśniowej, zniżenia funkcji
szczególnie szybko kurczliwych włókien mięśniowych
(MU), zniżenie aktywności enzymatycznej, zmiany endokry-
nologiczne, zniżenie aktywności fizycznej, przebyte choroby
oraz urazy,  nieodpowiednia dieta (Aniansson i wsp., 1984;
Banker i wsp., 1983; Borg i wsp., 1981; Enoka 2002; Evans
2001; Falco i wsp., 1992 i in.).

Podsumowując można stwierdzić, że optymalnym i ogól-
nie dostępnym środkiem utrzymania i nawet odbudowania
potencjału sprawnościowego organizmu, a zatem jakże nie-
zmiernie ważnego czynnika jakości życia, szczególnie w pro-
cesie starzenia się ustroju, są ilościowo i optymalnie dobrane
biologicznie niezbędne, systematycznie stosowane obciąże-
nia fizyczne (ruchowe).
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