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POZIOM WYDOLNOŚCI BEZTLENOWEJ
ZAWODNIKÓW TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO

ANAEROBIC CAPACITY OF OLYMPIC TAEKWONDO COMPETITORS
Jakub Grzegorz Adamczyk1, 2, Maciej Kaczorowski3, Dariusz Boguszewski2
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ABSTRACT

WPROWADZENIE

The aim of this paper was to define anaerobic capacity
level in male Olympic taekwondo group. Totally fourteen subject
with age between 18 and 25 took part in the research. To define
anaerobic capacity, two tests were used: Wingate and RunningBased Anaerobic Sprint Test (RAST). Research was conducted in
two sessions. Before the tests, athletes were weighed with 0.1 kg
accuracy. In the research subjects gained average values of power
on the level of 12.04 W/kg in Wingate test and 8.51 W/kg in
RAST. Mean power during cycloergometer test was 8.51 W/kg
while in the running test slightly higher (8.58 W/kg). Statistical
analysis of maximal power in both test showed importantly
higher values (p<0.001) in Wingate test whereas mean power was
higher (p>0.05) in RAST test. Positive correlation (r=0.61) was
shown between body mass and fatigue index (W/kg/s) in running
test. Because specific of the test has huge impact on anaerobic
capacity results therefore choice of the test should be connected
to the sports discipline.
Key words: anaerobic capa city, olympic taekwondo, Wingate
test, RAST test

Taekwondo (WTF) jest sportem walki, w którym
rywalizuje ze sobą dwóch zawodników, podobnie jak o ma
miejsce w innych sportach walki, takich jak boks, judo,
szermierka czy zapasy. Na nazwę taekwondo składają się trzy
fonetyczne elementy koreańskie:

STRESZCZENIE
Celem pracy była próba określenia poziomu wydolności
beztlenowej zawodników taekwondo olimpijskiego. W badaniu
wzięło udział 14 zawodników w wieku od 18 do 25 lat.
Narzędziami badawczymi były dwa testy wydolności
beztlenowej: Wingate oraz Running-Based Anaerobic Sprint Test
(RAST). Badania przeprowadzono w dwóch sesjach. Przed
rozpoczęciem testów zawodników ważono, z dokładnością
do 0.1 kg. W badaniach zawodnicy uzyskali średnią wartości
mocy maksymalnej na poziomie 12.04 W/kg w teście Wingate
i 10.19 W/kg w teście RAST. Moc średnia w próbie na
cykloergometrze wyniosła 8.51 W/kg, podczas gdy w teście
biegowym 8.58 W/kg. Analiza statystyczna wyników w zakresie
mocy maksymalnej uzyskiwanej przez zawodników w obu
testach pokazała, że istotnie wyższe rezultaty (p<0.001)
uzyskiwali oni w teście Wingate. Z kolei poziom mocy średniej
był większy (p>0.05) w teście RAST. Zaobserwowano istotna
korelację (r=0.61) pomiędzy masa ciała a wielkością wskaźnika
zmęczenia (W/kg/s) w teście biegowym. Ponieważ specyfika
próby ma istotne znaczenie dla uzyskiwanych wyników mocy
maksymalnej, dlatego dobór próby powinien być związany ze
specyfiką uprawianej dyscypliny sportu.
Słowa kluczowe: wydolność beztlenowa, taekwondo olimpijskie,
test Wingate, test RAST

• TAE – oznacza system technik wykonywanych stopą,
• KWON – oznacza system technik wykonywanych pięścią,
• DO – oznacza sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągniecie
pewnego stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej
z doświadczenia umysłu i ciała.
Połączone
znaki
taekwon
dotyczą
funkcjonalnego
i morfologicznego aspektu taekwondo, podczas gdy do nadaje im
głębsze znaczenie i sens jako sportowi wywodzącemu się
z bojowej sztuki walki [Lee 1998].
Taekwondo olimpijskie (WTF) jest to dyscyplina,
w której na wynik sportowy w znacznej mierze wpływa sprawność
fizyczna zawodnika, ze względu na to, iż w czasie walki sportowej
angażowane jest całe ciało ćwiczącego [Lee 1998].
W taekwondo WTF wymagany jest szczególny wysoki
poziom wytrzymałości ze względu na to, iż walka sportowa
rozgrywana jest w warunkach wzmożonego zużycia tlenu,
charakteryzując się ciągłą zmianą rytmu pracy zarówno pod
względem intensywności jak i rodzaju ćwiczeń. Z tego względu
trening taekwondo WTF wymaga obecności zestawu ćwiczeń
kształtujących beztlenowe przemiany energetyczne, pozwalające
na dostarczanie energii w warunkach niedotlenienia [Bujak 2004].
Zaopatrzenie w anaerobową energię odnosi się do
zapotrzebowania organizmu zawodnika w czasie walki sportowej
na energię w okresie od 10 sekund do 2 minut po rozpoczęciu
ruchu (czyli tyle ile trwa jedna runda walki w taekwondo). System
ten wykorzystuje ATP-PC (kwas adenozynodwufosforowy
i fosfokreatyna) i glikogen jako główny surowiec energetyczny,
wynikiem czego jest gwałtowny wzrost stężenia kwasu
mlekowego [Obmiński 2011].
Zawodnicy tekwondo charakteryzować powinni się
umiejętnością rozwijania w krótkim czasie maksymalnej mocy lub
siły oraz zdolnością do częstego powtarzania tych wysiłków przy
utrzymaniu maksymalnej mocy w jak najdłuższym czasie [Bujak
2004]. Sposobem weryfikacji przygotowania sprawnościowego
zawodnika taekwondo będą zatem nie tylko testy poziomu
poszczególnych cech motorycznych (traktowane analitycznie), ale
raczej kompleksowe wskaźniki informujące o stopniu
wytrenowania. Stąd też właśnie, szczególnym zainteresowaniem
cieszą się wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne, będące
wyznacznikiem wytrenowania. W celu bieżącej kontroli treningu
w praktyce trenerskiej najczęściej wykorzystuje się stężenie
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mleczanu, po treningu czy walce sportowej [Matsushigue i wsp.
2009]. Kontrola okresowa z kolei, daje możliwość zastosowania
narzędzi laboratoryjnych. W tym celu zakresie przedmiotem
szczególnej uwagi jest poziom wydolności beztlenowej.
Najczęściej wykorzystywanym narzędziem do określania
wydolności beztlenowej jest Wingate Test [Jastrzębski 1995].
Dzieje się tak, ponieważ wkład wysiłków beztlenowych w teście
Wingate osiąga poziom 55-87% [Calbet i wsp. 1997; Spencer
i Gastin 2001]. W praktyce stosowanie testu Wingate wymaga
dostępu do odpowiednio wyposażonego laboratorium. Daje
jednakże bardziej kompleksowe (obejmujące np. łączną pracę
anaerobową czy czas uzyskania mocy maksymalnej) naukowo
zweryfikowane wyniki. Interesujące wydają się jednak próby
poszukiwania innych narzędzi, które w skromniejszych
warunkach umożliwią ocenę analogicznych parametrów.
Alternatywą może być test biegowy [Mc Kenzie 2005].
Celem pracy było określenie czy istnieją ewentualne
różnice w wynikach badań wydolności beztlenowej (RAST Test
oraz Wingate Test) u zawodników poszczególnych kategorii
wagowych oraz wiekowych w Taekwondo Olimpijskim
w zależności od zastosowanego narzędzia.

Zróżnicowanie wyników uzyskanych przy wykorzystaniu
obydwu testów oceniono przy użyciu testu T dla zmiennych
zależnych. Jako istotne przyjęto zależności na poziomie p≤0.05.
WYNIKI
Analiza bezwzględnej mocy maksymalnej uzyskiwanej
przez zawodników w obu testach pokazuje, że istotnie wyższe
rezultaty (p<0.001) uzyskiwali oni w teście Wingate.
Zastanawiający jest fakt, że wyniki bezwzględnej mocy średniej
dla testu były odmienne. Nieznacznie większą (p>0.05) wartość
średniej mocy zawodnicy osiągali w teście RAST (ryc. 1).

MATERIAŁ I METODA
W badaniach poziomu wydolności beztlenowej wzięło
14 zawodników klubu AZS AWF Warszawa sekcji Taekwondo
Olimpijskie. Zawodnicy byli w wieku od 18 do 25 lat. Średnia
masa ciała badanych wynosiła 74.5 kg (±10.19).
Do określenia poziomu wydolności beztlenowej
wykorzystano dwa narzędzia: RAST Test i Wingate Test.
Badania przeprowadzono w dwóch sesjach. Przed rozpoczęciem
testów zawodników ważono, z dokładnością do 0.1 kg.
Badanie w teście Wingate polegało na wykonaniu
wysiłku o jak największej intensywności w czasie 30 sekund,
przeprowadzono przy użyciu cykloergometru firmy Monark.
Do każdej osoby, indywidualnie dobierany był opór zewnętrzny
równy 7,5% masy ciała badanego [Dotan i Bar-Or 1983].
Każdą próbę poprzedzała pięciominutowa rozgrzewka
na cykloergometrze.
Drugą próbą był biegowy test interwałowy RAST
(Running-based Anaerobic Sprint Test), poprzedzony klasyczną
rozgrzewką po której nastąpiło około 5 min odpoczynku.
Zadaniem zawodników było przebiegnięcie w jak najkrótszym
czasie 6 odcinków 35-metrowych, z minimalną przerwą – jedynie
na zawrócenie. Test przeprowadzono na hali lekkoatletycznej
z nawierzchnią tartanową. Zawodnicy próby wykonywali ze
startu wysokiego, biegając w butach. Pomiaru dokonano
z dokładnością do 0.01 s [Kozieł i Adamczyk 2011]. Moc
w teście RAST wyliczono korzystając z algorytmu:
Moc= Masa ciała x Dystans 2 / Czas 3
Dalsze wskaźniki charakteryzujące wykonaną pracę wyliczono
następująco [MacKenzie 2005]:
•

Moc najniższa – najniższa wartość wyliczona z czasu
odcinka;

•

Moc – najwyższa wartość wyliczona z czasu odcinka;

•

Moc średnia – suma mocy z 6 odcinków/6;

•

Indeks spadku mocy (moc maksymalna – moc minimalna) /
łączny czas 6 biegów;
Porównując wyniki badań obydwoma narzędziami testowymi
w trakcie wysiłku rejestrowano następujące parametry: moc
maksymalna bezwzględna (W), moc maksymalna względna
(W/kg), moc średnia bezwzględna (W), moc średnia względna
(W/kg) oraz wskaźnik spadku mocy (W/s).

Ryc. 1. Bezwzględne wielkości mocy średniej i maksymalnej w badanej
grupie.

Podobną zależność możemy zaobserwować w zakresie
mocy względnej (ryc. 2). Najwyższe indywidualne wartości
w teście Wingate wynosiły ponad 9 W/kg. Wynik taki dotyczył
4 osób. W teście RAST wyniki średniej mocy ponad 9 W/kg
uzyskały 3 osoby, jednak tylko u jedna z nich potwierdziła swój
wysoki wynik z testu na cykloergometrze. W zakresie mocy
maksymalnej (względnej) tylko jeden zawodnik uzyskał wynik
poniżej 10 W/kg, podczas gdy w teście RAST sytuacja ta
dotyczyła 5 osób.

Ryc. 2. Względne wielkości mocy średniej i maksymalnej w badanej grupie.

Największe
zróżnicowanie
wyników
(p<0.001)
zaobserwowano w zakresie wysokości wskaźnika zmęczenia
w obu testach (ryc. 3). Pomimo, iż żaden z testów nie wiązał się
ze specyfiką ruchu w taekwondo, zawodnicy zdecydowanie
wyższe spadki mocy notowali w teście Wingate.
Wysokość mocy maksymalnej względnej w teście
Wingate był silnie skorelowany z masą ciała zawodników
(r=0.94). Podobną zależność uzyskano dla średniej mocy
względnej (r=0.91). W teście RAST zależność masy ciała
z obydwoma parametrami mocy była słabsza (r=0.84), ale istotna
statystycznie. Zaobserwowano również istotna korelację (r=0.61)
pomiędzy masa ciała a wielkością wskaźnika zmęczenia, gdzie
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zawodnicy ciężsi charakteryzowali się większym spadkiem mocy
(W/kg/s) w teście biegowym.

Ryc. 3. Wielkości wskaźnika zmęczenia w badanej grupie w zależności od
zastosowanego testu.

DYSKUSJA
Analizując średnie wyniki wskaźnika spadku zmęczenia
można zauważyć, że w teście Wingate wyniki te nie były zależne
od masy ciała ćwiczącego. W RAST test zawodnicy ciężsi
notowali wyższe różnice między czasem wykonania najszybszych
i najwolniejszych odcinków. Z pewnością wynika to pośrednio ze
sposobu wyliczania tego parametru, gdzie masa ciała stanowi
podstawę algorytmu. Wydaje się także, że zawodnicy uzyskujący
w teście RAST wyższą moc, a zatem szybciej pokonujący dystans
35 m w pierwszych odcinkach siłą rzeczy są narażeni na większą
różnicę pomiędzy czasami kolejnych powtórzeń. Obserwacje
takie odnotowano także względem lekkoatletów [Adamczyk
2011; Kozieł i Adamczyk 2011].
Analizując wyniki uzyskiwane przez badanych
w Wingate i RAST można zaobserwować, że zawodnicy
Taekwondo uzyskiwali wyższą moc maksymalną podczas testu
Wingate niż w RAST test. Wpływ na to może mieć fakt, iż dla
osoby trenującej Taekwondo łatwiejszą próbą do wykonania jest
test na cykloergometrze rowerowym niż test biegowy.
Przypuszczenie to wynika z faktu, że podczas treningów
Taekwondo rzadko kiedy wprowadza się elementy biegowe, tak
więc większość zawodników mogła nie być odpowiednio
,,technicznie” przygotowana do RAST testu. Dla większości
badanych zawodników RAST test był nowością, podczas gdy test
Wingate jest bardzo popularną i rzetelną próbą na badanie
wydolności beztlenowej, często przeprowadzaną wśród
zawodników Taekwondo. Mimo to też nie do końca obrazuje
charakterystykę wysiłku wykonywanego podczas walki
w Taekwondo.
Zaobserwowano także nieznacznie wyższą moc średnią
podczas testu biegowego. O ile zawodnikom łatwiej było
wygenerować na cykloergometrze wyższą moc to łatwiej było im
ją utrzymać w trakcie biegu. Zależność tę tłumaczymy większym
obciążeniem (także zewnętrznym) jakie występuje podczas testu
Wingate. Najwyraźniej obrazuje to wielkość wskaźnika
zmęczenia, chociaż sam wskaźnik, może jednak stwarzać
problemy interpretacyjne [Oliver 2009]. Dodatkowe obciążenie,
równe 7.5% masy ciała ćwiczącego, stosowane w teście Wingate,
prowadzi rzeczywiście do znacznego spadku mocy co wyraża się
obniżoną kadencją pedałowania. Jak dowodzi Adamczyk [2011]
dotyczy to niemal wszystkich zawodników i czyni test Wingate
mniej „przyjaznym” dla zawodników. W praktyce bowiem przy
maksymalnym wysiłku o czasie trwania około 30 sekund, bardzo
rzadko zdarza się tak drastyczne wyczerpanie zasobów
energetycznych oraz obniżenie efektywności działania. Zjawisko
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takie jest charakterystyczne raczej dla maksymalnego wysiłku
o nieco dłuższym czasie trwania (około 45 sekund). To niemal
jednoznacznie sugeruje, że test Wingate jest dla zawodników
znacznie bardziej obciążający niż próba wykonywana na bieżni.
Wyników mocy maksymalnej w teście RAST nie można
bezpośrednio przełożyć na wyniki w teście Wingate. Niemal
identyczne wartości otrzymujemy jednak w zakresie mocy
średniej, więc oba testy mogą mieć zastosowanie
w monitorowaniu treningu.
Porównując wyniki testu Wingate przeprowadzonych
przez Bujaka na zawodnikach Taekwondo ITF [Bujak 1998],
można zaobserwować, że zawodnicy Taekwondo ITF osiągali
lepsze rezultaty w teście Wingate przy badaniu pracy max (J/kg)
i mocy max (W/kg). Bujak podzielił zawodników na trzy grupy
odpowiednio do stopnia ich zaawansowania. W pierwszej grupie
znaleźli się zawodnicy trenujący Taekwondo ITF wyczynowo,
natomiast grupy druga i trzecia to już zawodnicy trenujący
rekreacyjnie. Analizując wyniki mocy maksymalnej w badanej
tutaj grupie, średnia wyniosła 12.04 (W/kg) podczas gdy
w badaniach Bujaka średnia dla grupy I wyniosła 12.76 (W/kg),
dla grupy II 11.43 (W/kg) i w grupie III 10.71 (W/kg) [Bujak
1998]. Porównując oba badania można wywnioskować, że poziom
wydolności obu grup (wysokiego zaawansowania) był zbliżony,
więc można to uznać za wartość referencyjną dla taekwondzistów.
Analizując wyniki grupy badanej w teście biegowym
RAST, ciekawym porównaniem okazało się skonfrontowanie
wyników tego testu z zawodnikami z lekkiej atletyki
specjalizujących się w biegach sprinterskich (100m, 100m ppł,
110m ppł, 200m) i przedłużonym sprincie (400m i 400 m ppł)
na podstawie ich wyników z badania Adamczyka [2011].
Zawodnicy lekkiej atletyki w tym teście podzieleni zostali według
płci, a badania zostały wykonane pod kątem sprawdzenia
względnej mocy średniej (W/kg), względnej mocy maksymalnej
(W/kg) oraz wskaźnika spadku mocy (W/s). Zawodnicy lekkiej
atletyki osiągali moc średnią 11,09 (W/kg), moc maksymalną
12,79 (W/kg) oraz wskaźnik spadku mocy 7,77 (W/s) [Adamczyk
2011]. Zawodnicy Taekwondo Olimpijskiego uzyskali natomiast
niższe wartości średniej wartości mocy (8,58 W/kg) i mocy
maksymalnej (10,59 W/kg) oraz niższy średni wskaźnik spadku
mocy (7,2 W/s). Porównując zatem wyniki RAST test
zawodników Taekwondo Olimpijskiego i lekkoatletów
specjalizujących się w biegach sprinterskich widoczna jest
ewidentna różnica w osiąganych wynikach na korzyść biegaczy.
Zarówno w mocy średniej jak i mocy maksymalnej zawodnicy
w lekkiej atletyki osiągnęli średnio dużo lepsze rezultaty niż
zawodnicy Taekwondo Olimpijskiego. Jedynie wskaźnik spadku
mocy wśród zawodników z obu dyscyplin pozostaje na zbliżonym
poziomie. Wnioskujemy zatem, iż specyfika wykonywanej próby
ma wpływ w tym przypadku na poziom wydolności beztlenowej.
Biorąc pod uwagę wyniki badań na zawodnikach
z innych sportów walki można zaobserwować, że wśród
zawodników judo z kategorii wiekowej w przedziale
młodzieżowca (średnia wieku 17,4 u dziewcząt i 17,7
u chłopców), średnia wyników badań wydolności beztlenowej
podczas testu Wingate okazała się niższa niż w przypadku grupy
badanej w tej pracy. Porównując wyniki mocy maksymalnej obu
badanych grup, to judocy uzyskiwali 11,15 (W/kg), a zawodnicy
taekwondo 12 W/kg [Obmiński i wsp. 2006]. Różnica w poziomie
mocy (na korzyść badanych zawodników taekwondo
olimpijskiego) może wynikać z tego, że w większości były to
osoby starsze niż średnia wieku zawodników z Judo, startujące nie
tylko w kategorii wiekowej młodzieżowca ale również seniora.
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Analizując energetykę wysiłku zawodników podczas
walki w Judo, badania wykazały, że średnie szczytowego stężenia
kwasu mlekowego u zawodników walczących cały regulaminowy
czas walki w judo (5 min.) wyniosły 13,4 (mmol/l).
Domniemywać zatem można, że podobne wartości zakwaszenia
mięśni mogą osiągać zawodnicy taekwondo olimpijskiego ze
względu na podobny czas trwania walki (3x2 min.) oraz podobny
rodzaj wysiłku (tlenowo- beztlenowy) [Butios i Tasika 2007;
Obmiński i wsp. 2010; Campos i wsp. 2012].
Odwołując się do badań porównujących wydolność
beztlenową wśród utytułowanych zawodników taekwondo ITF
i tych, którzy nie osiągali sukcesów na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej można zaobserwować, że zarówno kobiety
jak i mężczyźni odnoszący znaczące sukcesy sportowe są lepiej
przygotowani pod względem wydolności beztlenowej [Bujak
i wsp. 2006]. Dowodem na to są chociażby wyniki pomiaru mocy
maksymalnej w teście Wingate w których średnia wartość
uzyskana przez nieutytułowaną w taekwondo ITF grupę kobiet
wyniosła 8,65 (W/kg) a średnia moc maksymalna u wysoko
kwalifikowanych zawodniczek to 9,64 (W/kg). Podobną
zależność zaobserwowano u mężczyzn, gdzie średnia moc
maksymalna grupy nieutytułowanej wyniosła 10,67 (W/kg)
natomiast zawodnicy zdobywający medale mistrzostw Polski,
Europy i świata osiągnęli średnia wartość na poziomie 11,31
(W/kg) [Bujak i wsp. 2006]. Powyższe wyniki przeprowadzonych
badań są dowodem na to, że poziom zaawansowania
i doświadczenia zawodników w taekwondo również ma wpływ na
poziom ich wydolności beztlenowej.
Po badaniach wydolności beztlenowej testem Wingate
przeprowadzonych na zawodnikach z zapasów i boksu można
wywnioskować, że maksymalna i średnia moc mięśni kończyn
dolnych jest statystycznie istotnie wyższa u zapaśników
w porównaniu z pięściarzami [Hübner-Woźniak i wsp. 2011].
Porównując natomiast wyniki badań grupy pięściarzy
i zapaśników z zawodnikami taekwondo olimpijskiego z tej
pracy, można zauważyć, że średnia moc maksymalna
u zapaśników to 13,6 (W/kg), moc średnia 11,9 (W/kg),
u pięściarzy 10,8 (W/kg) i 9,5 (W/kg) [Hübner-Woźniak i wsp.
2011] natomiast średnia zawodników taekwondo olimpijskiego to
12,04 (W/kg) mocy maksymalnej i 8,5 (W/kg) mocy średniej.
Wywnioskować zatem można, że z pośród tych trzech
porównanych sportów walki to zawodnicy z zapasów są najlepiej
przygotowywani pod kątem wydolności beztlenowej.
Poziom zaawansowania oraz ranga zawodnika
w sportach walki (np. uzyskany w wyniku wieloletnich treningów
stopień mistrzowski DAN) ma wpływ nie tylko na poziom
wytrzymałości i wydolności ale również na inne zdolności
motoryczne tj. siłę i szybkość. Po badaniach przeprowadzonych
w celu określenia konkretnych sprawności specjalnych pod kątem
Karate Fudokan wśród zawodników o różnym stopniu
zaawansowania w tej dyscyplinie, wywnioskować można,
że zawodnicy legitymujący się stopniami mistrzowskim (DAN)
osiągali lepsze rezultaty niż pozostała część badanej grupy
posiadająca niższy stopnie (kyu). Badaniu podlegały próby
charakterystyczne dla tej odmiany Karate – testy na siłę,
wytrzymałość oraz szybkość [Adamczyk i Antoniak 2010].
Z badań przeprowadzonych na zawodnikach taekwondo
olimpijskiego wynika, że budowa somatyczna, wiek oraz płeć
zawodników mają wpływ na poziom ich zdolności motorycznych
[Cieślica i wsp. 2012]. Im starsi chłopcy o większej wysokości
ciała oraz masie, tym osiągają oni lepsze rezultaty podczas
wszystkich prób w Międzynarodowym Teście Sprawności
Fizycznej aniżeli dziewczęta [Cieślica i wsp. 2012].

Oceniając inne parametry związane z mocą i jej
znaczeniem w taekwondo zaobserwowano w badaniach
przeprowadzonych wśród zawodników z trzech różnych
olimpijskich kategorii wagowych, że masa ciała ma istotne
znaczenie na uzyskiwane rezultaty. Stwierdzono bowiem na
podstawie badań siły oraz szybkości kopnięć na wysokość głowy
przy pomocy maszyny do kopania w trzech kategoriach
wagowych (kategoria lekka -68kg, średnia -80kg oraz ciężka
+80kg), że zawodnicy z ciężkiej kategorii wagowej osiągnęli
wyższe rezultaty w sile kopnięć niż zawodnicy lżejsi [Estevan
i wsp. 2012]. Jednakże relatywna siła kopnięć w stosunku do masy
ciała badanych zawodników była wyższa w kategoriach lekkiej
i średniej niż w kategorii ciężkiej. Również czas wykonywania
pojedynczych kopnięć, czyli zarejestrowany czas od momentu
zapalenia się lampki startowej na maszynie, do chwili aż badany
zawodnik zakończy kopnięcie w maszynę, był krótszy
u zawodników z lżejszych kategorii (-68 kg i -80 kg) niż tych
z kategorii ciężkiej (+80 kg) [Estevan i wsp. 2012].
Odwołując się do badań przeprowadzonych na
zawodnikach taekwondo podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
w 2008 roku, polegających na porównaniu parametrów fizycznych
medalistów turnieju olimpijskiego z zawodnikami którzy nie
osiągnęli pozycji medalowych [Cular i wsp. 2011], można
zaobserwować, że w kategoriach męskich medaliści turnieju
w Pekinie byli średnio starsi (o 0.25 roku), wyżsi (o prawie 3cm),
ciężsi (o 1.21 kg) oraz mieli nieznacznie mniejszy współczynnik
BMI (21.99 przeciw 22.39 ) w stosunku do swoich konkurentów,
którzy nie zajęli miejsca na podium [Cular i wsp. 2011]. Można
zatem przypuszczać, że sukces jest uwarunkowany także innymi
parametrami, niekoniecznie związanymi z przygotowaniem
sprawnościowym. Nie było to jednak przedmiotem opracowania,
więc ewentualny wpływ na poziom wydolności beztlenowej
pozostaje w sferze spekulacji.
Obie przeprowadzone w pracy próby oceny wydolności
beztlenowej, pomimo rzetelnego przeprowadzenia, nie w pełni
obrazują
poziom
wytrenowania
badanego
zawodnika
w taekwondo WTF. Nie są bowiem próbami w pełni oddającymi
charakterystykę wysiłku podczas walki w taekwondo olimpijskim.
Wielu zawodników osiąga poziom mistrzowski w swoich
kategoriach wcale nie charakteryzując się przy tym wysokim
poziomem wydolności beztlenowej. Dzieje się tak z tego względu,
że podczas walki sportowej w taekwondo olimpijskim ma się za
bezpośrednie zadanie pokonanie na punkty przeciwnika w czasie
trzech rund trwających po dwie minuty. Zawodnicy na poziomie
mistrzowskim, pomimo tego, że również pod względem
fizycznym są bardzo dobrze przygotowani do turniejów, często
nadrabiają swoje braki w wydolności beztlenowej poprzez
perfekcyjne przygotowanie taktyczne, techniczne, doświadczenie
nabyte przez wiele lat startów w turniejach oraz niekiedy również
swoje warunki fizyczne.
Kierunkiem dalszych poszukiwań w opracowaniu metod
badawczych określających poziom wydolności beztlenowej wśród
zawodników taekwondo olimpijskiego powinno być opracowanie
takiej próby lub skonstruowania takiej maszyny np. worka do
kopnięć, która pozwoliła by na określenie poziomu wszystkich
tych parametrów badanych podczas testu Wingate i RAST test
(moc średnią, moc maksymalną, wskaźnik zmęczenia, praca
wysiłku) poprzez próbę wysiłkową charakterystyczną tylko
i wyłącznie dla specyfiki walki sportowej toczonej w taekwondo
olimpijskim. Dawałoby to możliwość monitorowania wydolności
beztlenowej zawodników w zadaniach specyficznych. Działania
naukowe wymagają jednakże możliwości porównań i te
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zapewnione są przez stosowanie narzędzi ustandaryzowanych,
takich jak testy Wingate czy RAST.
10.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1.

2.

3.

Specyfika wykonywania próby ma wpływ na poziom
wydolności beztlenowej u zawodników taekwondo
olimpijskiego. W większości porównywanych wyników
uzyskanych podczas testu Wingate i RAST test, lepsze
rezultaty zawodnicy osiągali w próbie Wingate.
Spowodowane jest to zapewne tym, iż RAST test jest próbą
typowo lekkoatletyczną z którą zawodnicy taekwondo WTF
spotkali się po raz pierwszy.
Porównując wyniki obydwu testów można zaobserwować,
że masa ciała zawodnika ma wpływ na jego poziom
wydolności beztlenowej. Zarówno w teście Wingate jak
i RAST test zauważyć można, że im zawodnik był cięższy
tym szybciej osiągał wartości mocy maksymalnej.
Towarzyszyło temu także zwiększanie współczynnika
zmęczenia wraz z coraz to wyższą kategorią wagową
badanego zawodnika. Wynika więc z tego, że im zawodnik
jest cięższy tym szybciej osiąga wyższe wartości mocy
średniej oraz maksymalnej ale też szybciej się męczy.
Przeprowadzone badania oraz subiektywne wnioski
wysunięte na podstawie ich wyników, są próbą
optymalizacji i wyznaczenia skutecznych metod
kształtowania i rozwijania wydolności beztlenowej wśród
zawodników taekwondo olimpijskiego. Każdy zawodnik
jest przykładem indywidualnej reaktywności na bodźce
treningowe i wymaga dostosowania treningu pod kątem
celów, możliwości oraz umiejętności.
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THE LEVEL OF SELECTED COORDINATION ABILITIES AMONG WATER POLO PLAYERS OF
POLISH NATIONAL TEAM IN A THREE-YEAR TRAINING CYCLE
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ABSTRACT

WSTĘP

Playing water polo requires a high level of motor
abilities from the competitor. Competitors practicing water polo
should possess a specific composition of co-ordination abilities.
Demonstrating a high level of abilities to differentiate the amount
of strength and to maintain it throughout the game is conducive to
the precision of the movements, that is to the high quality of sport
technique. “Strength precision“ is the ability to ration the amount
or strength and to differentiate it. It involves at the same time
fitness abilities (strength) and co-ordination abilities
(differentiation and movement precision). Hence, the bigger the
“strength precision” which is the component of the “water
feeling”, the bigger is the level of adaptation of the athlete to the
water environment.
The aim of the work was: to define the changes of the
selected co-ordination abilities of the water polo competitors in
their three year training cycle. Material and methods: In the
three years nine athletes of the Polish national team in water polo
in their preparation/training and competition period were put to
the test.
The global isometric strength was measured in the
exercises “sequence in prone position on a horizontal bench”,
and the local isometric strength was measured in a sitting
position, in the elbow joint locked in the angular position of about
90º (Schulte-Puni-Starosta method 1992). The strength of both
upper extremities was defined. Basing of maximum values, half
of the measured strength values of each of the competitors was
calculated. Those subjected to tests learnt to achieve half the
strength in a series of three measurements. Then, in five
measurements, the aim of the tested was to restore 50% of the
strength value without visual control, that is, basing on
kinaestethic impressions. In order to evaluate the global
movement coordination level, a test of W. Starosta [1978, 2006]
was used. Conclusions: 1. The majority of the tested athletes
showed an improvement in the “strength precision” in the starting
period comparing to the preparation period (these changes were
not statistically significant). 2. The majority of the tested
demonstrated a fall in the co-ordination level in the starting
period.
Key words: “strength precision”, maximum strength, movement
co-ordination, water polo competitors.

Piłkę wodną zalicza się do dyscyplin złożonych
koordynacyjnie. Wiodącą zdolnością koordynacyjną warunkującą
optymalne działanie piłkarza wodnego w grze jest różnicowanie
wielkości siły, a więc “dokładność siłowa”. Adaptacja zawodnika
do środowiska wodnego polega na wyczuleniu niezbędnych
receptorów (m.in. dotyku, ucisku, temperatury) umożliwiających
różnicowanie siły w niezwykle małych granicach [Grottel, Krutki,
1996]. Przejawianie wysokiego poziomu zdolności różnicowania
wielkości siły i zachowanie go mimo narastającego zmęczenia
podczas gry decyduje o skutecznym wykonywaniu ruchu. Ma ono
wyjątkowe znaczenie dla oceny efektywności walki sportowej.
Większość autorów badania ukierunkowała na określenie poziomu
kondycyjnych,
nie
uwzględniając
zdolności
zdolności
koordynacyjnych [Pawełko,1969,1979 ;Czabański, 1980].Stąd,
celem pracy było: 1. Określenie poziomu wybranych zdolności
koordynacyjnych u piłkarzy wodnych. 2. Ustalenie jego
zmienności w trzyletnim cyklu treningowym.
METODY
Badaniom poddano 9 zawodników kadry narodowej
Polski seniorów w piłce wodnej w trzech okresach
przygotowawczych i startowych (I i II badanie - 1997; III i IV
badanie - 1998; V i VI badanie - 1999). Globalną siłę
izometryczną mierzono w ćwiczeniu: “ciąg w leżeniu przodem na
poziomej ławce”, a lokalną siedząc w stawie łokciowym
w ustabilizowanej pozycji kątowej zbliżonej do 90o metodą
Schulte - Puni - Starosta [1992]. Określono siłę obu kończyn
górnych. Na podstawie wartości maksymalnych wyliczono dla
każdego zawodnika połowę zmierzonych wartości siły. Badani
w trzech pomiarach uczyli się przejawiania połowy siły.
Następnie, pięciokrotnie odtwarzali oni 50% wartości siły bez
kontroli wzrokowej, tj. na podstawie wrażeń kinestetycznych. Do
oceny poziomu globalnej koordynacji ruchowej wykorzystano test
W. Starosty [1978, 2006].
WYNIKI
Wartość siły
i lokalnym

maksymalnej

o

charakterze

globalnym

We wszystkich okresach startowych (badanie II, IV, VI)
obserwowano większą wartość siły maksymalnej w pomiarze
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Ryc. 2. „Dokładność siłowa” u badanych piłkarzy wodnych w okresach
przygotowawczych i startowych (1997-1999), n=9.

Zmiany poziomu globalnej koordynacji ruchowej

228,8

287,4

265

514,2

521,7
495,2

258,7
Okres startowy
1999

Okres
przygotowawczy
1999

Okres startowy
1998

Okres
przygotowawczy
1998

Okres startowy
1997

Okres
przygotowawczy
1997

0

Ryc. 1. Siła maksymalna i lokalna u badanych piłkarzy wodnych
w okresach przygotowawczych i startowych (1997-1999), n=9.

”Dokładność siłowa” w pomiarach o globalnym i lokalnym
charakterze
W pomiarach o charakterze globalnym największą
„dokładność siłową” zarejestrowano w badaniu II i V.
Wielkość popełnionych błędów w pozostałych badaniach była
2 lub 3-krotnie większa (ryc.2). Zdecydowana poprawa
„dokładności siłowej” w okresie startowym 1997 (u 4
zawodników) oraz okresie przygotowawczym 1999 roku (u 5
zawodników) potwierdza u nich wyższy poziom różnicowania
wielkości siły. Zachowała się proporcja pomiędzy wielkością
popełnionego błędu , a wartością siły maksymalnej
w pomiarze globalnym (badanie I i II ). Odnotowano różnicę
statystycznie
istotną
między
„dokładnością
siłową”
w pomiarze globalnym jaką uzyskano w I badaniu i III
(t=2,92; t(0,05)=2,12). Prawie we wszystkich przeprowadzonych
badaniach o charakterze lokalnym stwierdzono większą
„dokładność siłową” dla ręki lewej. Najwyższy poziom
„dokładności siłowej” zarejestrowano w I badaniu (ręka lewa
okazała się 20-krotnie lepsza od prawej ). Tutaj, też
stwierdzono związek między wielkością popełnionego błędu
w pomiarze globalnym a lokalnym (dla PR r=2,42 i LR
r=2,88).Wartość odchylenia standardowego (s) ukazała, iż rękę
lewą charakteryzował mniejszy rozrzut wyników we wszystkich
przeprowadzonych badaniach „dokładności siłowej” w stosunku
do prawej. Odwrotną tendencję obserwowano jedynie
w badaniu V. Uzyskiwanie coraz większej dokładności
w pomiarach lokalnych przy jednoczesnym 2-krotnym
wzroście wartości maksymalnych, umożliwia wybór
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Spadek poziomu koordynacji ruchowej w II badaniu
u 6 zawodników w stosunku do badania I sygnalizowało być
może zbyt marginalne traktowanie koordynacji w treningu
(ryc.3). Prawdopodobnie wprowadzenie licznych zmian do
programu treningowego, stosowanie różnorodnych ćwiczeń
rozwijających koordynację ruchową wywołało wzrost poziomu
koordynacji w pozostałych okresach startowych (badanie IV,
VI) u 5 zawodników. Dużym osiągnięciem było uzyskanie w IV
badaniu wyższego poziomu koordynacji u 8 zawodników
w stosunku do badania III. Stało się to możliwe dzięki akcentowi
jaki położono na rozwój zdolności koordynacyjnych
uważanych za priorytetowe.
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o charakterze globalnym w stosunku do okresów
przygotowawczych (badanie I, III, V) (ryc.1). Zawodnicy
uzyskali w IV badaniu największą a w I najmniejszą wartość siły
maksymalnej o charakterze globalnym. Różnica ta nie była
istotna statystycznie. W pomiarach o lokalnym charakterze
tj. prawą i lewą ręką zarejestrowano największą wartość siły
maksymalnej dla PR-538,3N i LR 514,2N w badaniu V.
Jednocześnie otrzymane wyniki były dwukrotnie wyższe niż
w okresach przygotowawczych i startowych 1997 i 1998 roku.
Różnica statystycznie istotna wystąpiła między wartością siły
maksymalnej uzyskaną prawą ręką w badaniach ( I i III ; t = 2,63
) oraz ( I i II ; t = 2.36 ) / t( 0.05 ) = 2.12 /. Związek statystycznie
istotny między wartością siły maksymalnej uzyskany prawą
i lewą ręką odnotowano w badaniach II (r=0,74); III (r=0,84); IV
(r=0,83); V (r=0,69); VI (r=0,73).
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Ryc. 3. Poziom koordynacji ruchowej u piłkarzy wodnych w okresach
przygotowawczych i startowych (1997-1999), n=9.

DYSKUSJA
Poprawa
“dokładności
siłowej”
w
pomiarach
o globalnym i lokalnym charakterze pozwala wybrać z grupy
zawodników tych, którzy najlepiej adaptują się do stosowanych
obciążeń. Uzyskanie większej wartości siły maksymalnej przy
jednoczesnym obniżeniu wielkości popełnionego błędu
potwierdza dobre przygotowanie zawodników oraz właściwą
realizację
programu
przygotowań.
We
wszystkich
przeprowadzonych badaniach ręka lewa charakteryzowała się
większą dokładnością niż ręka prawa. Przypuszczalnie, był to
efekt stosowania zbyt dużych obciążeń dla ręki wiodącej.
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Jednocześnie, sygnalizowało to brak właściwych proporcji
jakie należało zachować podczas wykonywania ćwiczeń
prawą i lewą ręką. Zauważalny wzrost poziomu koordynacji
u badanych zawodników (np. badanie IV, VI)był konsekwencją
akcentowania
podczas
treningów
rozwoju
zdolności
koordynacyjnych.
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WYBRANE KOMPETENCJE SPOŁECZNE SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
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ABSTRACT
A purpose of the study was to indicate desired social
competences connected with the profession of a football referee
as expressed in football referees’ opinions. A diagnostic poll
method as well as observation and a technique based on a survey
questionnaire were applied to implement the intended tasks. The
Likert scale was used as well. The survey research was carried
out within the territory of the Podlasie Province among 68
professionally active football referees. The research proved that
nearly ¾ football referees opted for four competences that should
characterize football referees on a very good level: The ability to
exercise control over players and coaches’ conduct (73,54%);
Care about players’ safety and health (73,54%); The ability of
trusting a referees’ team and the ability to cooperate (70,59%);
Building self-respect during every match (70,59%). Due to
scientific confirmation proving a high need to hold social
competences, social competence trainings for football referees
should be commonly organized.
Key words: social competences, a football referee
STRESZCZENIE
Celem opracowania było wskazanie pożądanych
kompetencji społecznych w zawodzie arbitra piłki nożnej
w opiniach sędziów piłkarskich. Do realizacji zadań zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, obserwację i technikę opartą
o kwestionariusz ankiety. Posłużono się skalą Likerta. Badania
ankietowe przeprowadzono na terenie województwa podlaskiego
wśród 68 czynnych zawodowo sędziów piłki nożnej. Badania
wykazały, że prawie ¾ sędziów piłki nożnej opowiedziało się za
czterema kompetencjami, którymi powinni cechować się
sędziowie na poziomie bardzo dobrym: Umiejętność
sprawowania kontroli nad zachowaniem zawodników i trenerów
(73,54%); Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników
(73,54%); Umiejętność zaufania do zespołu sędziowskiego
i umiejętność współpracy (70,59%); Budowanie autorytetu
własnej osoby podczas każdego spotkania (70,59%). Z uwagi na
potwierdzenia naukowe świadczące o wysokiej potrzebie
posiadania kompetencji społecznych, należałoby powszechnie
stosować szkolenia umiejętności społecznych dla sędziów piłki
nożnej.
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, sędzia piłki nożnej
WPROWADZENIE

W

PROBLEMATYKĘ

KOMPETENCJI

SPOŁECZNYCH

Kompetencje społeczne zwykle rozumiane są, jako
umiejętności społeczne, wzorce zachowań społecznych

określanych, jako umiejętne wywieranie wpływu na innych.
W dużej mierze od nich zależy jakość wykonywania zadań
i relacji z innymi. Im większy poziom tych kompetencji tym
wyższy poziom współpracy lub wywierania wpływu na innych.
Do tych kompetencji należą: autoprezentacja, budowanie relacji
z innymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikacja
z firmą, komunikacja pisemna, komunikatywność, negocjowanie,
obsługa klienta, obycie międzykulturowe, orientacja na klienta,
otwartość na innych, procedury – znajomość i stosowanie, proces
sprzedaży, prowadzenie prezentacji, relacje z klientem, relacje
z przełożonymi, współpraca w zespole, wywieranie wpływu,
kultura osobista (G. Filipowicz 2004). Kompetencje społeczne wg
P. Smółki są to wszelkie działania odnoszące się do współpracy
z innymi i mają charakter społeczny. Autor wskazuje na dwie
definicje kompetencji społecznych. Po pierwsze są „zdolnością do
generowania zachowań społecznych, które umożliwiają oraz
ułatwiają inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji
interpersonalnych”…., co oznacza umiejętność nawiązywania
i
podtrzymywania
pozytywnych
związków
bliskich
jak i zawodowych z ludźmi. Po drugie, odnoszą się do statusu
i władzy: „do skuteczności realizacji własnych zamierzeń
w kontaktach z innymi ludźmi i wiążą się z umiejętnością
wywierania wpływu, efektywnej adaptacji społecznej (P. Smółka
2008a, ss. 26-28). Autor wskazuje także na istotność talentu
interpersonalnego,
koncentrującego
się
na
aspekcie
motywacyjnym kontaktów interpersonalnych. W dokumencie
zaprojektowanym do szkoleń pod hasłem „uczenie się przez całe
życie” zaproponowano kolejną definicję kompetencji społecznych:
,,kompetencje społeczne są to kompetencje osobowe,
interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres
zachowań
przygotowujących
osoby
do
skutecznego
i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących
się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania
konfliktów w razie potrzeby” (E. Kolasińska 2011). Posiadanie
tych kompetencji na wysokim poziomie dotyczy głównie kadry
kierowniczej i obsługi bezpośredniej, jednak przewaga tych
kompetencji zauważalna jest także w kontaktach pośrednich
(np. telefonicznych) (P. Smółka 2006), (P. Smółka 2008b).
Autorka artykułu poświęconego kompetencjom społecznym
instruktorów sportu przedstawiła szereg różnorodnych definicji.
Podkreśla, iż kompetencje społeczne nie są autonomiczne,
a stanowią szereg innych umiejętności powiązanych ze sobą.
Polegają one na godzeniu celów własnych ze społecznymi
(K. Rutkowska 2006, s. 4). Zwykle powiązane są z innymi
kompetencjami: osobowymi, technicznymi, specjalistycznymi itd.
Kompetencje społeczne uzyskuje się poprzez kombinację wielu
innych cech, wiedzy, kompetencji w celu jakościowej realizacji
określonego zadania. Dzięki tym kompetencjom ludzie potrafią
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odróżniać oddziaływania negatywne w środowisku i te
pozytywne, korzystnie wpływające na siebie lub innych.
Kompetencje społeczne należą do umiejętności tzw. miękkich.
Według D. Golemana determinują stopień, w jakim radzimy
sobie z innymi (D. Goleman 2000, s. 42). D. Goleman nakreślił
kompetencje społeczne w następujący sposób (ryc. 1).

Ryc. 1. Kompetencje społeczne wg D. Golemana
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Goleman Inteligencja
emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań, 1997, s. 188-226.

Silni przywódcy grup działają, jako przywódcy
porozumienia, a do takich należy przywódca – sędzia piłkarski.
Oprócz nadawania odpowiedniego tonu emocjonalnego,
przywódca zapewnia koordynację działań, wykorzystując swoją
szeroko pojętą wiedzę i fachowe umiejętności. Do zdolności
koordynacji społecznych D. Goleman zaliczył: (ryc. 2).

kompetencji społecznych a także osobistych często wiąże się
z awansem wśród dorosłych lub bezpośrednim zarządzaniem
zespołem (P. Smółka 2009). D. Goleman wskazuje, iż jeśli komuś
brakuje kompetencji społecznych, ten nie potrafi przekonać ludzi,
kierować nimi i wprowadzać zmian (D. Goleman). Inna autorka
podkreśla, że „menedżer nie musi znać się na wszystkim, ale musi
znać się na ludziach” (A. Flis 2005). Sędzia sportowy jest
w pewnym sensie menadżerem podczas meczu. Jego znajomość,
czy też umiejętność rozpoznawania zachowań ludzi,
a jednocześnie przybrania sposobów relacji z nimi warunkuje
w dużej mierze sukces w praktyce zawodowej. Profesja sędziego
niekiedy bywa zawodem dorywczym, co może oznaczać, że ten
zawód wykonują osoby pracujące w innych branżach jak i osoby
bezrobotne traktując pracę sędziego jako dodatkowe źródło
dochodu. Badania z 2005r. wykazały, iż poziom kompetencji
społecznych u osób pracujących i niepracujących znacznie się
różni (M.J. Caban, T. Rewerski 2005).
Nawiązując do artykułu T. Sahaja potwierdza się,
iż sędziowie o wysokich kompetencjach nie martwiliby się o pracę
(T. Sahaj 2007, s. 121). O ich wartości decydowałyby
kompetencje, w tym także społeczne. O kompetencjach sędziów
decydują nie tylko umiejętności osobowe, społeczne, etyka, ale
także znajomość przepisów, w stosunku do których sędzia piłki
nożnej musi się dostosować, a jednocześnie tak sędziować mecz,
aby nie posądzano go o postronność. Tym bardziej, iż sędziowanie
meczu trwa bardzo krótko. Poziom kompetencji społecznych
decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się,
wywierania wpływu na innych, a ogólnie decydują o sukcesie
w zawodowym i osobistym.
MATERIAŁ I METODA

Ryc. 2. Zdolności koordynacji społecznych wg D. Golemana
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Goleman Inteligencja
emocjonalna w praktyce. Media Rodzina, Poznań, 1997, s. 227-266.

Można wskazać, iż kompetencje społeczne w zawodach
wymagających
natychmiastowych
działań,
„at
hock”
w sytuacjach bardzo różnorodnych, w których brakuje czasu na
dokładną
analizę
decydują
kompetencje
społeczne.
Przykładowym zawodem, w którym występują takie warunki
pracy jest profesja pilota wycieczek. Z przeprowadzonych badań
w 2005-2007 roku przez D. Kozłowska, W. Ryszkowskiego
wynika, iż opisane trudności w pracy pilota wymagają
kompetencji społecznych i osobistych zbliżonych do
opracowanych i przedstawionych w pracy D. Golemana
(D. Kozłowska, W. Ryszkowski 2011). Są one jednak
strukturalnie adekwatne do uwarunkowań pracy pilota wycieczek,
napotykanych trudności i niezbędnych szczegółowych
umiejętności umożliwiających realizację zadań. Podobnie
w zawodach tzw. wolnych, np. w zawodzie sędziego piłki nożnej
kompetencje społeczne są wiodące w stosunku do
osobowościowych i zawodowych. Profesja sędziego także
wymaga podejmowania optymalnych decyzji w zmiennych
warunkach w jak najkrótszym czasie, w warunkach wielu
ograniczeń ich racjonalności.
Z wypowiedzi doradców personalnych wynika,
że: „pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30%
dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku
zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji
merytorycznych" (A. Flis 2005). Potrzeba posiadania wysokich

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pożądanych
kompetencji społecznych w zawodzie arbitra piłki nożnej
w opiniach sędziów piłkarskich.
Można założyć, iż najwięcej kompetencji społecznych
powinno kształtować się na poziomie bardzo wysokim i wybitnym
w praktyce zawodowej sędziego piłki nożnej.
W związku z problematyką, celem, oraz hipotezą
zastosowano następujące pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie oceniane są kompetencje społeczne
wśród sędziów piłki nożnej?
2.
Które z nich są najważniejsze w opinii i ocenie badanych
sędziów?
Do realizacji zadań zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, obserwację i technikę opartą o kwestionariusz
ankiety. Posłużono się skalą Likerta w celu oszacowania poziomu
wartości kompetencji.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ1
Badania ankietowe przeprowadzono na terenie
województwa podlaskiego wśród 68 czynnych zawodowo sędziów
piłki nożnej. Na Podlasiu jest ponad 135 sędziów czynnych
zawodowo, ponad 110 nieczynnych zawodowo i około 130
sędziów próbnych. Do badań przystąpiło 68 osób, w tym jedna
kobieta. Profesja sędziego piłkarskiego bardzo długo była
zarezerwowana dla panów. Jednak współcześnie coraz więcej
kobiet zgłasza się na kursy sędziowskie, co można wiązać

1

Szczegółowa charakterystyka badanych: patrz artykuł Kompetencje
zawodowe – profesjonalne sędziego piłki nożnej, Roczniki Naukowe 2011
WSWFiT w Białymstoku
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z rozwojem piłki nożnej kobiecej. W artykule, który ukazał się na
łamach portalu sport.pl: „Czy kobiety nadają się do
sędziowania”?, podkreśla się niezmienną mentalność Polaków
wskazującą na to, iż mężczyźni ciągle są lepiej postrzegani, jako
sędziowie piłki nożnej. Jak potwierdzają kolejne doniesienia
prasowe z 2011r., panie sędziny radzą sobie na boiskach nie
gorzej niż panowie sędziowie, a czasem nawet mogą łatwiej
nawiązać kontakt z piłkarzami ze względu na swoją płeć
(sportfan.pl). Zdecydowana większość ankietowanych to
sędziowie przed 40 rokiem życia. Badani po 40 roku życia
stanowili 11,76%. Większość badanych stanowiły osoby
pomiędzy 26 a 40 rokiem życia (48,53%) i między 18-25 rokiem
życia (39,71%).
WYNIKI BADAŃ

WŁASNYCH

-

KOMPETENCJE

SPOŁECZNE

SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

W oparciu o przeprowadzone badania w opinii arbitrów
najbardziej pożądaną kompetencją wśród kompetencji
społecznych jest Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników i trenerów, którą wskazało prawie ¾
(73,54%) respondentów. Badani w 11,76% uznali tą kompetencję
za wybitnie potrzebną do zawodu sędziego. Co dziesiąty badany
(10,29%) oszacował jej wartość na poziomie średnim. Za
minimalnie potrzebną do zawodu uznało ją 4,41% sędziów.
Respondenci, podobnie jak powyżej, prawie w ¾
(73,54%) oszacowali ważność kolejnej na poziomie bardzo
dobrym w pracy zawodowej: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników. Badani w 17,64% uznali ją za średnio potrzebną, w
pracy sędziego piłkarskiego. Tylko 5,88% ankietowanych
wskazało tą kompetencję na poziomie wybitnie potrzebnym,
a tylko dwóch ankietowanych 2,94% opowiedziało się za
minimalnie potrzebną w pracy. Nikt nie ocenił, że jest nieistotna
w pracy.
Nieco mniej badanych(70,59%), w stosunku do
poprzednich kompetencji wskazało, jako istotną do wykonywania
zawodu kompetencję Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy. Ponad ¼ badanych
(26,47%) wskazała ją na poziomie średnio ważnym. Dwóch
badanych (2,94%) uznało je za minimalne potrzebną do zawodu.
Podobnie, jak w przypadku poprzedniej kompetencji,
badani w 70,59% oszacowali na poziomie bardzo dobrą do
zawodu kompetencję Budowanie autorytetu osobistego podczas
każdego spotkania. Respondenci w 14,71% wskazali ją na
poziomie średnio ważnym, a co dziesiąty badany (10,29%) uznał
ją za wybitnie wskazaną do zawodu. Tylko 2,94% badanych
oszacowało jej rangę na poziomie minimalnym, a jeden
z badanych (1,47%) uznał, że jest nieistotna w profesji sędziego.
Sędzia powinien mieć kontrolę przebiegiem spotkania,
a zawodnicy powinni respektować jego decyzje. Sędziowie
w 69,12% wskazali ją jako ważną do zawodu: Umiejętność
przewodzenia i kierowania poczynaniami na boisku. Nieco
ponad 1/5 (20,59%) ankietowanych wskazało tą kompetencję na
poziomie uśrednionym. Za wybitną, dotyczącą tylko nielicznych
uznało ją 5,88%. Trzech badanych (4,41%) uznało ją za
minimalnie potrzebną do zawodu.
Umiejętność stosowania stanowczego, zrozumiałego
i skutecznego formułowania decyzji w formie słów i gestów
w kontaktach z zawodnikami są bardzo ważne podczas
wykonywanej pracy dla 69,12% sędziów. Niecała 1/5 (19,12%)
uznała tą kompetencję za średnią, dość potrzebną w pracy.
W ocenie 8,82% respondentów jest ona istotna na poziomie
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wybitnym. Tylko 2,94% sędziów wskazało ją za minimalnie
potrzebną w zawodzie.
Badani w 67,65% uznali za wskazaną w ich pracy
kompetencję Umiejętność rozładowania napięcia w trudnych
sytuacjach. Respondenci w 16,18% oszacowali jej wartość na
poziomie wybitnym, a nieco mniej, bo 14,70% ankietowanych
wskazało jej ważność na poziomie średnim. Tylko jeden badany
(1,47%) uznał ją za minimalnie potrzebną do zawodu sędziego.
Respondenci w 67,65% kompetencję: Umiejętność
współpracy z innymi sędziami w celu podnoszenia jakości
sędziowania uznali za wskazaną do zawodu. Ankietowani
w prawie w ¼ (22,06%) uznali kompetencją za średnio potrzebną
w zawodzie. Co dziesiąty (10,29%) badany oszacował jej wartość
na poziomie wybitnym. Nie było osób, które uznałyby, że jest ona
minimalnie potrzebna do zawodu, a także nieistotna w profesji.
Także dla 67,65% sędziów bardzo istotną w zawodzie
kompetencją jest Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów. W opinii ponad ¼ badanych (26,47%) ta kompetencja
jest istotna na poziomie średnim. Nieliczni badani (2,94%) uznali
ją za wybitnie ważną i dotyczącą tylko wybranych sędziów. Po
jednym badanym (1,47%) wskazało tą kompetencję jako
minimalnie potrzebną do zawodu, a także nieistotną w profesji
sędziego piłkarskiego.
Identycznie jak w powyższych trzech kompetencjach
67,65% sędziów za wskazaną do zawodu uznało kompetencję
Szybkość i stanowczość w podejmowaniu decyzji. Jest to bardzo
trudna, ale niezwykle istotna umiejętność, której sędziowie uczą
się przez cały okres kariery zawodowej. W opinii 1/5 badanych
(20,59%) jest to kompetencja średnio potrzebna w pracy. Na
poziomie wybitnym oszacowało jej wartość 11,76%
respondentów. Żaden badany nie uznał jej na poziomie
minimalnym i nieistotnym w pracy (ryc. 3).

Ryc. 3. Kompetencje społeczne pożądane sędziego piłki nożnej (1-10)
Źródło: opracowanie własne

Bardzo ważną, a nie koniecznie łatwą kompetencją jest
Umiejętność nie reagowania na wpływ tłumu i przewagi z tytułu
funkcji gospodarza spotkania, która jest bardzo ważna w ocenie
64,71% ankietowanych. Prawie 1/5 respondentów (22,06%)
oszacowała jej wartość na poziomie średnim. Za wybitnie istotną,
dotyczącą tylko nielicznych optowało 11,76% badanych. Tylko
jedna osoba wskazała tą kompetencję jako minimalnie istotną
w tej profesji.
Również 64,71% respondentów za bardzo ważną,
wskazaną do zawodu uznało Umiejętność skutecznego
porozumiewania się w różnych sytuacjach. W ocenie ponad ¼
sędziów (26,47%) jest to kompetencja średnio potrzebna w pracy.
Dużo mniej, bo 7,35% uznało ją za wybitnie istotną, a tylko jeden
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ankietowany oszacował jej wartość na poziomie minimalnie
istotnym w zawodzie sędziego piłki nożnej.
W opinii 63,24% respondentów bardzo ważna jest
Konfrontacja wiedzy i umiejętności z sytuacjami występującymi
podczas meczu. Prawie 1/3 sędziów wskazała tą kompetencję
jako średnio potrzebną w profesji sędziego. Nieliczni, bo 5,88%
ankietowanych wskazało jej wartość na poziomie wybitnym.
Stosowanie komunikatów werbalnych, jednoznacznie
zrozumiałych dla zawodników, trenerów, widzów, sędziów to
bardzo ważna kompetencja w opinii 61,77% ankietowanych.
Prawie 1/3 badanych (30,88%) oceniła jej ważność na średnim
poziomie w pracy zawodowej. Nieliczni, stanowiący 5,88%
ocenili jej ważność na poziomie wybitnym. Tylko jeden badany
uznał ją za nieistotną w zawodzie sędziego piłkarskiego.
Także dla 61,77% badanych sędziów Umiejętność
zapobiegania niewłaściwym zachowaniom jest bardzo ważna.
Dla ponad ¼ ankietowanych (27,94%) jest ona średnio potrzebna
w pracy. Co dziesiąty respondent (10,29%) oszacował jej
ważność na poziomie wybitnym. Żaden z badanych nie
stwierdził, że jest nieistotna w pracy, a także nie wskazał jej na
poziomie minimalnie potrzebnym w zawodzie.
Stosowanie
jednoznacznych
komunikatów
niewerbalnych, tak samo zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów pomocniczych w opinii ponad połowy
badanych (58,83%) jest bardzo ważna w zawodzie. Prawie 1/3
badanych (30,88%) oszacowała jej wartość na poziomie średnim.
Nieliczni, stanowiący 5,88% badanych sędziów oszacowali ją na
poziomie występującym u nielicznych – wybitnym. Jeszcze
mniej, bo 2,94% wskazało ją na poziomie minimalnie
potrzebnym w pracy. Tylko jedna osoba (1,47%) uznała, że jest
nie istotna w pracy sędziego piłkarskiego.
W opinii ponad połowy respondentów (57,36%)
Umiejętność pozytywnego reagowania na nieuniknioną krytykę
jest bardzo ważna w zawodzie. Prawie 1/3 badanych (30,88%)
oszacowała jej wartość na poziomie średnim. Za wybitnie
potrzebną w pracy uznało 8,82% ankietowanych. Niewielu
badanych (2,94%) uznało, że jest minimalnie potrzebna
w praktyce zawodowej.
Połowa sędziów (50%) opiniowała za bardzo ważną
w pracy Umiejętność słuchania i korzystania z poglądów innych
ludzi. Badani w 41,18% wskazali tą kompetencję jako średnio
potrzebną w ich zawodzie. Nieliczni badani 4,41% stwierdzili, że
jest ona nieistotna w profesji arbitra piłki nożnej. W opinii 2,94%
sędziów jest ona minimalnie potrzebna w praktyce zawodowej,
a jeden arbiter (1,47%) wskazał ją jako wybitnie ważną w pracy.
Mniej niż ¼ (23,53%) arbitrów uznała za bardzo
wskazaną w tym zawodzie kompetencję Umiejętność
posługiwania się nowoczesnymi środkami informacji
i komunikacji. Prawie co drugi badany (45,59%) ocenił ją na
średnim poziomie ważności w pracy zawodowej. Niespełna 1/5
respondentów (19,12%) stwierdziła, że jest minimalnie potrzebna
do zawodu. Trochę mniej respondentów stanowiących 7,35%
oszacowała jej ważność na poziomie wybitnym, a 4,41% uznała
ją za nieistotną w tym zawodzie.
Tylko 1/5 arbitrów (20,59%) uznała za bardzo dobrą w ich
pracy kompetencję Umiejętności językowe - posługiwanie się
językiem obcym. Respondenci w 41,18% oszacowali jej wartość
na poziomie średnim. Badani w ponad ¼ (27,94%) ocenili, iż jest
to kompetencja potrzebna na poziomie minimalnym w pracy.

Wybitną ważność tej kompetencji nadało 5,88% ankietowanych.
Trzech badanych sędziów (4,41%) uznało ją za nieistotną w pracy
arbitra piłkarskiego (ryc. 4).

Ryc. 4. Kompetencje społeczne pożądane sędziego piłki nożnej (11-20)
Źródło: opracowanie własne

Słabe wyniki ocen ostatnich dwóch kompetencji wśród
arbitrów prawdopodobnie są spowodowane tym, że zdecydowana
większość badanych sędziuje na niższym poziomie rozgrywek,
a tam znajomość języka nie jest konieczna i nowinki techniczne
jak choćby stosowanie zestawu słuchawkowego do współpracy
sędziów nie występują ze względu na brak funduszy. Relacje
interpersonalne z zawodnikami i trenerami rywalizujących stron,
relacje zachodzące „na żywo” przed opinią widowni mające
miejsce w sytuacjach walki sportowej są bardzo trudne do
przewidywania oraz doskonalenia z uwagi na ich zmienność
w czasie i przestrzeni. Arbiter musi umieć zachować się w każdej
sytuacji. Szczegółowe wyniki badań (tab. 1).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można
stwierdzić, iż 61,18% badanych sędziów – praktyków w zawodzie
oceniła, iż wybrane kompetencje społeczne powinny
charakteryzować ich przedstawicieli na poziomie bardzo
wysokim. Ponad ¼ badanych sędziów piłki nożnej (26,03%)
oszacowała, iż są one potrzebne na poziomie średnim.
Respondenci w 7,72% ocenili ważność kompetencji na poziomie
wybitnym.
Nieliczni
oszacowali
ważność
kompetencji
społecznych na poziomie minimalnie potrzebnym w praktyce
sździego (4,12%), lub na poziomie nieistotnym w tej pracy
(0,95%) (ryc. 5).

Ryc. 5. Kompetencje społeczne w opinii sędziów piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 1. Kompetencje profesjonalne w pracy sędziego piłki nożnej
Źródło: opracowanie własne

Poziom 4
Wybitne,
dotyczące
tylko
nielicznych

Poziom 3
Bardzo
dobre,
wskazane
do zawodu

Poziom 2
Średnie,
dość
potrzebne
w pracy

Poziom 0
Nieistotne
do pracy

Poziom 1
Minimalne
do zawodu

Poziom kompetencji sędziów piłkarskich

Lp.

Kompetencje społeczne

N

udział %

N

udział %

N

udział %

N

udział %

N

udział %

1.

Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników
i trenerów

0

-

3

4,41%

7

10,29%

50

73,54%

8

11,76%

2.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników

0

-

2

2,94%

12

17,64%

50

73,54%

4

5,88%

0

-

2

2,94%

18

26,47%

48

70,59%

0

-

3.

Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy

4.

Budowanie autorytetu osobistego
podczas każdego spotkania

1

1,47%

2

2,94%

10

14,71%

48

70,59%

7

10,29%

5.

Umiejętność przewodzenia
i kierowania poczynaniami na boisku

0

-

3

4,41%

14

20,59%

47

69,12%

4

5,88%

6.

Umiejętność stosowania stanowczego,
zrozumiałego i skutecznego
formułowania decyzji w formie słów
i gestów w kontaktach z zawodnikami

0

-

2

2,94%

13

19,12%

47

69,12%

6

8,82%

7.

Umiejętność rozładowania napięcia
w trudnych sytuacjach

0

-

1

1,47%

10

14,70%

46

67,65%

11

16,18%

8.

Umiejętność współpracy z innymi
sędziami w celu podnoszenia jakości
sędziowania

0

-

0

-

15

22,06%

46

67,65%

7

10,29%

9.

Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów

1

1,47%

1

1,47%

18

26,47%

46

67,65%

2

2,94%

10.

Szybkość i stanowczość
w podejmowaniu decyzji

0

-

0

-

14

20,59%

46

67,65%

8

11,76%

11.

Umiejętność nie reagowania na wpływ
tłumu i przewagi z tytułu funkcji
gospodarza spotkania

0

-

1

1,47%

15

22,06%

44

64,71%

8

11,76%

12.

Umiejętność skutecznego
porozumiewania się w różnych
sytuacjach

0

-

1

1,47%

18

26,47%

44

64,71%

5

7,35%

13.

Konfrontacja wiedzy i umiejętności
z sytuacjami występującymi podczas
meczu

0

-

0

-

21

30,88%

43

63,24%

4

5,88%

14.

Stosowanie komunikatów werbalnych,
jednoznacznie zrozumiałych dla
zawodników, trenerów, widzów,
sędziów

1

1,47%

0

-

21

30,88%

42

61,77%

15.

Umiejętność zapobiegania
niewłaściwym zachowaniom

0

-

0

-

19

27,94%

42

61,77%

16.

Stosowanie jednoznacznych
komunikatów niewerbalnych, tak samo
zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów
pomocniczych

1

1,47%

2

2,94%

21

30,88%

40

58,83%

17.

Umiejętność pozytywnego reagowania
na nieuniknioną krytykę

0

-

2

2,94%

21

30,88%

39

57,36%

6

8,82%

18.

Umiejętność słuchania i korzystania
z poglądów innych ludzi

3

4,41%

2

2,94%

28

41,18%

34

50,00%

1

1,47%

19.

Umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi środkami informacji
i komunikacji

3

4,41%

13

19,12%

31

45,59%

16

23,53%

5

7,35%

20.

Umiejętności językowe - posługiwanie
się językiem obcym

3

4,41%

19

27,94%

28

41,18%

14

20,59%

13

-

56

-

354

-

832

-

105

-

0,65

0,95%

2,8

4,12%

17,7

26,03%

41,6

61,18%

5,25

7,72%

Ilość ocen w 5 poziomach kompetencji
Średnia kompetencji profesjonalno –
zawodowych i udział %:

4

7

4

4

5,88%

10,29%

5,88%

5,88%
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Badani sędziowie w ponad 70% opowiedzieli się, iż
cztery kompetencje powinny cechować sędziego na poziomie
bardzo dobrym. Należą do nich:
1. Umiejętność sprawowania kontroli nad zachowaniem
zawodników i trenerów.
2. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników.
3. Umiejętność zaufania do zespołu sędziowskiego
i umiejętność współpracy.
4. Budowanie autorytetu własnej osoby podczas każdego
spotkania.

Pozostałe kompetencje profesjonalno – zawodowe
także zostały często oceniane na poziomie bardzo wysokim przez
wielu sędziów z doświadczeniem zawodowym (tab. 1). Oznacza
to, iż zawód sędziego jest złożony i wymaga wszechstronnego
przygotowania do pracy zawodowej. Tylko jedna kompetencja
została oceniona na poziomie bardzo wysokim przez 1/5
respondentów i odnosiła się do umiejętności władania językiem
obcym.

Tab. 2. Kompetencje sędziego piłki nożnej wg kolejności malejącej w opiniach sędziów – praktyków
Źródło: opracowanie własne
L.p.
Kompetencje społeczne (20)
Kompetencje osobowościowe (20)

Kompetencje profesjonalno – zawodowe (20)

1.

Umiejętność sprawowania kontroli nad
zachowaniem zawodników i trenerów

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
w trakcie spotkania i ich skutki.

Umiejętność podejmowania zawsze jasnych
i jednoznacznych decyzji.

2.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
zawodników

Asertywność-umiejętność odmawiania
w sposób nieuległy, elastyczność zachowania

Umiejętność prawidłowego stosowania
napomnień i wykluczeń.

3.

Umiejętność zaufania do zespołu
sędziowskiego i umiejętność współpracy

Umiejętność wyciągania wniosków z uwag
obserwatorów do wcześniej podjętych przez
sędziego decyzji w celu poprawy jakości
sędziowania.

Umiejętność prawidłowego stosowania
przepisów gry w piłce nożnej i ich aktualnej
interpretacji.

4.

Budowanie autorytetu osobistego podczas
każdego spotkania

Umiejętność skupienia i zachowania
koncentracji od pierwszej do ostatniej minuty
meczu.

Umiejętność stosowania stałych kryteriów oceny
zdarzeń i faktów zaistniałych na boisku.

5.

Umiejętność przewodzenia i kierowania
poczynaniami na boisku

Umiejętność radzenia sobie z presją,
popełnionym błędem.

Umiejętność bezstronnego i sprawiedliwego
prowadzenia zawodów.

6.

Umiejętność stosowania stanowczego,
zrozumiałego i skutecznego formułowania
decyzji w formie słów i gestów w kontaktach z
zawodnikami

Umiejętność utrzymania porządku
i dyscypliny.

Umiejętność odpowiedniego poruszania się po
boisku w trakcie spotkania.

7.

Umiejętność rozładowania napięcia
w trudnych sytuacjach

Umiejętność podejmowania prawidłowych
decyzji w trudnych sytuacjach.

Umiejętność przewidywania wydarzeń na boisku.

8.

Umiejętność współpracy z innymi sędziami
w celu podnoszenia jakości sędziowania

Umiejętność etycznego, inteligentnego
i kulturalnego zachowania podczas
wykonywania zawodu.

Umiejętność oceniania wyłącznie zaistniałych
faktów na boisku, a nie domniemanych
przewinień.

9.

Okazywanie szacunku dla zawodników
i trenerów

Uczciwość w stosunku do obu zespołów
występujących na boisku.

Umiejętność stosowania „korzyści” dla zespołu
poszkodowanego w celu płynności gry.

10.

Szybkość i stanowczość w podejmowaniu
decyzji

Umiejętność tłumienia negatywnych emocji.

Umiejętność wykrywania symulacji podczas
meczu.

11.

Umiejętność nie reagowania na wpływ tłumu i
przewagi z tytułu funkcji gospodarza spotkania

Umiejętność unikania stresu i zdolność do
jego rozładowania.

Umiejętność sprawnego operowania gwizdkiem.

12.

Umiejętność skutecznego porozumiewania się
w różnych sytuacjach

Tolerancja w stosunku do zawodników,
trenerów innych ras, wyznań i kultury.

Umiejętność nie wychodzenia na pierwszy plan
podczas prowadzonych zawodów.

13.

Konfrontacja wiedzy i umiejętności
z sytuacjami występującymi podczas meczu

Umiejętność wsłuchania się, wczucia
w zachowanie zawodników podczas meczu.

Umiejętność przeprowadzenia czynności
pomeczowych. (wypełnienie protokołów,
sporządzenie sprawozdania, przyjęcie
ewentualnych protestów)

14.

Stosowanie komunikatów werbalnych,
jednoznacznie zrozumiałych dla zawodników,
trenerów, widzów, sędziów

Stan zdrowia, kondycja fizyczna i wygląd
zewnętrzny.

Umiejętność „czucia gry” - elastyczność,
naginanie reguł z duchem gry.

15.

Umiejętność zapobiegania niewłaściwym
zachowaniom

Umiejętność oddalenia do siebie problemów
prywatnych i zawodowych w celu rzetelnego
wypełniania obowiązku sędziego.

Umiejętność refleksyjnego podejścia do
prowadzonego spotkania i konfrontacji działań
według przepisów.

16.

Stosowanie jednoznacznych komunikatów
niewerbalnych, tak samo zrozumiałych dla
zawodników, trenerów, widzów, sędziów
pomocniczych

Umiejętność zachowania organizmu
w ogólnym dobrym nastroju.

Samodoskonalenie się przez udział
w szkoleniach sędziowskich i czytanie prasy
fachowej związanej z zawodem sędziego.

17.

Umiejętność pozytywnego reagowania na
nieuniknioną krytykę

Umiejętność oddziaływania wychowawczego
na zawodników.

Umiejętność kontroli stanu przygotowań do
zawodów (przeprowadzenie odprawy
przedmeczowej, sprawdzenie stanu boiska,
potrzebnych dokument.)

18.

Umiejętność słuchania i korzystania
z poglądów innych ludzi

Umiejętność odizolowania się od otoczenia.

Zdolność do zmiany swojego stylu sędziowania
aby odpowiadać konkretnym niuansom gry.

19.

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi
środkami informacji i komunikacji.

Uczciwość w stosunku do widzów spotkania.

Umiejętność nie sugerowania się nazwą klubu
i nazwiskiem zawodnika.

20.

Umiejętności językowe - posługiwanie się
językiem obcym

Empatia- umiejętność wczucia się w uczucia
widzów.

Przeprowadzenie specjalistycznej rozgrzewki
przed meczem.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012
PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ TRZECH GRUP KOMPETENCJI
SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród sędziów
piłki nożnej uszeregowano kompetencje w trzech grupach
kompetencyjnych wg kolejności malejącej. Można przyjąć, iż
może to być podstawowy model kompetencji sędziego piłki
nożnej opracowany na podstawie wypowiedzi sędziów z dużym
doświadczeniem zawodowym (tab. 2).
Podsumowując wyniki badań trzech grup kompetencji
sędziego piłki nożnej można stwierdzić, iż poziomy wybranych
grup kompetencji zostały oszacowane przez samych sędziów
bardzo podobnie. Na poziomie pożądanymn najbardziej
znaczącym dla praktyki zawodowej najważniejsze są
kompetencje społeczne (61,18%), następnie z niewiele niższym
wynikiem uplasowały się kompetencje osobowościowe (60,07%),
natomiast miejsce trzecie zajęły kompetencje profesjonalno –
zawodowe (58,46%) (tab. 3).

potrzebnych jest w opinii badanych 4,90% kompetencji
szczegółowych. Natomiast na poziomie nieistotnym w pracy
sędziego znalazło się 1,07% kompetencji (ryc. 7).

Ryc. 7. Poziom kompetencji sędziów piłki nożnej w trzech grupach
kompetencyjnych
Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Kompetencje profesjonalne w pracy sędziego piłki nożnej.
Źródło: opracowanie własne
Rodzaje kompetencji
Społeczne
Poziom kompetencji
Lp.

Poziom kompetencji

N
68 os.

Udział %
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Osobowościowe
N
68 os.

Udział %

Profesjonalno - zawodowe
N
68 os.

Udział %

Razem średnia
N
68 os.

Udział %

1.

Nieistotne w pracy sędziego

0,65

0,95%

0,75

1,10%

0,8

1,18%

0,73

1,07%

2.

Minimalne w pracy sędziego

2,8

4,12%

3,35

4,93%

3,85

5,66%

3,33

4,90%

3.

Średnio potrzebne w pracy sędziego

17,7

26,03%

16,25

23,90%

16,3

23,97%

16,75

24,63%

4.

Bardzo potrzebne w pracy sędziego

41,6

61,18%

40,85

60,07%

39,75

58,46%

40,74

59,91%

5.

Wybitne, tylko nieliczni sędziowie je posiadają

5,25

7,72%

6,8

10,00%

7,3

10,73%

6,45

9,49%

272

33,33%

272

33,33%

272

33,33%

68 os.

100%

Razem średnia

Odnosząc się do hipotezy ogólnej, w której założono, iż
najwięcej kompetencji społecznych powinno kształtować się na
poziomie bardzo wysokim i wybitnym, można stwierdzić, iż
potwierdziła się ona częściowo. Najwięcej kompetencji sędziego
odnosi się do poziomu pożądanego i średnio potrzebnego
w pracy. Nie potwierdziło się założenie, iż kompetencje sędziego
to w głównej mierze pożądane i wybitne. Kompetencje na
poziomie wybitnym znalazły się na trzecim miejscu ważności
(ryc. 6).

Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić
następujący wniosek: z uwagi na potwierdzenia naukowe
świadczące o wysokiej potrzebie posiadania przez pracowników
szczególnie działających w obrębie obsługi bezpośredniej klienta
kompetencji społecznych do realizacji celów organizacji
i podwyższania jakości pracy, należałoby powszechnie stosować
szkolenia umiejętności społecznych dla sędziów piłki nożnej.
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POZIOM WYBRANYCH ELEMENTÓW KOORDYNACJI RUCHOWEJ
PODCZAS DŁUGOTRWAŁEGO OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO W TENISIE
W WARUNKACH WYSOKIEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

MOVEMENT COORDINATION DURING THE LONG TERM TRAINING LOAD
IN TENNIS IN HIGH TEMPERATURE CONDITIONS
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ABSTRACT
The technique of tennis playing requires a high level of
coordination abilities for an extended time (e.g. some tennis
matches last for hours). During a prolonged physical effort the
level of motor abilities falls, and as a result, the accuracy of
movements performed also decreases. This process has so far not
been extensively recognized. Hence, an attempt to determine this
fragment, that is to indicate the size of changes taking place at the
level of movement coordination of tennis players. A highly
advanced tennis player was tested for the dynamics of changes
taking place during long lasting training sessions and
competitions. The tests were concentrated mainly on the level of
coordination abilities. Four and eight hour physical loads
connected with regenerating and stimulating intervals, during
which relaxation and tension lessening exercises as well as
nutrients were introduced, were used in the researches. In order to
evaluate, physiological attempts were applied: the stability of
balance
keeping,
tremor,
arterial
oscillography,
seismooscillography carried out in high temperature conditions.
As a result of the experiment carried out, the improvement of
balance keeping abilities; adaptation of the organism of the tested
tennis player to prolonged effort; ability to putting up with
elevated temperatures of the surroundings without noticeable
lowering of the level of movement coordination, were observed.
The importance of rhythm in introducing intervals filled with
specific kinds of exercises and nutrients was also demonstrated.
During a four hour load, ten minute breaks every hour seemed to
be more rational, whereas in an eight hour load it is more
reasonable to have 15 minute intervals every 30 minutes. During
eight hour training loads one can observe an increase in the
enhanced active movement motivation, which are accompanied
by pleasant emotions accelerating the development of coordination complex movements.
Key words: prolonged training loads, tennis, high temperatures
of the surroundings, the ability to maintain balance, rhythm in
intervals between loads.
WSTĘP
Gra zaawansowanych tenisistów wymaga przejawiania
wysokiego poziomu rozmaitych zdolności koordynacyjnych
w długim przedziale czasowym, gdyż turnieje trwają kilka dni,

a poszczególne mecze czasami wiele godzin. Długotrwałe
obciążenie fizyczne wywołuje zmęczenie obniżające poziom
zdolności motorycznych, a wraz z nim dokładność
wykonywanych ruchów. Technika sportowa bez dokładności staje
się mało skuteczna i nie sprzyja odnoszeniu sukcesów.
Piśmiennictwo dotyczące tenisa jest niezwykle bogate [Bajdzinski,
Kos, 1990; Bril, Jagiełło, 1995; Jonotik, 1981; Műller, 1990;
Schonborn i in., 1984; Skorodumowa, 1984; Starosta i in., 1996;
Strzelczyk i in., 1991; Unierzyski 1994]. Obejmuje ono
wyjątkowo obszerny wachlarz zagadnień. Mimo to, mało zdołano
odszukać pozycji zajmujących się zmianami w poziomie
koordynacji
ruchowej
występującymi
pod
wpływem
długotrwałego obciążenia. Badania takie przeprowadzono na
zawodnikach najwyższej klasy stosując różnorodne co do czasu
trwania specjalne obciążenia treningowe w: gimnastyce sportowej
(10 godzinne), gimnastyce artystycznej i skokach do wody
(12 godzinne) [Jarocki 1992, 1994]. Ale, dotyczyły one złożonych
technicznie dyscyplin sportu wymagających wysokiego poziomu
dokładności ruchów i ich jakości (estetyki). Nie wiadomo było:
czy u przedstawicieli gier sportowych występują analogiczne
zmiany w zakresie koordynacji ruchowej. Dlatego, celem naszych
badań było: 1. Ustalenie wielkości zmian zachodzących pod
wpływem długotrwałego obciążenia treningowego w tenisie.
2. Określenie racjonalnej rytmiki przerw wypoczynkowych i czasu
ich trwania podczas wielogodzinnego obciążenia.
MATERIAŁ I METODY
Serię badań przeprowadzono na wielokrotnym mistrzu
Uzbekistanu - zawodniku klasy mistrzowskiej w tenisie. Ustalano
zmiany powstające w wyniku trwającego 4 i 8 godzin obciążenia
treningowego i zawodów. Chodziło głównie o określenie wpływu
zmęczenia na poziom wybranych zdolności koordynacyjnych.
Wielogodzinne obciążenia stosowane w warunkach wysokiej
temperatury otoczenia połączono z przerwami regeneracyjnostymulacyjnymi podczas których stosowano ćwiczenia
relaksacyjne i rozluźniające, jak też odżywki. Dla oceny wpływu
zmęczenia wykorzystano następujące próby: zdolność zachowania
równowagi, tremor (elektroencefalografię), arterialną oscylografię,
sejsmooscylografię.
Struktura tego specyficznego treningu - eksperymentu
była następująca: rozgrzewka; godzinne obciążenie grą w tenisa
przedzielane 7-10 minutowymi przerwami regenerująco-
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stymulującymi podczas których wykonywano serię ćwiczeń na
rozciągnięcie mięśni różnych części ciała, trening autogenny
ukierunkowany na przywrócenie zdolności do pracy i stymulacji
wykonania programowanych elementów gry w tenisa. Przerwa
kończyła się ćwiczeniami na rozciągnięcie określonych grup
mięśni i odciążeniem dolnej części ciała poprzez wyższe jej
położenie w stosunku do górnej.
Obciążenie 8 godzinne podzielono na dwa 4 godzinne
cykle między którymi była przerwa regenerująco-stymulująca
połączona z przyjmowaniem pożywienia (bułgarska brynza,
miód, owoce, soki owocowe i warzywne, produkty
węglowodanowe i białkowe, woda mineralna i in.). Przerwa
kończyła się 20 minutowym seansem treningu autogennego
ukierunkowanego na „odświeżenie” zmysłów i aparatu
ruchowego.

wyjściowymi. Taki obraz reakcji organizmu tenisisty był
związany
z
przeprowadzeniem
rytmicznych
przerw
regeneracyjno-stymulujących podczas długotrwałego obciążenia
treningowego w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.
Prawdopodobnie, obserwowany charakter zmian był uzależniony
także od stosowanego napięcia wolicjonalnego (NW)
skierowanego na zmniejszenie wielkości zmęczenia (tremoru).

WYNIKI
Pierwszy trening 8 godzinny przeprowadzono w końcu
marca w Azji Środkowej przy temperaturze powietrza + 30°C.
W spoczynku oraz w różnych częściach obciążenia treningowego,
po jego zakończeniu i na drugi dzień badano: zdolność do
zachowania
równowagi,
tremor
(EEG)
i
reakcje
kardiochemodynamiczne. Dla wyjaśnienia regularności zmian
zachodzących podczas pierwszego treningu po 8 dniach
przeprowadzono następny analogiczny co do treści
w identycznych warunkach klimatycznych. Trzynaście dni
później (w połowie kwietnia) przeprowadzono badania dynamiki
zmian zachodzących w zakresie tremoru i synchronicznych
wskaźników arterialnej oscylografii oraz sejsmokardiografii
w czasie 10 godzin trwania zawodów. Przeprowadzono pomiary
przed startem i podczas zawodów par mieszanych gry podwójnej,
a także w dniu następnym. Podczas eksperymentalnego
modelowania prześledzono reakcję organizmu na wielogodzinne
obciążenie przy zwiększonej ich częstotliwości. Wtedy, w czasie
2 dni przeprowadzono trzeci i czwarty 8 godzinny trening
(w połowie maja) przy temperaturze otoczenia ok. +40o C.
W okresie największych upałów (w środku lipca)
przeprowadzono kolejny 8 godzinny trening połączony
z pomiarem zdolności do zachowania równowagi i szybkości
reakcji na poruszający się obiekt. W tych wyjątkowo
niekorzystnych
warunkach
zewnętrznego
środowiska
połączonego z aktywnością mięśniową i przerwami dostrzeżono
doskonalenie
się
czynnościowe
zmysłów
świadczące
o progresywnym i wielostronnym doskonaleniu się
czynnościowym organizmu zawodnika. Przy końcu 8 godz.
Obciążenia obserwowano polepszenie zdolności do zachowania
równowagi w próbie związanej z szybkim krążeniem głowy.

Ryc. 1. Zmiany wyników tremoru (elektroencefalogramu) u mistrza sportu
podczas 8-godzinnego obciążenia treningowego w tenisie

Zmiany w zakresie sejsmokardiogramów
W ramach tego pojęcia zawarto zmiany w zakresie siły
wyrzutowej serca (siła skurczów). Efektem adaptacji do
stosowanego 8 godzinnego obciążenia w warunkach wysokiej
temperatury otoczenia było polepszenie się wyników
obserwowanych podczas przerw regenerujących (ryc.2). Świadczy
to o fazowości zmian adaptacyjnych występujących pod wpływem
długotrwałego wysiłku. Największe polepszenie wyników
wystąpiło 180 minut po rozpoczęciu obciążenia (A) , następnie po
360 minutach (B). Wielogodzinne obciążenie wywoływało
znaczące wahania wyników, szczególnie wyraźne w drugiej jego
połowie (B). Możliwe, iż obserwowane zmiany uwarunkowane
były nie tylko przerwami regeneracyjno-stymulacyjnych, ale też
odżywianiem bogatym w witaminy.

Ryc. 2. Zmiany wyników sejsmokardiografii u mistrza sportu podczas
8-godzinnego obciążenia treningowego w tenisie.

Zmiany w zakresie ciśnienia tętniczego krwi
Zmiany w zakresie tremoru (EEG)
Podczas
wszystkich
8
godzinnych
treningów
obserwowano pogorszenie się wyników (ryc.1) w pierwszej
połowie stosowania obciążenia (A), tj. po 105 min., a następnie
na początku drugiej połowy i przy jej końcu (B). Dotyczyło to
wyników uzyskiwanych bez napięcia wolicjonalnego (BNW).
Nieco inaczej przejawiało się zmęczenie przy wykorzystaniu
napięcia wolicjonalnego (NW). Wtedy, obniżenie wyników
tremoru pojawiło się jedynie na początku i przy końcu wysiłku
(B). Natomiast, we wszystkich pozostałych częściach treningu
niezależnie od wykorzystania napięcia lub nie - obserwowano
polepszenie wyników. Zmiany te rejestrowano dzięki porównaniu
wyników zebranych podczas trwania eksperymentu z danymi

Zmiany maksymalnego ciśnienia podczas 8 godzinnego
wysiłku wahały się w granicach 110-160 mm. Najwyższe
wystąpiło w 6 godzinie wysiłku (160mm). Przed wysiłkiem
rejestrowano u tenisisty maksymalne ciśnienie o wielkości 145,
a po obciążeniu 125 mm. Natomiast, ciśnienie minimalne
zwiększało się nieznacznie w miarę trwania wysiłku. Jego
wahania mieściły się w niewielkim przedziale 35-45 mm. Nie
wykluczone, że obserwowane zmiany miały charakter
indywidualny i uwarunkowane były stosowaniem specjalnego
zestawu ćwiczeń podczas przerw (m.in. ukierunkowanych na
rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni, wysokim ułożeniem nóg
w stosunku do głowy). Wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
świadczą o dość znacznej intensywności funkcjonowania układu
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krążenia, jak też o wysokim poziomie zdolności motorycznych
badanego
tenisisty.
Tym bardziej,
iż
równocześnie
z długotrwałym obciążeniem treningowym występowało
działanie wysokiej temperatury otoczenia.

6.
7.
8.

9.
10.
Ryc. 3. Zmiany wyników ciśnienia tętniczego u mistrza sportu podczas
8-godzinnego obciążenia treningowego w tenisie.

11.

WNIOSKI
1.

2.

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu określono
poziom adaptacji tenisisty do długotrwałego obciążenia
charakterystycznego nie tylko dla treningu, ale też zawodów
(badany w czasie trwania całego obciążenia grał na punkty
z partnerem). A jednocześnie, określono zdolność tenisisty
do znoszenia wysokiej temperatury otoczenia bez
znaczącego obniżenia poziomu koordynacji ruchów.
Przeprowadzony eksperyment wykazał duże znaczenie
rytmiki w stosowaniu przerw wypełnionych określonym
rodzajem ćwiczeń i odżywiania. Podczas czterogodzinnego
obciążenia bardziej racjonalne były przerwy 7-10 minutowe
organizowane co godzinę, a w ośmiogodzinnym bardziej
uzasadnione było stosowanie przerw 15 minutowych co 30
minut. 3. Przerwy organizowane podczas wielogodzinnego
obciążenia zawierały: indywidualnie dobrany zestaw
ćwiczeń ukierunkowanych na rozluźnienie i rozciągnięcie
mięśni, trening autogenny, przyjmowanie specjalnego
pożywienia bogatego w witaminy. Wszystko to sprzyjało
odnowie biopsychicznej i zachowaniu przez długi okres
czasu wysokiego poziomu zdolności koordynacyjnych.
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WPŁYW PROGRAMU ĆWICZEŃ WYKORZYSTUJĄCEGO RUCHY ROTACYJNE
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ABSTRACT
The purpose of the study was to evaluate the performance level of
flexibility of undergraduate students that participating in
programme of exercises involving rotational movements and Step
Reebok programme. Research hypothesis: do applied
programmes of exercises positively influence the level of
flexibility? Is the increase uniform in the tested groups of females
and males? The study was performed on 116 male and female
students of the Bialystok University of Technology in the
academic year. Motor ability was assessed by system of selected
tests of the ICSPFT and EUROFIT. The evaluation was
performed three times in the academic year. Conclusions: both
applied exercise increased the level of flexibility of the subjects;
the increase in the level was not uniform in the tested groups of
females and males.
Key words: Ćwiczenia rotacyjne, EUROFIT, Flexibility, ICPFT,
Step Reebok.
WSTĘP
Termin „motoryczność” oznacza zdolność do
wykonywania wszelkich aktów ruchowych i tendencję do
reagowania ruchem na różne sytuacje. Obejmuje wszelkie
ruchowe czynności człowieka, w których istotną rolę odgrywają
m.in. koordynacja pracy mięśniowej, obszerność ruchu, energia
skurczu mięśniowego i czas pracy (Zuzda & Latosiewicz, 2010).
Przejawy motoryczne zasługują na wyróżnienie z całości
fizycznego rozwoju człowieka co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze są one najczęstszą formą reakcji człowieka na
bodźce środowiskowe i w nich, jak w zwierciadle, ujawniają się
wielostronne biologiczne wartości ustroju ludzkiego. Drugim
powodem jest bogactwo rozwoju ruchowego, jego wielostronność,
a przede wszystkim dynamika (Przewęda,1981). Przez cechy
motoryczne rozumie się zdolności charakteryzujące możliwości
ruchowe danego osobnika. Cechują się one jednakowymi
parametrami, mają wspólne jednostki i mogą być mierzone
w jednakowy sposób. Posiadają także analogiczne fizjologiczne
i biomechaniczne mechanizmy oraz wymagają wykazania
podobnych właściwości psychiki (Raczek, 1993; Sozański &
Witczak, 1981). Pilicz już w 1997 roku dokonał klasyfikacji
ogółu zdolności motorycznych dzieląc je na dwie podstawowe
grupy, to jest na:
1.
zdolności kondycyjne uwarunkowane głównie procesami
energetycznymi (siła, wytrzymałość oraz szybkość);

2.

zdolności koordynacyjne zdeterminowane głównie
procesami sterowania i regulacji ruchu (równowaga,
orientacja przestrzenna, szybka reakcja, różnicowanie
i rytmizacja ruchów oraz łączenie ruchów w całość)
(Pilicz,1997; Starosta, 2004).
Kurt Meinel (1997) w swej pracy „Motoryczność
Ludzka” scharakteryzował motoryczność ogólną, produkcyjną,
sportową i wyrazową. Motoryczność ogólna mówi o całości
ruchów ciała ludzkiego. Produkcyjna obejmuje ruchy, których
przeznaczeniem jest zaspokojenie różnych potrzeb społecznych,
wytwarzanie dóbr materialnych. Sportowa zaś dotyczy ruchów
będących środkiem kształcenia wychowania człowieka,
wzmacniania zdrowia, podnoszenia ogólnej sprawności
motorycznej przydatnej w sporcie, dającej radość i wypoczynek.
Wyrazowa obejmuje ruchy wyrazowe całego ciała takie jak:
mowa, pisanie.
Ryszard Przewęda (1981) wprowadził pojęcie motoryczności
potencjalnej i efektywnej. Motoryczność efektywna obejmuje
swym zakresem efekty, jakie osobnik osiągnął w zakresie rozwoju
motoryki, a potencjalna to uzdolnienia ruchowe.
Każdy człowiek posiada potencjał motoryczny. Zaliczono
do niego zdolności motoryczne takie jak: siła, wytrzymałość,
szybkość, zwinność, koordynacja ruchowa, gibkość oraz
umiejętności ruchowe, wyuczone akty ruchowe związane
z różnymi dyscyplinami sportowymi oraz ruchem dnia
codziennego. Decydują one o przebiegu każdej czynności
ruchowej i o jej efekcie końcowym. Zdolności motoryczne są
funkcją budowy ciała, sprawności, przemiany materii, sprawności
procesów
poznawczych,
percepcyjnych,
psychicznych
i emocjonalnych. Część z nich jest determinowana genetycznie,
a część można stymulować odpowiednio dobraną formą zajęć
(Olex – Mierzejewska, 2002).
Gibkość,
czyli
ruchomość
odcinków
ciała
w poszczególnych stawach, należy do predyspozycji z pogranicza
cech strukturalnych i funkcjonalnych. Jest to właściwość układu
ruchu, umożliwiająca osiąganie dużej amplitudy wykonywanych
ćwiczeń zgodnie z możliwościami fizjologicznego zakresu ruchów
w stawach podczas ćwiczeń fizycznych i czynności użytkowych
(Wolańska,1997; Marciniak,1998; Osiński, 2003; Franks,1994;
McKenzie, 2005). Według Osińskiego (2003) i Magnussona
(1998) gibkość jest to zakres ruchu w pojedynczym stawie lub
kilku stawach. Wyraża się ją jako kąt pomiędzy skrajnymi
pozycjami poruszającego się członu.
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Rozróżnia się dwa rodzaje gibkości:
(1) gibkość statyczną – dotyczącą zakresu ruchu w stawie bez
rozważania jak szybko zostaje osiągnięty pełny zakres ruchu; jest
to zdolność do uzyskania dużej amplitudy ruchów w efekcie
działania sił zewnętrznych: siły bezwładności własnego ciała,
pomocy współćwiczącego, specjalnych urządzeń;
(2) gibkość dynamiczną – stopień zmiany pozycji w stawie,
w rezultacie działania sił wewnętrznych i należycie obszerny ruch
przy małych oporach (Birch i wsp.,2003; Karpay, 2007; Hawley
& Franks,1997); jest to zdolność osiągnięcie dużej amplitudy
ruchu w efekcie działania własnych mięśni (umiejętność
uzyskiwania dużej amplitudy ruchów w efekcie działalności
grupy mięśniowej położonej nad danym stawem).
Gibkość jest uzależniona od wieku i płci, poziomu siły
mięśni, koordynacji mięśni okalających staw i biorących udział
w jego pracy, elastyczności więzadeł i ścięgien, zmęczenia i stanu
emocjonalnego, temperatury ciała i temperatury określonego
mięśnia oraz temperatury otoczenia i pory dnia.
Odpowiedni poziom gibkości wpływa na zdolności
koordynacyjne, utrzymanie postawy ciała, kinestetyczne
wyczucie własnego ciała przez co zwiększa się zdolność do
świadomej relaksacji mięśni po wysiłku, czy w sytuacjach
stresowych.
Farasyn i wsp. wskazują na niski poziom gibkość jako jedną
z przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa. Niski poziom
gibkości i brak równowagi mięśniowej (mięśni brzucha
i biodrowo – lędźwiowych) jest powodem utraty statyki
kręgosłupa i powoduje przewlekłe bóle w lędźwiowej jego części
(Olex – Mierzejewska,2002). Kuszewski i wsp.(2004, 2005)
wymieniają „(...) skrócenie mięśni kulszowo – goleniowych jako
czynnik prowadzący do powstania dolegliwości bólowych
kręgosłupa. Skrócone mięśnie bowiem zaburzają rytm biodrowo
– miedniczno – lędźwiowy co wymusza kompensacyjną
nadruchomość lędźwiowego odcinka kręgosłupa, a to prowadzi
do jego przeciążania”. Karpay (2007) pisze: „...elastyczność
stawu warunkuje właściwe ruchy ciała i może także zmniejszyć
ryzyko urazów i odczuwania bólu...brak gibkości może
ograniczać ruchy mięśni i powodować ból, a nawet prowadzić do
niesprawności”. Gibkość, przyczynia się do poprawy ogólnej
sprawności fizycznej i ma znaczenie w profilaktyce chorób
kręgosłupa w szczególności (Kuński, 2002).
Gibkość jest istotnym elementem sprawności. Świadczy
o tym fakt, iż jej pomiar stosowany jest niemal w każdej baterii
testów motorycznych. Tak więc pomiar tej cechy można zaliczyć
do grupy testów heterotelicznych (Kuszewski, 2005).Pomiaru
można dokonać w różny sposób (Pilicz,1997; Śleżyński,1991;
Lubaś & Żak,1980; Nieman,1995). Używa się więc prostych
przyrządów, takich jak: goniometry, flexometry, inklinometry,
antropometry, taśmy miernicze, kątomierz (Nieman, 1995; Oja,
2005). Zmieniając odpowiednio pozycje i ułożenia
poszczególnych części ciała można ocenić goniometrem zakres
ruchomości wszystkich połączeń stawowych (Śleżyński, 1991).
Jednak niekiedy trzeba użyć nieco bardziej złożonych metod,
takich
jak:
elektrogoniometry,
fotogoniometry
czy
radiogoniometry. Ślężyński (1991) podaje, że najpopularniejszą
próbą oceny gibkości jest wolny skłon tułowia w przód. Do
najczęściej stosowanych prób zaliczamy: metodę Wolańskiego;
skłon tułowia w tył na równych poręczach (Chodomiecka i wsp.,
2005), skłon w siadzie na taborecie (Iwanowski, 1971), skłon
tułowia na boki w stojącej postawie rozkrocznej (Oja, 2005;
Śleżyński, 1991), test „palce podłoga”. Jak podaje Kuszewski M.
i wsp. (2004) test „palce podłoga” jest narzędziem trafnym. Jego
wyniki korelują z zakresami ruchomości odcinka lędźwiowego
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kręgosłupa, funkcjonalną długością mięśni kulszowo –
goleniowych oraz ruchomością stawu biodrowego. Może więc być
wykorzystany jako narzędzie diagnostyczne.
Gibkość jest niezwykle istotnym czynnikiem koncepcji
„Health-related fitness”, której celem jest promocja zdrowia oraz
troska o funkcjonalną wydolność i dobrostan (Kuszewski, 2005).
Należy więc o niej pamiętać jako o elemencie programu ćwiczeń
(Karpay, 2000). Ćwiczenia fizyczne wpływają kształtująco na
powierzchnie stawowe, gibkość i sprężystość więzadeł i torebek
(Alter,1996; Birch i wsp., 2008; Nelson & Kokkonen, 2007;
Posner – Mayer,1995). Zwiększa się też ruchomość w stawach –
ma to istotne znaczenie w utrzymaniu pełnego zakresu ich ruchu.
Ćwiczenia istotnie przyczyniają się więc do zmniejszenia ryzyka
powstania licznych kontuzji ortopedycznych (Ronikier, 2001;
Kuszewski i wsp.,2004; Klippel i wsp., 2000; Górski,
2006).Celem badań było poznanie wpływu dwóch różnych form
zajęć sportowo – rekreacyjnych: programu ćwiczeń
wykorzystujących ruchy rotacyjne (PR) (Zuzda & Latosiewicz,
2010) i programu wykorzystującego ćwiczenia systemu Step
Reebok (PS) na gibkość (Zuzda & Latosiewicz, 2010).
MATERIAŁ I METODY
Badania były przeprowadzone za zgodą Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – uchwała
nr: R–I–0002/359/2007. Przed przystąpieniem do badań każdy
z uczestników został zapoznany z przebiegiem badań i wyraził
świadomą, pisemną zgodę. Badania prowadzono w roku
akademickim 2008/2009 w sali widowiskowo – sportowej
Politechniki Białostockiej. Badania wykonano w warunkach
klimatyzowanych, w możliwie stałej temperaturze wewnętrznej
obiektu 23–24°C i wilgotności względnej około 60%. Przestrzeń
ćwiczeniowa na jednego uczestnika wynosiła około 3 m2.
Badaniami objęto 116 studentów studiów stacjonarnych
II roku Wydziału Zarządzania Katedry Turystyki i Rekreacji
Politechniki Białostockiej uczestniczących w zajęciach
wychowania fizycznego. Studenci zostali losowo przydzieleni do
dwóch grup:
(1) Grupa I – zajęcia prowadzone według programu
wykorzystującego ruchy rotacyjne (PR) (Zuzda &
Latosiewicz, 2010) w liczbie 18 studentów i 27 studentek
(razem 45 osób)
(2) Grupa II – zajęcia prowadzone według programu
wykorzystującego ćwiczenia systemu Step Reebok (PS)
(Zuzda & Latosiewicz, 2010) w liczbie 24 studentów i 47
studentek (razem 71 osób).
Oba
programy
ćwiczeń
uwzględniały
zasady
przystosowania
organizmu
do
długotrwałych
obciążeń
treningowych oraz superkompensacji. Ćwiczenia prowadzone
były według dydaktycznych zasad nauczania i treningu sportowo
– rekreacyjnego.
Ideą programu PR jest włączenie do wykonywanych
ćwiczeń ruchów rotacji i obwodzenia w najważniejszych stawach
ciała człowieka. Ćwiczenia są proste, nieskomplikowane, a do ich
wykonania nie potrzeba żadnych przyborów. W PR nie występują
ekstremalne wysiłki i stres. Można więc wnosić, 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 programem podtrzymującym
sprawność ruchową, a w dalszej mierze – zdrowie. Program
zawiera ćwiczenia kształtujące i wzmacniające wszystkie partie
ciała, a zwłaszcza wzmacniające mięśnie okalające kręgosłup.
Dzięki niemu kształtuje się nie tylko mięśnie powierzchowne
grzbietu, ale jednocześnie aktywuje się mięśnie głębokie. Jest to
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ważne, gdyż one mają podstawowe znaczenie dla zachowania
prawidłowej postawy ciała. W PR 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. Wykonywanie ćwiczeń może więc w znacznym stopniu
ograniczyć ryzyko upadków, na które narażone są osoby starsze.
Pozwoli to im dłużej cieszyć się mobilnością i zdecydowanie
poprawić jakość ich życia. Program PR równoważy siłę mięśni po
obu stronach ciała, podnosi sprawność fizyczną, kształtuje
sylwetkę i estetykę ciała oraz harmonię ruchów i poczucie rytmu.
Wykonywane ruchy są skoordynowane z oddechem. Program
wpływa pozytywnie na psychikę każdego z uczestników poprzez
zwiększenie
samodyscypliny
i
aktywizację
umysłu,
a jednocześnie daje głębokie rozluźnienie i relaksację w
końcowej części ćwiczeń (Zuzda & Latosiewicz, 2010). W
programie PR uwzględniono różnicowanie stopnia trudności –
zawarte
zostały
ćwiczenia
dla
początkujących,
średniozaawansowanych i dla zaawansowanych. Przykładowe
ćwiczenia przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Program ćwiczeń wykorzystujący ruchy rotacyjne (rycina własna)

Grupa ćwicząca według PR uczęszczała na zajęcia jeden raz
tygodniowo przez 90 minut. Na pierwszych zajęciach
w semestrze zimowym studenci zapoznani zostali z programem
ćwiczeń i ich przebiegiem. Wyjaśniono wpływ ćwiczeń na
organizm człowieka, podstawy biomechaniczne wykonywanych
ćwiczeń, zasady adaptacji oraz stosowane metody oceny
wydolności tlenowej i sprawności ruchowej. Tok ćwiczeń był
planowany. 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 wykonywania
ćwiczeń. Na każde ćwiczenie przeznaczano minimum 30 sekund
i wykonywano od 8 do 10 powtórzeń. Ćwiczenia wykonywano
wolno, płynnymi ruchami. Ćwiczenia przerywano, kiedy
występował ból lub inny dyskomfort. 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 ćwiczeń zwiększano liczbę powtórzeń
każdego z ćwiczeń do 11–12. Po zrealizowaniu programu dla
początkujących studenci grupy PR uczestniczyli w zajęciach
według programu dla średniozaawansowanych. Składał się on
z trzech faz. Pierwszą fazę zrealizowano w semestrze zimowym.
Trwała ona 6 tygodni. Liczba powtórzeń danego ćwiczenia
wynosiła 13–14. W pozycjach w leżeniu na plecach, wykonując

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 średniozaawansowanych – dwie fazy trwające po 5
tygodni. W pierwszej 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 charakteryzowała się jeszcze większą intensywnością.
Realizowany był program dla zaawansowanych. Liczba powtórzeń
każdego ćwiczenia wynosiła 20–25 razy. Zwiększano także zakres
i szybkość wykonania ruchów obwodzenia (Zuzda, 2011).
Program Step Reebok to zajęcia wszechstronnie
usprawniające, w których jednostka ćwiczebna jest swego rodzaju
treningiem ogólnorozwojowym. Za cel przyjmuje się stymulację
wydolności układu krążenia i oddychania oraz pobudzenie
przemian tłuszczowych w organizmie (Olex, 2001; Zuzda &
Latosiewicz, 2010). Program należy do zajęć typu High – Low
Impact,
prowadzonych
z
wykorzystaniem
platformy
o regulowanej wysokości. Podczas ćwiczeń uczestnicy wchodzą
i schodzą z platformy w cyklu kroków tworzących określoną
choreografię. Eider (1998) wskazuje, że ta forma ruchu wpływa
przede wszystkim na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
poprawę wytrzymałości, doskonalenie koordynacji ruchowej,
prawidłową pracę układu oddechowego, a także wyszczuplenie
sylwetki i jędrność mięśni. Program Step Reebok jest formą
treningu wzmacniającego, angażującego głównie partie mięśniowe
brzucha, miednicy i kończyn dolnych. Podstawowe kroki, ich
połączenia i kombinacje wymagają stosunkowo dużego
zaangażowania mięśni kończyn dolnych. Wprowadzenie
dodatkowego obciążenia (hantle, taśma Thera – Band, sztanga)
aktywizuje do wysiłku górne partie ciała. Ćwiczenia
wzmacniające, w połączeniu ze stepem, są bardziej atrakcyjne,
a wolne tempo i wielokrotne powtórzenia pozwalają na
kształtowanie parametrów siłowych (Zuzda & Latosiewicz, 2010).
Program ten stał się głównym trendem aerobicu w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Dzięki możliwości regulacji
wysokości stepu oraz różnorodności kroków zajęcia te są
przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak
i zaawansowanych. Według oryginalnych zaleceń wysokość stepu
i tempo muzyki powinny być dostosowane do poziomu
zaawansowania ćwiczących. Na poziomie pierwszym wysokość
stepu powinna wynosić 15 cm, a tempo muzyki zawarte
w granicach 118-122 BPM. Na poziomie drugim wysokość stepu
powinna wynosić 20 cm, a tempo muzyki 124 BPM. Na poziomie
trzecim wysokość stepu powinna wynosić 25 cm, a tempo muzyki
zawarte w granicach 125-128 BPM. Z czasem w grupach
zawansowanych zaczęto zwiększać tempo muzyki do 138 BPM,
co nie powodowało kontuzji, a zajęcia zyskały na atrakcyjności.
W ciągu pierwszych dziesięciu lat treningi na stepie rozpoczęło
ponad milion ludzi w 16 krajach. Obecnie program Step Reebok
dzieli się na szereg kategorii:
1.
Reebok Intro i Basic Step;
2.
Step Dance;
3.
Step Pump, Step Tone.
4.
Double Step
5.
Power Step (Zuzda & Latosiewicz, 2010).
Przykładowe ćwiczenia przedstawiono na rycinie 2.
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platformy. W ostatnich 10 tygodniach realizowano program dla
zaawansowanych – zamieniono kroki Low – impact na kroki High
–impact oraz zwiększono wysokość platformy.
Do oceny gibkości wykorzystano próbę gibkości
w płaszczyźnie strzałkowej testu ICSPFT (Baka, 2007; Lubaś &
Żak,1980) oraz próbę Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej
– EUROFIT (Pilicz, 1997; Drabik, 1997; Oja, 2005)
w płaszczyźnie czołowej.
ANALIZA STATYSTYCZNA
Ryc. 2. Program wykorzystujący ćwiczenia systemu Step Reebok (rycina
własna)

Uzyskane wyniki zapisywane były w arkuszu
kalkulacyjnym 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
mających charakter ilościowy obliczano podstawowe parametry:

W grupie ćwiczącej według PS ćwiczenia prowadzono również
jeden raz w tygodniu przez 90 minut (Zuzda & Latosiewicz,
2010). Zajęcia odbywały się w grupach osób o liczebności od 25
do 28 osób. Metoda prowadzenia zajęć obejmowała trzy etapy
edukacyjne: program dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Podczas pierwszego etapu,
trwającego 2 tygodnie i realizowanego w semestrze zimowym,
zapoznano studentów grupy porównawczej, wykorzystując
metodę budowania piramidy, z czterema podstawowymi blokami
na bazie, których realizowano cały program. Następnie przez
kolejne 8 tygodni prowadzono program dla początkujących,
modyfikowano kroki podstawowe w pierwszym i drugim bloku
części głównej oraz zmieniono intensywność zajęć przez
zwiększenie wysokości platformy. Przez ostatnie 5 tygodni
semestru zimowego realizowano program dla średniozaawansowanych. Podczas jego pierwszego etapu zwiększono
intensywność zajęć poprzez włączenie do ćwiczeń na platformie
ruchy kończyn górnych. W semestrze letnim w grupie
porównawczej kontynuowano program dla średniozaawansowanych. Stopniowo zwiększono intensywność zajęć poprzez
przyspieszenie tempa muzyki oraz zwiększenie wysokości

1.

Średnia arytmetyczną ( x )

2.
3.

Odchylenie standardowe (SD)
Medianę (Me) – połowa pomiarów osiąga wartości mniejsze,
a połowa większe od mediany
4.
Wartość największą (Max) i najmniejszą (Min)
5.
Kwartyl dolny i górny (Q1 i Q3)
W analizie statystycznej do sprawdzania zależności
pomiędzy
zmiennymi
porządkowymi
oraz
zmiennymi
ilościowymi
bez
normalności
rozkładu
zastosowano
nieparametryczny test U Manna – Whitneya w przypadku dwóch
grup. Porównując zmienne zależne wykorzystano test ANOVA
Friedmana ze współczynnikiem zgodności Kendalla (porównanie
zmian w trzech kolejnych punktach czasowych). Za istotne
statystycznie uznano wartości statystyk dla p<0,05.

Tabela I. Rozkład wieku w grupach PR i PS kobiet (lata)
Parametr:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

19,7

0,7

18,0

19,0

20,0

20,0

21,0

PS

47

19,9

0,8

18,0

19,0

20,0

20,0

22,0

Grupa:

P
0,657

Tabela II. Rozkład wysokości w grupach PR i PS kobiet (m)
Parametr:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

1,66

0,052

1,53

1,63

1,66

1,70

1,78

PS

47

1,69

0,060

1,55

1,64

1,70

1,73

1,80

Grupa:

p
0,033

Tabela III. Rozkład masy w grupach PR i PS kobiet (kg)
Badanie:

Parametr:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

59,3

8,6

49,0

53,0

57,3

63,9

94,0

PS

47

60,1

7,5

48,0

54,0

59,0

65,0

77,0

PR

27

58,9

8,5

48,5

52,5

57,0

63,0

92,0

PS

47

59,8

7,4

48,2

54,7

59,2

64,0

77,5

PR

27

58,9

8,2

48,5

52,8

56,5

61,9

91,5

PS

47

59,6

7,4

47,5

54,6

59,0

64,0

77,0

Grupa:

P
0,476

I

II

0,442

III

0,563
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były istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu II w grupie PR
gibkość oceniono na poziomie 12,8 cm, zaś dla kobiet z grupy PS
– 12,9 cm. Różnice między analizowanymi średnimi nie były
istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie PR i PS
średnia wartość ocenionej cechy motorycznej to 13,6 cm. Różnice
między analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie
(p>0,05).

WYNIKI
Charakterystyka grupy badanych kobiet
W grupie PR średni wiek kobiet wynosił 19,7 lat,
natomiast w grupie PS 19,9 lat. Sumaryczne zestawienie
wyników przedstawiono w tabeli I.
W grupie PR średnia wysokość wynosiła 1,66 m
natomiast w PS 1,69 m. Sumaryczne zestawienie wyników
przedstawiono w tabeli II.
W grupie PR w badaniu I średnia wartość masy kobiet
wynosiła 59,3 kg (tabela III), zaś kobiet z grupy PS 60,1 kg.
Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05). W badaniu II średnia wartość masy
w grupie PR wynosiła – 58,9 kg, zaś w grupie PS – 59,8 kg.
Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie PR masa ciała
wynosiła – 58,9 kg, a w porównawczej masa ciała wynosiła 59,6
kg. Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05).

Gibkość wg testu Eurofit
W grupie PR w badaniu I średnia wartość gibkości przy
skłonie tułowia w prawą stronę wynosiła 40,4 cm (tabela V), zaś
dla kobiet z grupy PS – 40,2 cm. Różnice między analizowanymi
średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu II
średnia wartość ocenianej cechy w grupie PR to 38,8 cm, zaś
w grupie PS – 39,9 cm. Różnice między analizowanymi średnimi
nie były istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie PR
gibkość wyniosła 38,8 cm, zaś w PS – 39,1 cm. Różnice między
analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05).

W grupie PR w badaniu I średnia wartość gibkości przy
skłonie tułowia w lewą stronę wynosiła 40,3 cm (tabela VI), zaś dla
kobiet z grupy PS – 40,4 cm. Różnice między analizowanymi
średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu II
średnia wartość w grupie PR wynosiła 38,9 cm, zaś w grupie PS –
40,0 cm. Różnice między analizowanymi danymi nie byłyistotne
statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie PR poziom
gibkości oceniona na 38,9, zaś w PS – 39,5 cm. Różnice między
analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05).

Pomiary gibkości w grupie kobiet
Gibkość wg testu ICSPFT
W badaniu I średnia wartość gibkości przy skłonie
w przód w grupie PR wynosiła 12,3 cm (tabela IV), zaś dla kobiet
z PS – 11,8 cm. Różnice między analizowanymi średnimi nie

Tabela IV. Wyniki próby gibkości przy skonie w przód w grupie PR i PS kobiet wg testu ICSPFT (cm)
Badanie:

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

12,3

10,9

–15,0

9,0

14,0

22,0

27,0

PS

47

11,8

7,3

–7,0

7,5

12,0

17,0

24,0

PR

27

12,8

11,3

–16,0

9,0

14,0

22,0

28,0

PS

47

12,9

7,4

– 8,0

9,0

14,0

18,0

25,0

PR

27

13,6

11,1

–12,0

9,0

15,0

22,0

29,0

PS

47

13,6

7,2

–6,5

10,0

12,5

19,0

25,5

I

p
0,4969

II

0,7067

0,5669

III

Tabela V. Wyniki próby gibkości przy skłonie w prawą stronę w grupie PR i PS wg testu Eurofit (cm)
Badanie:

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

40,4

3,80

32,0

38,0

41,0

43,0

46,5

PS

47

40,2

3,08

35,0

38,0

39,0

42,0

47,0

PR

27

38,8

4,17

30,0

37,0

39,0

42,0

46,5

PS

47

39,9

3,13

35,0

38,0

39,0

42,0

47,0

PR

27

38,8

4,05

31,0

36,0

39,0

41,5

46,0

PS

47

39,1

3,03

34,0

37,0

38,0

40,0

47,0

p
0,6574

I

II

0,3016

III

0,7919

Tabela VI. Wyniki próby gibkości przy skłonie w lewą stronę w grupie PR i PS kobiet wg testu Eurofit (cm)
Badanie:
I

II

III

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

27

40,3

4,13

33

37

39,5

44

48

PS

47

40,4

3,43

35

38

40,0

43

47

PR

27

38,9

3,93

32

36

38,5

42

47

PS

47

40,0

3,43

34

38

39,0

42

48

PR

27

38,9

3,98

31

36

39,0

42

46

PS

47

39,5

3,43

34

37

38,5

41

50

p
0,8530

0,2989

0,9418
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Zmiana ocenianych parametrów w czasie w grupie kobiet

Charakterystyka grup badanych mężczyzn

Gibkość wg testu ICSPFT
W grupie PR w pomiarach I i II mediana gibkość przy
skłonie tułowia do przodu wynosiła 14,0 cm, następnie jej
wartość wzrosła w pomiarze III do 15,0 cm. Różnice pomiędzy
pomiarami I a III w czasie były istotne statystycznie (p<0,05).
W grupie PS w tych samym czasie mediana gibkości wynosiła
odpowiednio: 12,0 cm, 14,0 cm i 12,5 cm. Różnice pomiędzy
kolejnymi pomiarami były istotne statystycznie (p<0,05).
Uzyskane wyniki obrazuje rycina 3.

W grupie PR średni wiek mężczyzn wynosił 19,8 lata,
natomiast w grupie PS 20,0 lat. Sumaryczne zestawienie wyników
przedstawiono w tabeli VII.
W grupie PR i PS średnia wysokość wynosiła 1,80 m.
Sumaryczne zestawienie wyników przedstawiono w tabeli VIII.
Kobiety - Grupa PR
Gibk oś ć , s k łon do prawego bok u
48
46
44
42
40

Kobiety - grupa PR
Gibk oś ć prz y s k łonie tułowia do prz odu

38

30

36
34

20

32
Mediana
25%-75%
Min-Mak s

30

10

28

0

48

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Kobiety - grupa PS
Gibk oś ć , s k łon do prawego bok u

46
44

-10
Mediana
25%-75%
Min-Mak s
-20

badanie 1

badanie 2

badanie 3

42
40
38
36

Kobiety - grupa PS
Gibk oś ć prz y s k łonie do prz odu

34

30

32
Mediana
25%-75%
Min-Mak s

30

20

28

badanie 1

badanie 2

badanie 3

Ryc. 4. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia w prawą stronę w grupie PR
i PS kobiet w kolejnych badaniach (cm)

10

0

Kobiety - grupa PR
Gibk oś ć , s k łon do lewego bok u
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Ryc. 3. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia do przodu w grupie PR i PS
kobiet w kolejnych badaniach (cm)
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Gibkość wg testu Eurofit
W grupie PR w pomiarze I mediana pomiarów gibkości
mierzonej skłonem tułowia w prawą stronę wynosiła 41,0 cm,
natomiast w pomiarach II i III – 39,0 cm. Różnica pomiędzy
pomiarem I a III w czasie była statystycznie istotna (p<0,05).
W grupie PS w tych samych etapach mediana gibkości wynosiła
odpowiednio: 39,0 cm, 39,0 cm, 38,0 cm. Różnica pomiędzy
pomiarami I a III w czasie była istotna statystycznie (p<0,05).
Uzyskane wyniki obrazuje rycina 4.
W grupie PR w pomiarze I mediana gibkości mierzonej
skłonem tułowia w lewą stronę wynosiła 39,5 cm, w pomiarze II
– 38,5 cm, natomiast w pomiarze III – 39,0 cm. Różnice
pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie były istotne
statystycznie (p<0,05). W grupie PS w tych samych etapach
mediana gibkości wynosiła odpowiednio: 40,0 cm, 39,0 cm i 38,5
cm. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie były
istotne statystycznie (p<0,05). Uzyskane wyniki obrazuje ryc. 5.
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Ryc. 5. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia w lewą stronę w grupie PR
i PS kobiet w kolejnych badaniach (cm)
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Tabela VII. Rozkład wieku w grupach PR i PS mężczyzn (lata)
Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

19,8

0,5

19,0

19,0

20,0

20,0

21,0

PS

24

20,0

0,6

19,0

20,0

20,0

20,0

21,0

p
0,2224

Tabela VIII. Rozkład wysokości w grupach PR i PS mężczyzn (m)
Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

1,80

0,055

1,71

1,78

1,80

1,83

1,92

PS

24

1,80

0,066

1,65

1,77

1,80

1,84

1,93

p
0,9190

Tabela IX. Rozkład masy w grupach PR i PS mężczyzn (kg)
Badanie:

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

76,2

7,91

62,1

72,0

75,0

82,0

89,0

PS

24

76,7

10,96

60,0

68,8

75,0

82,3

108,4

PR

18

75,2

8,19

61,0

69,8

73,1

82,1

90,0

PS

24

76,5

11,37

58,7

68,0

75,5

82,8

109,9

PR

18

74,8

7,94

61,2

69,3

72,4

82,7

88,0

PS

24

75,4

10,86

59,9

67,3

74,0

67,3

108,2

p
1,0000

I

II

0,8488

III

0,9493

Tabela X. Wyniki próby gibkości w skonie w przód w grupie PR i PS mężczyzn wg testu ICSPFT (cm)
Badanie:
I

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

8,9

8,88

–6,0

2,0

9,5

13,0

26,0

PS

24

9,5

7,82

–3,0

4,3

8,8

15,8

25,5

PR

18

8,8

8,59

–6,5

2.0

9,5

12,0

25,0

PS

24

10,6

8,23

–2,5

5,8

9,0

18,5

25,5

PR

18

9,9

8,77

–6,5

4.0

11,5

14,0

27,0

PS

24

11,8

7,64

–3,0

6,8

10,5

18,5

26,0

P
0,9392

II

0,6202

0,4846

III

Tabela XI. Wyniki próby gibkości przy skłonie w prawą stronę w grupie PR i PS mężczyzn wg testu Eurofit (cm )
Badanie:

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

41,6

4,62

35,0

37,0

41 0

46,0

49,0

PS

24

40,6

4,17

32,0

38,0

40,3

44,0

49,0

PR

18

40,9

4,03

35,0

37,5

40,0

45,0

48,0

PS

24

39,9

3,84

31,0

37,3

40,0

43,0

48,0

PR

18

40,7

4,15

35,0

38,0

39,5

44,0

48,5

PS

24

39,4

4,16

30,0

36,0

39,0

42,0

49,0

I

P
0,5761

0,5588

II

III

0,4534

Tabela XII. Wyniki próby gibkości w skłonie do lewego boku grupie PR i PS mężczyzn wg testu Eurofit (cm)
Badanie:

Parametr:
Grupa:

N

x

SD

Min

Q1

Me

Q3

Max

PR

18

41,4

4,27

35,0

38,0

41,5

45,0

49,0

PS

24

40,9

3,73

33,0

38,5

40,0

43,0

49,0

PR

18

41,1

4,16

34,0

39,0

40,0

44,0

49,5

PS

24

40,1

3,54

32,0

37,5

40,0

43,0

46,0

PR

18

41,3

4,07

35,5

38,0

40,0

44,0

48,5

PS

24

39,8

3,92

31,0

37,0

38,5

42,5

48,0

I

P
0,82895

0,5503

II

III

0,3278
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W grupie PR mężczyzn w badaniu I średnia wartość
masy wynosiła 76,2 kg (tabela IX), zaś mężczyzn z grupy PS –
76,7 kg. Różnice między analizowanymi średnimi nie były
istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu II w grupie PR masa
ciała to 75,2 kg, zaś w grupie PS – 76,5 kg. Różnice między
analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05).
W badaniu III w grupie PR masa ciała to 74,8 kg, a w PS – 75,4
kg. Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05).

31

W grupie PS w tych samych pomiarach mediana gibkości
wynosiła odpowiednio: 40,3 cm, 40,0 cm i 39,0 cm. Różnice
pomiędzy kolejnymi pomiarami w czasie nie były istotne
statystycznie (p>0,05). Ukazane wyniki obrazuje rycina 7.
Męż c z y ź ni - grupa PR
Gibk oś ć , s k łon tułowia do prz odu
30

25

20

15

Pomiary gibkości w grupie mężczyzn
Gibkość wg testu ICSPFT
W grupie PR w pomiarze I średnia wartość wskaźnika
gibkości przy skłonie tułowia do przodu wynosiła 8,9 cm (tabela
X), zaś w grupie PS – 9,5 cm. Różnice między analizowanymi
średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05). W pomiarze II
w grupie PR gibkość wyniosła 8,8 cm, zaś w grupie PS – 10,6
cm. Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie PR gibkość
wynosiła 9,9 cm, zaś w grupie PS – 11,8 cm. Różnice między
analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05).
Gibkość wg testu Eurofit
W grupie PR mężczyzn w pomiarze I średnia wartość
gibkości przy skłonie tułowia w prawą stronę wynosiła 41,6 cm
(tabela XI), zaś dla mężczyzn z grupy PS – 40,6 cm. Różnica
między analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie
(p>0,05). W badaniu II średnia wartość w grupie PR wynosiła
40,9 cm, zaś w grupie PS – 39,9 cm. Różnica między
analizowanymi średnimi nie była istotne statystycznie (p>0,05).
W badaniu III w grupie PR wskaźnik gibkości to 40,7 cm, zaś
w PS – 39,4 cm. Różnica między analizowanymi średnimi nie
była istotne statystycznie (p>0,05).
W grupie PR mężczyzn w pomiarze I średnia wartość
gibkości przy skłonie tułowia w lewą stronę wynosiła 41,4 cm
(tabela XII), zaś w grupie PS – 40,9 cm. Różnice między
analizowanymi średnimi nie były istotne statystycznie (p>0,05).
W pomiarze II w grupie PR wskaźnik wyniósł 41,1 cm, zaś
w grupie PS – 40,1 cm. Różnice między analizowanymi średnimi
nie były istotne statystycznie (p>0,05). W badaniu III w grupie
PR gibkość była na poziomie 41,3 cm, zaś w PS – 39,8 cm.
Różnice między analizowanymi średnimi nie były istotne
statystycznie (p>0,05).
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Ryc. 6. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia do przodu w grupie PR
i PS mężczyzn w kolejnych badaniach (cm)
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Zmiana ocenianych parametrów w czasie w grupie mężczyzn

28

Gibkość wg testu ICSPFT
W grupie PR mężczyzn w pomiarze I i II mediana
gibkość przy skłonie tułowia do przodu wynosiła 9,5 cm
a w badaniu III – 11,5 cm. Różnica pomiędzy pomiarami I a III
w czasie była istotna statystycznie (p<0,05). W grupie PS w tych
samych etapach mediana gibkości wynosiła odpowiednio: 8,8 cm,
9,0 cm i 10,5 cm. Różnice pomiędzy kolejnymi pomiarami
w czasie były istotne statystycznie (p<0,05). Uzyskane wyniki
obrazuje rycina 6.
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Gibkość wg testu Eurofit
W grupie PR mężczyzn w pomiarze I mediana gibkości
przy skłonie tułowia w prawą stronę wynosiła 41,0 cm, natomiast
w pomiarze II – 40,0 cm i w III – 39,5 cm. Różnice pomiędzy
kolejnymi pomiarami w czasie były istotne statystycznie
(p<0,05).
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Ryc. 7. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia w prawą stronę w grupie
PR i PS mężczyzn w kolejnych badaniach (cm)
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W grupie PR mężczyzn w pomiarze I mediana gibkości
przy skłonie tułowia w lewą stronę wynosiła 41,5 cm, w badaniu
II i III – 40,0 cm. Różnica pomiędzy pomiarem I a III w czasie
nie była istotne statystycznie (p>0,05). W grupie PS w tych
samych etapach mediana wynosiła odpowiednio: 40,0 cm, 40,0
cm i 38,5 cm. Różnica pomiędzy pomiarem I a III w czasie była
istotna statystycznie (p<0,05). Uzyskane wyniki obrazuje ryc. 8.
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Ryc. 8. Zmiana gibkości przy skłonie tułowia w lewą stronę w grupie
PR i PS mężczyzn w kolejnych badaniach (cm)

DYSKUSJA
Testowanie sprawności fizycznej dostarcza informacji
o właściwościach biologicznych jednostki i całej populacji.
Można dzięki temu mierzyć postępy w rozwoju motorycznym
młodzieży – wychwytując problemy zdrowotne, wynikające
z niedostatecznej sprawności fizycznej – a także,
w indywidualnych przypadkach, wykrywać predyspozycje
sportowe. Wyniki badań poziomu sprawności fizycznej są
niezbędne do właściwego planowania, organizacji edukacji
w zakresie wychowania fizycznego mającego na celu
zapewnienie optymalnej sprawności motorycznej i wydolności
młodzieży.
W badaniach własnych dwie grupy studentów
uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych
według następujących programów: programu zajęć rekreacyjnych
wykorzystującego ruchy rotacyjne (Zuzda & Latosiewicz, 2010)
i programu wykorzystującego ćwiczenia systemu Step Reebok
(Zuzda & Latosiewicz, 2010). Przeprowadzone badania miały dać
odpowiedź na pytanie jak zmieniają się parametry gibkości na
przestrzeni dwóch semestrów roku akademickiego oraz jak
gibkość zmienia się pod wpływem PR, a jak pod wpływem PS.
Studenci obydwu grup byli badani w okresie jednego roku
akademickiego (październik – czerwiec). Wiek studentek grupy
PR przed rozpoczęciem badań wynosił 20,0 lat, wysokość ciała –
1,66 m, a masa ciała – 57,3 kg. Odpowiednio w grupie PS było
to: 20,0 lat, 1,70 m i 59,1 kg. Wiek studentów grupy PR przed

rozpoczęciem badań wynosił 20,0 lat, wysokość ciała –1,80m,
a masa ciała –75,0 kg a w grupie PS odpowiednio: 20,0 lat, 1,80 m
i 75,0 kg.
Gibkość to jeden z podstawowych elementów sprawności
fizycznej. Jej odpowiedni poziom ma znaczenie dla zdrowia
jak i zaradności ruchowej w życiu codziennym, aktywności
sportowej oraz rekreacyjnej (Corbin i wsp., 2007; Dancy, 2006;
Kuszewski i wsp., 2004; Marciniak, 1998; Olex, 200; Zuzda &
Latosiewicz, 2010). Problemem dzisiejszych czasów jest niski
poziom gibkości dynamicznej spowodowanej siedzącym trybem
życia i małą elastycznością mięśni. Nie są one odpowiednio
stymulowane przez intensywną, codzienną pracę. Przykurcze
niektórych mięśni oraz nadmierne rozciągnięcie innych to bardzo
częsty efekt długotrwałego braku dbałości o utrzymanie
prawidłowej postawy ciała – szczególnie u kobiet wykonujących
pracę siedzącą (Olex, 2001). Niski poziom gibkości i brak
równowagi mięśniowej jest powodem utraty statyki kręgosłupa
i powoduje często przewlekłe bóle w jego części lędźwiowej.
Poprawa tej cechy poprzez zajęcia fitness ma znaczenie
terapeutyczne. Badania gibkości różnych populacji przeprowadzili
Kuszewski i wsp. (2004). Autorzy ci wykazali, iż test „palce –
podłoga” pozwala na globalną ocenę deficytu gibkości będącego
następstwem skrócenia mięśni kulszowo – goleniowych,
ograniczenia
ruchomości
dolnego
odcinka
kręgosłupa,
ograniczenia zgięcia stawów biodrowych oraz skrócenia mięśni
brzuchatych łydki. Efekty treningu zależą od stanu wyjściowego
osoby trenującej, tzn. od stopnia gibkości na początku cyklu
ćwiczeń. Najlepsze wyniki daje trening u osób o niewielkim
zakresie ruchów, prowadzących siedzący tryb życia (Górski,
2006). Knapika i wsp.(2005) wykazali, że osoby systematycznie
podejmujące aktywność ruchową mają większy poziom gibkości
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.
W badaniach własnych wykazano pozytywny wpływ
ćwiczeń PR i PS na poziom gibkości w płaszczyźnie strzałkowej,
przy czym większe zmiany tej cech zaobserwowano w grupie
mężczyzn. W grupie PR kobiet po roku ćwiczeń zwiększył się
zakres gibkości w płaszczyźnie strzałkowej o 1,0 cm,
a u mężczyzn o 2,0 cm. Natomiast w grupie PS kobiet na tym
samym etapie wskaźnik gibkości zwiększył się o 0,5 cm, a grupie
mężczyzn o 1,7 cm. Tłumaczyć to można tym, że poziom gibkości
mężczyzn był niski przed rozpoczęciem badań. Zmiany we
wszystkich grupach były istotne statystycznie. Podobnie
pozytywny wpływ obu programów zaobserwowano w zakresie
gibkości w płaszczyźnie czołowej. W badaniach własnych
w grupie PR kobiet odnotowano poprawę gibkości podczas
wykonania skłonu do prawego boku o 2,0 cm, a w grupie
mężczyzn o 1,5 cm, natomiast w grupie PS kobiet o 1,0 cm,
a u mężczyzn o 1,3 cm. Zakres ruchu w skłonie do lewego boku
w grupie PR kobiet zwiększył się o 0,5 cm, a u mężczyzn tej
grupy o 1,5 cm. W grupie PS kobiet i mężczyzn zwiększył się
o 1,5 cm. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie
pozytywnego wpływu programu PR i PS na wskaźnik gibkości.
WNIOSKI
1.

2.

3.

Zarówno program ćwiczeń wykorzystujący ruchy rotacyjne
oraz program Step Reebok spowodowały zwiększenie
poziomu gibkości.
Program ćwiczeń wykorzystujący ruchy rotacyjne
przyczynia się w większym stopniu niż program Step
Reebok do poprawy gibkości.
Zmiana poziomu gibkości nie była jednorodna w grupie
kobiet i mężczyzn. Korzystniejsze zmiany zaobserwowano
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w grupie mężczyzn we wskaźnikach gibkości przy skłonie
do przodu (PR i PS) i w lewą stronę (PR). W grupie kobiet
korzystniejsze zmiany zaobserwowano we wskaźnikach
gibkości przy skłonie w prawą stronę (PR).
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ABSTRACT

STRESZCZENIE

Aim of the study. The ability to perform a serve significantly
influences the result of the volleyball match. The effective serve
depends on the skills of precise dosing of force and speed of
movement. Therefore, studies were undertaken to determine the:
(1) ability to reproduce precisely the desired force and speed of
movement depending on the load, (2) the relationship between the
accuracy of force and precision of the reproduction of the set
value of speed of a single movement, (3) the relationship between
the maximum speed of a single movement and the maximum
static force in the task simulating a serve. Materials and
methods. The research included 27 adult volleyball players from
the first and second league. The age of the players was 22.3 ± 5
years, their weight 83.2 ± 9 kg, body height 1.90 ± 0.1 m. Static
force was measured in a specific motor task imitating the
beginning of a serve. To measure the forces a tensometric
dynamometer (manufactured by JBA) was applied. Speed of a
single movement was measured in a movement simulating a
serve. To measure that a measuring device TENDO (Weight
Lifting Analyzer) was used. After determining the maximum
value of the force and speed an attempt to obtain respectively,
10%, 25%, 50%, 75% and 90% of their maximum values was
made. Results. It was found that the least accuracy in the two
exercises - dynamic and static- was demonstrated by the
volleyball players in the task consisting in reproducing 10% of
the maximum values. The accuracy increased along with the rise
of the set value of force. The greatest accuracy, both in the task of
static and dynamic task, was demonstrated by volleyball players
when they attempted to reproduce 75% and 90% of the maximum
values. In attempts where the goal was to achieve 10%, 25% and
50% of the maximum static force, volleyball players featured
lower accuracy than in tasks where attempts were made to
achieve similar values of speed of a single movement.
Presumably, the reason was the consistency between the test task
and the specificity of the serve. In addition, players characterized
by higher levels of maximum force, were able to manifest greater
maximum speed of a single movement. Conclusions. Studies
have shown that: (1) there is a directly proportional relationship
between the values of force and speed of a single movement and
the ability to reproduce it precisely; (2) volleyball players feature
a higher level of precision when dosing a set speed of a single
movement than when dosing a static force in the range of low and
medium loads - between the maximum values of 10% and 50%;
(3) layers reaching higher levels of the maximum force were
characterized by a higher maximal speed of a single movement.

Cel badań. Umiejętność wykonania zagrywki w znacznym
stopniu wpływa na wynik gry w siatkówkę. Skuteczna zagrywka
zależy od umiejętności precyzyjnego dozowania siły i prędkości
ruchu. Dlatego podjęto badania nad określeniem: (1) umiejętności
precyzyjnego odtworzenia zadanej wartości siły i prędkości ruchu
w zależności od wartości obciążenia; (2) zależności pomiędzy
dokładnością siłową a dokładnością odtworzenia zadanej wartości
prędkości pojedynczego ruchu; (3) związku pomiędzy
maksymalną prędkością pojedynczego ruchu a maksymalną siłą
statyczną w zadaniu imitującym zagrywkę. Materiał i metody.
Badaniom poddano 27. dorosłych siatkarzy zawodników 1. i 2.
ligi. Wiek badanych 22,3±5 lat, masa ciała 83,2±9 kg, wysokość
ciała 1,90±0,1 m. Siłę statyczną zmierzono w zadaniu
motorycznym imitującym początek zagrania. Do obliczenia siły
zastosowano dynamometr tensometryczny (produkcji firmy JBA ).
Prędkość pojedynczego ruchu zmierzono w ruchu imitującym
zagrywkę. Do pomiaru zastosowano urządzenie pomiarowe
TENDO (Weight Lifting Analyzer). Po określeniu maksymalnych
wartości siły i prędkości dążono do uzyskania odpowiednio: 10%,
25%, 50%, 75% i 90% ich maksymalnych wartości. Wyniki
badań. Stwierdzono, że najmniejszą dokładność w obydwu
ćwiczeniach – dynamicznym i statycznym siatkarze przejawiali
w zadaniu polegającym na odtworzeniu 10% wartości
maksymalnych. Dokładność zwiększała się wraz ze wzrostem
zadanej wartości siły. Największą dokładność, zarówno w zadaniu
statycznym jak i dynamicznym, badani siatkarze przejawili dążąc
do odtworzenia 75% i 90% wartości maksymalnych. W zadaniach,
w których celem było osiągnięcie 10%, 25% i 50% maksymalnej
siły statycznej siatkarze charakteryzowali się mniejszą
dokładnością niż w zadaniach, w których dążono do przejawienia
podobnych
wartości
prędkości
pojedynczego
ruchu.
Przypuszczalnie powodem była większa zgodność zadania
testowego ze specyfiką zagrywki. Zawodnicy cechujący się
wyższym poziomem siły maksymalnej przejawiali większą
wartość maksymalną prędkości pojedynczego ruchu. Wnioski.
Badania wykazały, że: (1) istnieje wprost proporcjonalna
zależność pomiędzy wartością siły i prędkości pojedynczego
ruchu a umiejętnością dokładnego jej odtwarzania; (2) siatkarze
cechują się wyższym poziomem umiejętności precyzyjnego
dozowania zadanej prędkości pojedynczego ruchu niż siły
statycznej w zakresie niskich i średnich obciążeń – mieszczących
się pomiędzy 10% a 50% wartości maksymalnych; (3) zawodnicy
osiągający wyższy poziom siły maksymalnej charakteryzowali się
większą prędkością maksymalną pojedynczego ruchu.
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WSTĘP

MATERIAŁ

Siatkówka jest zaliczana do wielopodmiotowych gier
sportowych, więc każda czynność wykonywana przez jednego
siatkarza powoduje zaistnienie nowej sytuacji dla pozostałych
zawodników [Naglak, 2001]. Dyscyplina ta wymaga obecnie od
zawodników umiejętności wykonywania bardzo zróżnicowanych
form zagrywki. Nieustannie zwiększający się poziom
umiejętności siatkarzy oznacza potrzebę stosowania w grze coraz
bardziej doskonałych i skutecznych rozwiązań.
Konieczne jest poszukiwanie sposobów zwiększenia
skuteczności gry. Jednym z nich może być wykorzystanie rezerw
w umiejętności różnicowania napięć mięśniowych, które
stanowią podstawę organizacji dowolnych ruchów człowieka
[Bajdziński i Starosta, 2002]. Zdolność odtwarzania zadanej
wartości siły oraz prędkości pojedynczego ruchu może okazać się
umiejętnością cechującą jedynie wybitnych siatkarzy, ponieważ
skuteczność wykonania elementów technicznych jest związana
z umiejętnością zastosowania w danej sytuacji optymalnego
poziomu siły lub prędkości ruchu.
Umiejętność wykonania zagrywki w znacznym stopniu
wpływa na wynik gry w siatkówkę, ponieważ stanowi ona
pierwszą formę ataku [Selinger, Ackerman, 1986]. Do zadań
trenera i zawodnika należy optymalizacja poziomu ryzyka
i ewentualnych korzyści wynikających z wykonania zagrywki
[Grządziel, Ljach, 2000]. Modelem doskonałego wykonania jest
zagrywka nie przyjęta przez przeciwnika. Jest to cenny punkt,
ponieważ ogranicza narastanie zmęczenia, a średni czas meczu
rozgrywanego w finale Ligi Światowej w 2007 roku wynosił aż
99,7 minuty [Wnorowski, Protasiewicz, 2008].
Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że 19,7%
akcji rozgrywanych podczas turnieju finałowego Ligi Światowej,
rozstrzygnięto wyłącznie zagrywką. Uwzględniano zagrywki
bezpośrednio przynoszące punkt oraz zepsute [Wnorowski,
Protasiewicz, 2008]. Skuteczna zagrywka zależy bowiem od
umiejętności precyzyjnego dozowania siły i prędkości ruchu.
Wymaga zatem dobrze rozwiniętej dokładności siłowej, czasowej
i przestrzennej [Starosta, 1987].

Badaniom poddano 27. dorosłych siatkarzy, zawodników
1. i 2. ligi. Wiek badanych wynosił 22,3±5 lat, masa ciała 83,2±9
kg, a wysokość ciała 1,90±0,1 m (tab. 1)

CELE BADAŃ
Ze względu na znaczenie umiejętności skutecznego
wykonywania zagrywki dla efektywności gry podjęto badania,
których celem było:
1.
Określenie umiejętności precyzyjnego odtworzenia zadanej
wartości siły i prędkości ruchu, w zależności od wartości
obciążenia;
2.
Ustalenie zależności pomiędzy dokładnością siłową
a dokładnością odtworzenia zadanej wartości prędkości
pojedynczego ruchu;
3.
Zbadanie związku pomiędzy maksymalną prędkością
pojedynczego ruchu a maksymalną siłą statyczną w zadaniu
imitującym zagrywkę.
Przed przystąpieniem do badań, przyjęto następujące
hipotezy:
1.
Dokładność odtwarzania zadanej wartości siły i prędkości
pojedynczego ruchu będzie wzrastała wraz z wartością
obciążenia.
2.
Siatkarze będą dokładniej odtwarzać zadaną wartość
prędkości ruchu, niż siły.
3.
Istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy
maksymalnymi wartościami siły i prędkości pojedynczego
ruchu.

Tab. 1. Charakterystyka podstawowa badanych osób (n=27)
Wiek
[lata]

Staż
treningowy
[lata]

Masa
ciała
[kg]

Wysokość
ciała
[m]

BMI
[kg/m2
]

M

22,3

11

83,2

1,9

22,6

SD

5,0

5,7

9

0,1

1,68

Min

17

3

67,6

1,75

19,9

Max

40

30

99,9

2,07

26

VC [%]

22,4

51,5

10,8

4,5

7,4

METODY BADAŃ
Siłę statyczną zmierzono w zadaniu ruchowym
imitującym kluczowy fragment zagrania. Za takie uznano
ustawienie odpowiadające końcowej fazie przyśpieszenia
kończyny, w której rozpoczyna się kontakt z piłką (ryc.1). Do
określenia siły stosowano dynamometr tensometryczny, który
z jednej strony przymocowano do śródręcza badanego za pomocą
specjalnej opaski, z drugiej natomiast (na indywidualnie dobranej
dla każdego zawodnika wysokości) do drabinek gimnastycznych.
Badany ustawiał się w pozycji wykroczno – zakrocznej (jak do
zagrywki, jeżeli uderzenie symulowała prawa ręka, to w przód
wysunięta była lewa noga i odwrotnie), tyłem do drabinki
gimnastycznej. Ręka uderzająca piłkę była wyprostowana
w stawie łokciowym, maksymalnie wyciągnięta w górę w stawie
barkowym, w położeniu tuż przed płaszczyzną czołową badanego.
Linka łącząca śródręcze badanego z dynamometrem
tensometrycznym i drabinkami była utrzymywana w stałym
napięciu. Badany nie mógł oderwać nóg od podłoża i musiał
zachować
równowagę
podczas
wykonywania
zadania.
Prowadzący badanie informował zawodnika o możliwości
rozpoczęcia próby, ten w dowolnie wybranym przez siebie
momencie rozwijał maksymalną siłę.

Ryc. 1 Stanowisko pomiarowe maksymalnej siły statycznej i dokładności
odtworzenia jej zadanej wartości w zadaniu motorycznym imitującym
początek zagrania
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Pomiaru siły maksymalnej dokonano za pomocą dynamometru
(produkcji firmy JBA) o zakresie 5000 N, któremu odpowiadało
napięcie wynoszące 1000 mV. Dokładność pomiaru wynosiła 0,5
N. Analogowe rezultaty pomiaru siły przetwarzano na zapis
cyfrowy poprzez przetwornik analogowo – cyfrowy i w tej
postaci rejestrowano w pamięci PC (ryc. 2). Częstotliwość
próbkowania wynosiła 50 Hz. co umożliwiło określenie czasu
przejawiania siły z dokładnością do 0,02 s [Rynkiewicz, 2003;
Rynkiewicz, Niewolna, 2011].

Przetwornik
analogowo-cyfrowy

PC

dynamometr
Ryc. 2. Schemat rejestracji siły maksymalnej i dokładności siłowej
[Rynkiewicz, Niewolna, 2011]
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Objaśnienia: Fmax – maksymalna siła statyczna [N]; Fopt – wartość siły
przejawionej przez badanego w dążeniu do odtworzenia zadanej wartości
siły (odpowiednio 10, 25, 50, 75, 90 % siły maksymalnej) [N]
Ryc. 3. Przebieg narastania siły w funkcji czasu

Prędkość pojedynczego ruchu zmierzono w ruchu
imitującym zagrywkę. W pomiarze stosowano urządzenie
TENDO (Weight Lifting Analyzer). Ustawienie badanego
i procedura były dokładnie takie same, jak w przypadku pomiaru
maksymalnej siły statycznej (ryc. 4). Siatkarz, po sygnale
prowadzącego, w dowolnie wybranym przez siebie momencie,
wykonywał kończyną dominującą ruch imitujący zagrywkę.
Po określeniu maksymalnych wartości siły i prędkości,
dążono do uzyskania odpowiednio: 10%, 25%, 50%, 75% i 90%
ich maksymalnych wartości. Zawodnik przystępował do tego
zadania bezpośrednio po wykonaniu pomiaru maksymalnej siły
statycznej lub maksymalnej prędkości pojedynczego ruchu,
a kolejne wartości procentowe były odtwarzane w pojedynczych
powtórzeniach. Wyniki pomiarów dokładności siłowej
przedstawiano w % odchylenia od wartości zadanej i oznaczano
jako MD (Miara Dokładności). Do obliczenia wartości MD
stosowano wzór zaproponowany przez T. Rynkiewicza [2003]:

Fopt − Fzad
MD =
* 100%
Fzad
Gdzie: MD – miara dokładności; Fopt – wartość odtworzonej siły
przez badanego;
Fzad – wartość siły zadanej

Ryc. 4. Stanowisko pomiarowe prędkości maksymalnej i dokładności
odtworzenia jej zadanej wartości w ruchu imitującym zagrywkę

WYNIKI BADAŃ
Najmniejszą dokładność w obydwu ćwiczeniach,
dynamicznym i statycznym, siatkarze przejawiali w zadaniu
polegającym na odtworzeniu 10% wartości maksymalnych (MD
odpowiednio 325,3±198,9% i 382,2±166,4%). Dokładność
zwiększała się wraz ze wzrostem zadanej wartości siły.
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Największą dokładność, zarówno w zadaniu dynamicznym jak
i statycznym, badani przejawili w odtwarzaniu 75% (MD
osiągnęła 33,2±20,3% i 27,1±17%) i 90% (MD wynoszące
28,5±32,2%
i
21,1±17,5%)
wartości
maksymalnych.
W zadaniach, w których celem było osiągnięcie 25% i 50%
maksymalnej siły statycznej, siatkarze charakteryzowali się
mniejszą dokładnością niż w zadaniach, w których dążono do
przejawienia podobnych wartości prędkości pojedynczego ruchu
(ryc.5). Przypuszczalnym powodem tej tendencji była większa
zgodność zadania testowego o dynamicznym charakterze
aktywności ze specyfiką zagrywki.
Tab. 2. Dokładność odtwarzania zadanej wartości siły (n=27)
M

SD

Min

Max

VC [%]
46,9

10%
Fopt [N]

100,2

47,0

39,0

213,0

Fzad [N]

21,3

7,8

10,3

36,0

36,7

MD [%]

382,2

166,4

93,0

852,6

43,5

Fopt [N]

137,7

58,9

38,0

273,0

42,8

Fzad [N]

53,3

19,6

25,8

90,0

36,7

MD [%]

162,4

80,0

34,1

306,3

49,3

Fopt [N]

169,8

63,0

65,0

286,0

37,1

Fzad [N]

106,5

39,1

51,5

180,0

36,7

MD [%]

61,5

34,1

8,2

132,6

55,5

25%

50%

75%
Fopt [N]

196,2

81,4

72,0

335,0

41,5

Fzad [N]

159,8

58,7

77,3

270,0

36,7

MD [%]

27,1

17,0

2,9

64,4

62,5
37,0

90%
Fopt [N]

218,9

81,0

105,0

364,0

Fzad [N]

191,8

70,4

92,7

324,0

36,7

MD [%]

21,1

17,5

1,0

77,0

82,9

Tab. 3. Dokładność odtwarzania zadanej wartości prędkości (n=27)
M

SD

Min

Max

VC [%]
38,2

10%
Vopt [m/s]

1,9

0,7

1,0

4,2

Vzad [m/s]

0,5

0,2

0,2

0,8

30,9

MD [%]

325,3

198,9

67,2

893,6

61,2

Vopt [m/s]

2,3

0,9

1,3

4,7

39,1

Vzad [m/s]

1,2

0,4

0,5

2,1

30,9

MD [%]

110,6

116,4

7,3

437,0

105,3

Vopt [m/s]

2,9

1,1

1,5

6,0

37,4

Vzad [m/s]

2,5

0,8

1,1

4,1

30,9

MD [%]

46,8

41,4

4,9

165,0

88,4
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Niewolna, 2011]. Zbliżoną tendencję odnotowano też w badaniu
dokładności
odtworzenia
zadanej
wartości
prędkości
pojedynczego ruchu. Stwierdzono, że w ćwiczeniu dynamicznym,
wraz ze zwiększaniem zadanej wartości prędkości pojedynczego
ruchu poprawiała się dokładność jej odtworzenia (ryc. 6).
Badani siatkarze prezentowali wyższy poziom
dokładności odtworzenia zadanej prędkości pojedynczego ruchu
niż siły statycznej. Taka prawidłowość była typowa do poziomu
75% maksymalnej prędkości i siły (ryc. 7). Prawdopodobnie
przyczyną była konieczność wielokrotnego różnicowania
prędkości ruchu przy wykonywaniu zagrywki, zarówno na
treningach, jak i podczas zawodów. Struktura ruchu
dynamicznego była bardziej zgodna z charakterystyczną dla
zagrywki niż umiejętność statycznego napinania mięśni w zadaniu
ruchowym wykonywanym w warunkach statyki, w pozycji
zbliżonej do typowej dla początkowej fazy ruchu zagrywki.
Odtwarzanie zadanej wartości siły statycznej było dla
badanych
siatkarzy
nieznanym
dotychczas
zadaniem.
Dodatkowym utrudnieniem była potrzeba przeznaczenia
dłuższego czasu na opracowanie odpowiedniego programu ruchu
w zadaniach wymagających optymalnej aktywności mięśniowej
[Rynkiewicz, Starosta, 1998, 2000]. Wraz ze zbliżaniem się
zadanej prędkości do wartości maksymalnej, czas ruchu ulegał
skróceniu a dokładność odtwarzania zadanej wartości siły
wzrastała. Podobne zjawisko odnotowano w badaniach piłkarzy
nożnych [Rynkiewicz, Niewolna, 2011]. Wypadkową tych
czynników była większa dokładność odtwarzania zadanej wartości
siły powyżej 75% i prędkości maksymalnej. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym na charakter tej zależności mogło być
przyzwyczajenie do odtwarzania wartości prędkości ruchu
w przedziale 75 - 100% jej wartości maksymalnej. Siatkówka
wymaga przejawiania dynamicznych ruchów, w których bardzo
istotne są szybkość i moc [Wnorowski, 2007]. Z tych powodów
siatkarze podczas treningu i walki sportowej najczęściej
przejawiali
wysokie
wartości
maksymalnej
prędkości
pojedynczego ruchu i byli już wyposażeni w odpowiednie nawyki
czuciowo – ruchowe związane z przejawianiem znacznych
wartości prędkości pojedynczych ruchów [Czajkowski, 2004].

25%

50%

75%
Vopt [m/s]

3,1

1,3

1,1

7,5

41,7

Vzad [m/s]

3,7

1,1

1,6

6,2

30,9

MD [%]

33,2

20,3

2,9

68,3

61,2

90%
Vopt [m/s]

3,9

1,3

1,6

7,1

33,4

Vzad [m/s]

4,4

1,4

2,0

7,4

30,9

MD [%]

28,5

32,2

6,1

170,9

112,8

PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że wraz
ze wzrostem zadanej wartości maksymalnej siły statycznej
zwiększała się dokładność jej odtwarzania. Podobne rezultaty
uzyskano w teście imitującym kopnięcie piłki [Rynkiewicz,

Ryc. 8. Dokładność odtwarzania zadanej wartości siły i prędkości przez
badanych (n=27)

Siatkarze,
przejawiający
wyższy
poziom
siły
maksymalnej uzyskiwali większą prędkość pojedynczego ruchu.
Współczynnik korelacji wynosił r = 0,382, p = 0,049.
Występowanie statystycznie istotnej zależności można uzasadnić
koniecznością zaangażowania w obu zadaniach ruchowych tych
samych grup mięśniowych. W ruchu ramienia w zagrywce
aktywne są: Anterior deltoid (naramienny przedni), supraspinatus
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(nadgrzebieniowy), infraspinatus (podgrzebieniowy), teres minor
(obły mniejszy), subscapularis (podłopatkowy), teres major (obły
większy), latissimus dorsi (najszerszy grzbietu), pectoralis major
(piersiowy większy) [Rokito i wsp., 1998].
Pomiar maksymalnej siły statycznej prowadzono
w ustawieniu odpowiadającym końcowej fazie przyspieszania
kończyny, tj. w momencie kontaktu ręki z piłką (ryc.1). Zgodnie
z danymi uzyskanymi przy zastosowaniu metody EMG udział
poszczególnych mięśni był wówczas następujący: naramienny
przedni 27±22% MMT (maksymalny nacisk oporu),
nadgrzebieniowy 37±25% MMT, podgrzebieniowy 32±22%
MMT, obły mniejszy 54±26% MMT, podłopatkowy 56±18%
MMT, obły większy 47±24% MMT, najszerszy grzbietu 37±39%
MMT, piersiowy większy 36±14% MMT [Rokito i wsp., 1998].
W badaniu prowadzonym przez Rokito i współpracowników
stwierdzono, że większość mięśni zaangażowanych przy
wykonywaniu zagrywki (obły mniejszy, obły większy,
podłopatkowy, najszerszy grzbietu i piersiowy większy),
wykazuje największą aktywność właśnie w tej fazie ruchu czyli
w fazie przyspieszania, tuż przed kontaktem ręki z piłką. W tym
fakcie upatrywano przyczyn istnienia zależności pomiędzy
maksymalną siłą statyczną i maksymalną prędkością w ruchu ręki
imitującym zagrywkę.
WNIOSKI
1.

2.

3.

Istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy
wartością siły i prędkości pojedynczego ruchu
a umiejętnością dokładnego jej odtwarzania.
Siatkarze cechują się wyższym poziomem umiejętności
precyzyjnego dozowania zadanej prędkości pojedynczego
ruchu niż siły statycznej w zakresie niskich i średnich
obciążeń – mieszczących się pomiędzy 10% a 50% wartości
maksymalnych.
Zawodnicy osiągający wyższy poziom siły maksymalnej
charakteryzowali się większą prędkością maksymalną
pojedynczego ruchu.
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KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
COMMUNICATION COMPETENCES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Dorota Kozłowska1, Wojciech Ryszkowski2
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2

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białystoku
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ABSTRACT
A purpose of the research was self-evaluation of
communication competences (among 57 contained in the model)
held by physical education teachers. A diagnostic poll method as
well as pedagogical method were applied to accomplish the aim
of the study. The survey research was carried out among 221
students – teachers of physical education of second degree
master’s studies during a lecture followed by the explanation of
each competence accompanied by a display of visual examples.
The research results proved that teachers possess communication
competences on the following levels: good: less than ½ of the
respondents; average: ¼ of the respondents; very good: more than
1
/5 of the respondents. The assumption according to which
majority of students hold communication competences on a good
and average level has been confirmed. The highest level of the
competences among the respondents is held within: The ability to
present exercises and sports being taught (41,18%) whereas a
good level of the competences is held within: The knowledge and
ability to use correct terminology in teaching (51,58%). The
research results may be used to describe a job of a teacher and in
modification of physical education teacher’s competences.
Key words: communication competences, a physical education
teacher
STRESZCZENIE
Celem badań była samoocena posiadanych kompetencji
komunikacyjnych (spośród 57 zawartych w modelu) nauczycieli
wychowania fizycznego. Do realizacji celu zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego, metodę pedagogiczną. Badania
ankietowe przeprowadzono wśród 221 studentów – nauczycieli
kierunku WF, studiów II° podczas prelekcji i objaśnienia każdej
kompetencji wraz z pokazem przykładów wizualnych. Wyniki
badań wykazały, że nauczyciele posiadają kompetencje
komunikacyjne na poziomach: dobrym: niespełna ½ badanych;
średnim: 1/4 badanych; bardzo dobrym: powyżej 1/5 badanych.
Potwierdziło się założenie, że najwięcej studentów posiada
kompetencje komunikacyjne na poziomie dobrym i średnim. Na
najwyższym poziomie badani posiadają: Umiejętność pokazu
nauczanych ćwiczeń i sportów (41,18%); na poziomie dobrym:
Znajomość i umiejętność posługiwania się właściwą terminologią
w nauczaniu (51,58%). Wyniki badań mogą być stosowane do
opisu stanowiska pracy nauczyciela i modyfikacji kompetencji
nauczyciela wf.
Słowa kluczowe: kompetencje komunikacyjne, nauczyciel
wychowania fizycznego

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny wybranych
kompetencji:
komunikacyjnych
nauczyciela
wychowania
fizycznego. W modelu i badaniach uwzględniono 57 kompetencji,
a wśród nich: prakseologiczne: 18; komunikacyjne: 6;
współdziałania: 7; kreatywne: 9; informatyczne: 4; moralne 3;
zdrowotne: 10; oraz kompetencje związane z realizacją
fakultetów:
sportowego,
tanecznego,
zdrowotnego
i turystycznego. Pomimo prowadzenia różnych badań w zakresie
kompetencji nauczycieli wf, nadal istnieją luki dotyczące
szczegółowych kompetencjach komunikacyjnych i poziomie ich
nabywania w toku studiów na kierunku wychowanie fizyczne.
WPROWADZENIE
Umiejętności komunikacyjne odgrywają bardzo ważną
rolę, decydują o sukcesach, porażkach zawodowych i osobistych
(W. Osuch 2011, s. 55-56). Istnieje nadal trudność definiowania
tego pojęcia w literaturze. Słowo komunikacja pochodzi z języka
łacińskiego communis, oznaczając udostępnienie informacji,
pomysłu lub postawy (Dick Lee 1993). Problematyka badań
kompetencji komunikacyjnych datuje się od 1946 roku, kiedy to
w literaturze zagranicznej odnotowano problematykę badań
komunikacji i ich celów. Powołując się na Bruce Smith, Harold
Lasswell i Ralph D. Casey celem badań kompetencji
komunikacyjnych określono zagadnienia: „kto co mówi, przez
jakie kanały (media) komunikacji, do kogo i jakie będą tego
wyniki” (Alden L. Powell 1946 przedruk 2009), (wikibooks.org).
W 1995 r. NCA (National Communication Association),
stwierdziła, że badanie komunikacji „skupia się na tym: jak ludzie
używają wiadomości do generowania znaczeń, i w różnych
kontekstach, kulturach, kanałach i mediach. Pole to sprzyja
efektywnej i etycznej praktyce komunikacji ludzkiej”. Duża ilość
określeń termin komunikacja i rozpowszechnienie go stwarza
problem w stosowaniu konkretnej i wszechstronnej definicji.
Najczęściej spotykane określenia odnoszą się do przekazu
informacji od jednej osoby do drugiej. M.in. F. Dance w 1974
roku przeanalizował 126 definicji. E. Kulczycki chcąc stworzyć
spójną definicję powołał się na F. Dance, który wyłonił z analizy
15 komponentów komunikacji już w roku 1970. Wśród tych
komponentów można wyróżnić te, w których komunikacja
postrzegana jest poprzez pryzmat: „1) symbolu, języka, mowy; 2)
rozumienia; 3) interakcji, relacji, procesu społecznego; 4) redukcji
niepewności; 5) procesu; 6) transferu, transmisji, wymiany; 7)
połączenia, związania; 8) wspólności; 9) kanału, nośnika,
środków; 10) reprodukowania wspomnień; 11) wyuczonej reakcji,
modyfikowania zachowań, odpowiedzi, zmiany; 12) bodźca; 13)
intencjonalności; 14) czasu i sytuacji; 15) władzy” (E. Kulczycki
2011, s. 20). Komunikacja wg innego autora, to określony typ
procesów
społecznych
(M.
Wendland
2011).
Jedna

40

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012

z uproszczonych definicji kompetencja określa komunikatywność
jako umiejętność precyzyjnego, jasnego wyrażania się oraz
rozumienia i zaangażowania w wypowiedzi innych
(G. Filipowicz 2013, s. 17). Kompetencje komunikatywności
w teoriach innowacji określa się jako: „umiejętność jasnego
i precyzyjnego wyrażania się, zdolność do rozumienia
wypowiedzi innych, umiejętność słuchania i porozumiewania się
z rozmówcami” (G. Filipowicz 2013, s. 21). Zdaniem J. Hausnera
„istotą procesu komunikowania się jest przepływ informacji
pomiędzy różnymi podmiotami. Służy on uzgodnieniu przez
wszystkich uczestników tego procesu wspólnego i tożsamego
rozumienia sytuacji lub stanu. Tylko wtedy komunikowanie się
jest skuteczne, jeśli definicja danej sytuacji jest rozumiana w taki
sam sposób przez wszystkich uczestników procesu wymiany
informacji” (J. Hausner 1999, s. 25). Kompetencje te składają się
z komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Szczególny nacisk
na zrozumiałość komunikatów werbalnych kładł B. Czabański
(cyt. za J. Gałecki i inni 2011, s. 43). W. Osuch powołując się na
B. Ciupińską szczególną uwagą odnosił do kompetencji
niewerbalnych, które: „wyrażają uczucia i nastroje; ilustrują
komunikaty werbalne; regulują przebieg rozmowy i stosunki
między rozmówcami; służą przekazywaniu znaczeń; pozwalają
dostosować się do aktualnej sytuacji” (W. Osuch 2011, s. 333346). Wartym podkreślenia jest zdaniem tej autorki, że ponad
50% informacji przekazywanych jest przez ruch ciała, a 40%
stanowi sposób wypowiadanych treści (B. Ciupińska 2005,
s. 153-158).
Komunikatywność należy do najważniejszych cech
współczesnego nauczyciela. Jeden z autorytetów, powołując się
na Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego wskazał podstawowe
kompetencje komunikacyjne nauczyciela: „werbalne; sprawność
językową; aktywne słuchanie; umiejętność dialogu; rozwijanie
empatii; umiejętność negocjacji i mediacji; asertywność;
umiejętności budowania i tworzenia odpowiedniego klimatu
społecznego klasy szkolnej” (M. Sikorski 2010, s. 155-172).
Kolejna z przykładowych definicji „kompetencję
komunikacji charakteryzuje chęć zmniejszenia dystansu i większa
dbałość o wypowiedzi werbalne – tak aby nie zawierały one
akcentów oceniających” (K. Kamińska, A. Kwiatkowska 2009,
s. 9: powołując się na M. Szopskiego). Badania przeprowadzone
wśród rodziców, uczniów i studentów kierunków pedagogicznych
potwierdzają znaczenie komunikatywności w zawodzie
nauczyciela.
Kompetencje
komunikacyjne
obejmują
porozumiewanie się z uczniami, rodzicami, z innymi
nauczycielami oraz pozostałymi osobami pracującymi w szkole
(K. Żegnałek 2011, s. 117-124). Jest ona jedną z kompetencji
efektywności działań i spełnienia oczekiwań (M. Zalech 2011,
s. 210). Warto wskazać jego ukierunkowanie: „celem
komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie,
modyfikacja, bądź zmiana wiedzy postaw i zachowań w kierunku
zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie
podmiotów” (S. Toczek – Werner, P. Targosz 2010, s. 220).
Nawet zwierzę w świecie ludzkim osiąga cele komunikacyjne
podobnie jak człowiek osiąga cele komunikacyjne w kontakcie
z drugim człowiekiem (K. Konecki 2008, s. 78). Przykładowo,
jeden z autorów podkreśla, że opinie nauczycieli narciarstwa
wskazują że materiały dydaktyczne elektroniczne usprawniają
proces komunikacji pomagając w nabyciu umiejętności
ruchowych. Materiały wizualne przyczyniają się też do korekty
błędów powstałych w procesie zakłóceń w komunikowaniu
(W. Wiesner i inni 2010, s. 286-287). Nauka pływania także musi
być oparta o komunikację społeczną (W. Wiesner, R. Błacha
2010, s. 319). Badania ostatnich lat pokazują, że studenci w toku

studiów niechętnie podejmują działalność o charakterze
organizacyjnym, naukowym i społecznym, a właśnie takie
działania kształtują kompetencje komunikacyjne bardzo istotne
w działalności zawodowej (M. Skiert, A. Buchta 2010, s. 111119). Studenci w toku studiów wynoszą bardzo dobrze rozwinięte
umiejętności kierunkowe, ale ich słabością są kompetencje ogólne
(K. Buchta 2011, s. 69-81), (K. Buchta. T. Lisiecki 2011, s. 157).
Jednocześnie potwierdzają się badania autorki, dotyczące
oczekiwań studentów i faktycznie nabytych kompetencji w toku
studiów wychowania fizycznego (K. Buchta 2012, s. 156).
Kompetencje komunikacyjne wyrażają się skutecznością
zachowań językowych w sytuacjach edukacyjnych. Systemy
oświatowe przeżywają obecnie w wielu krajach świata dość
znaczny kryzys. Reformując systemy edukacyjne nadaje się im
nowy kształt, wizerunek, stawiając znowelizowane cele i zadania.
Wśród tych zadań nauczyciele wychowania fizycznego także stoją
przed wyzwaniami w zakresie podwyższania kompetencji.
Podstawowym celem edukacji dzieci i młodzieży jest
kształcenie umiejętności, wyposażanie w wiedzę i wychowywanie
niezbędne dla możliwości korzystania z dorobku i potencjału
kulturowego oraz dla konieczności dalszego rozwoju
cywilizacji. Wychowanie to przede wszystkim kształtowanie
pożądanych kompetencji, postaw i nastawień zgodnych
z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi podmiotów
edukacyjnych albo bardziej prawidłowo także zgodnie
z oczekiwaniami odbiorców rezultatów kształcenia, a są nimi
rodzice i przyszli pracodawcy.
Główny problem w systemach oświatowych polega
jednak na braku jednoznacznych umiejętności „przelania” wiedzy
teoretycznej
dydaktyczno-wychowawczej
na
działalność
praktyczną, czyli na codzienne kształcenie i wychowanie dzieci
i młodzieży. Można odnieść wrażenie, że problem nie polega na
trudności w „przelewaniu wiedzy” a raczej w transferze
doświadczenia kompetencyjnego nauczyciela na ucznia.
Kategoria doświadczenia będąc doceniana poprzez prakseologię
jest mało doceniona przez nauki nauki pedagogiczne oraz
metodyki szczegółowe. Jak zauważa pod koniec lat 90-tych
K. Denek, w Polsce reforma systemu edukacji została
poprzedzona różnymi analizami empirycznymi i teoretycznymi
(K. Denek 1998). Spotykamy się tu jednak z przykrą oceną
i diagnozą. Można refleksyjnie powiedzieć i wytłumaczyć,
iż: „Tak jak daleko nam było w 1989r. do systemu rynkowego
i demokracji tak i dziś jest nam daleko do nowoczesności
w kształceniu i edukacji fizycznej”.
Inną trudnością jest nabór do zawodu nauczycielskiego.
Prawdopodobnie w żadnej polskiej pedagogicznej uczelni na
egzaminach wstępnych nie bada się np. talentu pedagogicznego
i predyspozycji osobowościowych kandydatów na nauczycieli.
Kandydat do szkoły aktorskiej podlega egzaminowi w zakresie
określenia talentu aktorskiego. Kandydat do szkoły muzycznej –
podlega egzaminowi w zakresie określenia talentu muzycznego.
Na egzaminach wstępnych do akademii wychowania fizycznego
badano poziom sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
Trudno jednak wskazać, czy jest to niezbędne i najważniejsze dla
przyszłego pedagoga. Przeprowadzone badania w 2008r.
wykazały, iż studenci wybranych uczelni wf, podczas wyboru
studiów kierują się głównie: motywami sportowymi,
samorealizacji
i
zdobycia
wyższego
wykształcenia,
a w najmniejszym zakresie pracą w zawodzie nauczyciela wf
(A. Brojek 2008, s. 139). Jednak już podczas studiów
magisterskich spory odsetek wybiera pracę w szkolnictwie
i znacznie wyżej ocenia swoje kompetencje zawodowe,
w stosunku do niepracujących (M. Skiert, A. Buchta 2008, s.120-
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lat kształtowania postaw dzieci i młodzieży, już na etapie
„selekcji” może być źle wybierany do zawodu. Problem może być
rozwiązany poprzez kompetencyjne testy selekcyjne stosowane dla
kandydatów na wiele stanowisk w Anglii, Francji itp.
Sposób postrzegania przydatności do pracy w zawodzie
nauczyciela wychowania fizycznego jest zawsze pochodną
szerszego światopoglądu na całą doktrynę wychowania
fizycznego. Już wiele lat temu jeden z wybitnych pierwszych
teoretyków pisał, że ideałem wychowawcy fizycznego byłby, co
prawda „inteligentny gimnastyk”, ale z powodu trudności
w znalezieniu stosownej liczby takowych – można dawać
pierwszeństwo „typowi sprawnościowemu” (W. Osmólski 1927).
Nie mógł się na to zgodzić walczący o uniwersytecki status
wychowania fizycznego E. Piasecki, który stwierdził, że kto ma
zdolności i zamiłowania sportowe, ale nie ma równocześnie
koniecznych dla danej gałęzi zdolności i zamiłowań
intelektualnych i społecznych, ten nie powinien oddawać się
zawodowo wychowaniu fizycznemu (E. Piasecki (1927).
Jak wskazuje R. Muszkieta „założenia reformy edukacji
mogą być efektywnie wdrożone tylko przez kompetentnych
nauczycieli (…). Postawy zawodowe nauczycieli są i będą
kluczowym czynnikiem efektów edukacyjnych” (R. Muszkieta
2006, s. 400). Autorzy B. Hodan wraz z Z. Żukowską
zaproponowali, aby model osobowości nauczyciela wf
rozpatrywać na podstawie jego statusu i roli oraz koncepcji
modelowych kultury fizycznej. Powołując się na pracę
szwajcarskiego pedagoga K. Widera z 1974r., dokonując oceny
osobowości nauczyciela wf postulowano, aby jej przedmiotem
uczynić jego kompetencje (B. Hodan, Z. Żukowska 1996).
Trudność wynika jednak z faktu, iż status nauczyciela podobnie
jak koncepcja modelu kf jest zbyt ogólnikowa i mało precyzyjna
dla projektowania programów i kompetencji nauczyciela i ucznia.
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE W ZARZĄDZANIU
Zastosowanie podejścia kompetencyjnego przyjęto
datować na początek lat 70 – tych ubiegłego wieku (McClleland)1
w Stanach Zjednoczonych, choć już w latach 50 - tych E. Fidler
wyznaczył nowy kierunek działań zawodowych i określił, że:
„efektywność stylu zarządzania zależy przede wszystkim od
rodzaju sytuacji, z którą ma się do czynienia”.
Struktura kompetencyjna (S. Whiddett, S. Hollyforde
2003), inaczej model kompetencyjny oznacza zbiór kompetencji
jedno -, lub wielopoziomowych oraz ich wyznaczników
behawioralnych. Opracowanie struktury kompetencyjnej jest
procesem żmudnym i pochłaniającym dużo czasu. Jej solidne
przygotowanie pozwala na eliminację wadliwych rozwiązań
projektowych oraz na właściwe korekty po jej wprowadzeniu.
Najskuteczniejszym rozwiązaniem, które ułatwia budowę
profili kompetencyjnych jest utworzenie macierzy kompetencji
składającej się z kompetencji kluczowych, specyficznych dla
funkcji i specyficznych dla roli. Kluczowe odnoszą się do
wszystkich pracowników organizacji, natomiast kompetencje
specyficzne dla funkcji odnoszą się do porównywania
pracowników jednej komórki i są istotne przy rozwoju
zawodowym. Kompetencje specyficzne porównują stanowiska na
jednym określonym poziomie w organizacji.
1
Artykuł „Testing for Competence Rather Than For Intelligence”
(„Testowanie: kompetencji przeciw intelektowi”) D.C. McCllelanda
uważany jest za początkowe podejście kompetencyjne w biznesie.
Obala on skuteczność testów IQ wprowadzając podejście kompetencyjne
w organizacji
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PRZYKŁADOWE GRUPY KOMPETENCJI NAUCZYCIELI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

Jedna z autorek badających kompetencje nauczyciela
wskazuje, że każdy nauczyciel jest twórcą własnej wiedzy
pedagogicznej, a tym samym kompetencji. Aby jednak mógł
efektywnie konstruować tę wiedzę i własną sylwetkę zawodową,
musi posiadać niezbędne kompetencje tworzenia samego siebie
(M. Dudzikowa 1985). Podstawą jest samowiedza, w tym także
świadomość relacji JA – INNI, zdobywana podczas
zorganizowanej obserwacji samego siebie, czyli kompetencje
myślenia i refleksji. To bardzo nowoczesne podejście do
problemu kompetencji nauczyciela. Wyodrębnił on też
kompetencje kluczowe, które są jego zdaniem esencją zawodu
nauczycielskiego, stanowią rdzeń nauczycielskich czynności
dydaktyczno – wychowawczych (Z. Kwieciński 1998). Jak pisze
G. Koć-Seniuch, do takich kompetencji należy zaliczyć
kompetencje komunikacyjno - interpretacyjne oraz kompetencje
społeczne związane z umiejętnościami wychowawczymi.
Przejawiają się one w umiejętności współpracy i współdziałaniu
z innymi, skutecznym regulowaniu konfliktów, zdolności
i gotowości ich rozwiązywania (G. Koć – Seniuch 2003).
Kompetencje pragmatyczne umożliwiające mu skuteczne
działanie edukacyjne - uzewnętrzniają sprawności kierownicze,
menedżerskie, realizacyjno – metodologiczne i ewaluatywne.
Kompetencje informacyjno-medialne związane ze zdolnością do
wykorzystywania technologii informatycznej oraz tworzenie
autorskich programów edukacyjnych i udostępnianie ich w sieci.
Interesującą klasyfikację kompetencji nauczycielskich
przeprowadził R. Kwaśnica, na którego powołuje się także
A. Szarkowska i inni. Wyróżnił on kompetencje praktycznomoralne oraz kompetencje techniczne. Te pierwsze są rodzajem
doświadczenia nabywanego w praktyce komunikacyjnej,
w szeroko pojętym dialogu. W grupie kompetencji praktycznomoralnych badacz wyróżnił kompetencje interpretacyjne, moralne
i komunikacyjne (R. Kwaśnica 1994). Kompetencje
interpretacyjne to zdolności rozumiejącego odnoszenia się do
świata, rzeczy, innych ludzi i siebie samego. Kompetencje
moralne - to nie tylko wiedza o normach i nakazach moralnych, to
także zdolności prowadzenia refleksji moralnej. Kompetencje
komunikacyjne to zdolność do dialogowego sposobu bycia, do
dialogu z innymi i sobą samym.
Wśród kompetencji technicznych badacz wyróżnił trzy
grupy kompetencji: postulacyjne, metodyczne i realizacyjne.
Kompetencje postulacyjne są umiejętnością opowiadania się za
takimi czy innymi, – ale zawsze instrumentalnie pojętymi –
celami, umiejętność identyfikowania się z nimi. Kompetencje
metodyczne to umiejętność działania według reguł określających
optymalny porządek czynności. Natomiast kompetencje
realizacyjne to umiejętność doboru środków i tworzenia
warunków do realizacji celu – organizacji procesów.
Dla orientacji i zrozumienia problematyki kompetencji
można posłużyć się prezentacją niektórych koncepcji podziałów
kompetencji. Profesorowie B. Hodan i Z. Żukowska
zaproponowali w 1996 roku podział kompetencji nauczyciela wf:
a) merytoryczno – motywacyjne: zdolność, fachowość,
identyfikacja zawodowa, identyfikacja ideowa, inspiracja
poszukiwań;
b) metodyczno – organizacyjne: nauczania, nowatorstwa
dziedzinie dydaktyki, organizowania, kontroli i oceniania;
c) społeczno – kulturotwórcze: rozumienia i socjalizacji,
komunikatywności, czynnego uczestnictwa w kulturze,
społecznego działania (B. Hodan, Z. Żukowska 1996).
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Profesor T. Maszczak w 2000 roku zaproponował
następujący podział kompetencji nauczyciela wf: aksjologiczno –
teleologiczne; socjologiczne i prakseologiczne (T. Maszczak
2000, s. 33-37). Rok później M. Taraszkiewicz, omawiając
kompetencje nauczyciela wyróżnił trzy ich grupy, a mianowicie:
kompetencje merytoryczne; dydaktyczno – metodyczne;
wychowawcze (M. Taraszkiewicz 2001). W kolejnych latach M.
Kajdasz Aouil powołując się na długoletnie obserwacje procesu
kształcenia nauczycieli wyodrębnił kompetencje bazowe,
rdzeniowe i pożądane. Najważniejsze z punktu widzenia
celowego procesu kształcenia u nauczyciela są oczywiście
kompetencje konieczne, do których zaliczamy: kompetencje
interpretacyjne i badawcze; kompetencje autokreacyjne
i refleksyjne; kompetencje realizacyjne (komunikacyjne,
organizacyjne w szerokim tego słowa znaczeniu) (M. Kajdasz
Aouil 2003).
Nieco inaczej przedstawiają kompetencje nauczycielskie
R. Cieśliński i M. Bochenek w 2006 roku, stosując podział
kompetencji nauczyciela wf na aksjologiczne, komunikacyjne
i współdziałania (R. Cieśliński, A. Bochenek 2007, s. 4-10).
Jeszcze inny podział kompetencji nauczyciela wf
przedstawił W. Ryszkowski, wskazując na kompetencje
nauczyciela wf w zakresie: budowania cielesności; stosowania
ciała; regenerowania ciała.
Nauczyciela dostrzega się jako doradcę i przyjaciela
młodzieży, który uczy teoretycznie i praktycznie, jak żyć zgodnie
z normami higieny, jak dzielić czas między pracę i wypoczynek,
jak kształtować ciało, doskonalić zdrowie, pielęgnować urodę.
Jedna z autorek w 2008r. zaproponowała model nauczyciela
wychowania fizycznego złożony z opisu wiedzy, umiejętności
i postaw (B. Wojnarowska 2008).
Reforma programowa wprowadzona w 2009 roku
spowodowała zmiany w zakresie edukacji zdrowotnej, wskazując
ze nauczyciele wychowania fizycznego będą pełnić wiodącą rolę
w kształtowaniu postaw prozdrowotnych (E. Huk – Wieliczuk,
J.T. Marcinkowski 2009). Skutkiem planowanych zmian
modyfikowano kompetencje pożądane nauczyciela wf.
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (1997 r.) opracował
projekt zestawu standardów kompetencji zawodowych
nauczyciela. Model kompetencji nauczyciela wychowania
fizycznego przedstawił J. Bielski w artykule poświęconym temu
zagadnieniu, uwzględniając kompetencje: prakseologiczne,
komunikacyjne, współdziałania, kreatywne, informatyczne
i moralne. Zostały one wzięte pod uwagę jako najbardziej istotne
w procesie naszych badań. Niestety nie wiemy na jakich
koncepcjach modelach teoretycznych oparto omawiane badania.
Badania i doskonalenie procesu szkolenia nauczyciela wymagają
zastosowania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w teoriach
zarządzania zasobami ludzkimi.
Do tych kompetencji dodano także kompetencje
zdrowotne (Wanit Nirantranon, Boonchom Srisa-Ard 2009), oraz
kompetencje związane z realizacją poszczególnych fakultetów:
sportowego, zdrowotnego, tanecznego, turystycznego (ryc. 1).
MATERIAŁ I METODA
Celem głównym przeprowadzonych badań była samoocena
posiadanych
kompetencji
komunikacyjnych
przyszłych
nauczycieli wychowania fizycznego. W formie hipotezy ogólnej
założono, iż kompetencje komunikacyjne wśród badanych
ukształtowane są na poziomie dobrym i średnim.

Ryc. 1. Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego
Źródło: opracowanie własne, częściowo na podstawie: J. Bielski,
Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego, Wyd. ZSZ, Warszawa,
2001

W stosunku do problematyki ogólnej sformułowano
następujące pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie studenci posiadają kompetencje
komunikacyjne?
2.
Które kompetencje komunikacyjne studentów II°
kierunku WF są ukształtowane na najwyższym poziomie,
a które na najniższym?
Do realizacji zadań zastosowano podejście badawcze
oparte o założenia dwóch niżej wymienionych metod badawczych:
metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę pedagogiczną.
W ramach wymienionych metod badawczych wykorzystano
następujące techniki i narzędzia badawcze: analiza dokumentów
źródłowych, badania ankietowe (C. Frankfort – Nachmias,
D. Nachmias 2001).
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH
Badania przeprowadzono w miesiącach: styczeń – luty
2012 na 221 studentach WSWFiT w Białymstoku. W badaniach
uczestniczyli prawie wszyscy studenci (około 98,0%) studiów
magisterskich (II°) I (rok rozpoczęcia 2011) i II (rok rozpoczęcia
2010) roku studiów na kierunku wychowanie fizyczne. Badania
zostały
przeprowadzone
zgodnie
z
zasadami
badań
kompetencyjnych, tj. podczas prelekcji i objaśnienia każdej
kompetencji wraz z pokazem przykładów wizualnych. Każdy
student mógł poszerzyć wiedzę w zakresie rozumienia określonej
kompetencji oraz miał czas na samoocenę poziomu jej posiadania
w kwestionariuszu ankiety.
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Znajomość i umiejętność posługiwania się właściwą
terminologią w nauczaniu. Średnio nieco ponad co dziesiąty
badany (11,76%) ocenił jej posiadanie na poziomie bardzo
dobrym, a ponad połowa badanych (51,58%) na poziomie dobrym.
Prawie ¼ respondentów oceniła jej posiadanie na poziomie
średnim. Badani studenci w 12,67% oszacowali, że mają
ograniczoną możność tej kompetencji, a dwie osoby (0,90%)
oszacowały brak tej kompetencji lub posiadanie jej na
minimalnym poziomie.
Umiejętność komunikowania się interpersonalnego.
Komunikacja interpersonalna wiąże się z wypowiedzią rozmówcy
o sprawie, o intencji, o wzajemnej relacji, o sobie. Na podstawie
wielu publikacji można założyć, iż w komunikowaniu
interpersonalnym największy udział bierze mowa ciała (65,0%),
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Tab. 1. Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego
Źródło: opracowanie własne

N badanych

udział %

N badanych

udział %

Poziom 5;
bardzo duża
umiejętność

udział %

Poziom 4;
posiadam na
dobrym poziomie

N badanych

Poziom 3;
posiadam na
średnim poziomie

udział %

Poziom 2;
posiadam w
ograniczonym
zakresie
N badanych

Poziom 1;
nie posiadam lub
posiadam w
minimalnym
zakresie
udział %

Poziom nabycia
kompetencji
w samoocenie
studentów

N badanych

Lp

Znajomość i umiejętność
posługiwania się właściwą
terminologią w nauczaniu

2

0,90%

28

12,67%

51

23,08%

114

51,58%

26

11,76%

2.

Umiejętność komunikowania się
interpersonalnego

4

1,81%

14

6,33%

53

23,98%

110

49,77%

40

18,10%

3.

Umiejętność dostosowania
własnego języka (objaśnień,
przekazywania wiedzy) do
poziomu dojrzałości i zdolności
percepcyjnych uczniów

5

2,26%

16

7,24%

48

21,72%

101

45,70%

51

23,08%

Umiejętność dostosowania stylu
oddziaływania wychowawczego
do poziomu dojrzałości uczniów

4

1,81%

15

6,79%

67

30,32%

98

44,34%

37

16,74%

Umiejętność korzystania
z różnych technik dyskursywnych
oraz komunikacji niewerbalnej
w porozumieniu się z uczniami

2

0,90%

15

6,79%

83

37,56%

86

38,91%

35

15,84%

Umiejętność pokazu nauczanych
ćwiczeń i sportów

3

1,36%

10

4,52%

36

16,29%

81

36,65%

91

41,18%

3,33

1,51%

16,3

7,39%

56,3

25,49%

98,3

44,49%

46,7

21,12%

1,21

0,55%

6,09

2,75%

16,4

7,43%

13,0

5,87%

23,2

10,49%

Nazwa kompetencji
komunikacyjnej

1.

4.

5.

6.

Razem średnia i udział %
Odchylenie standardowe

następnie ton głosu (25,0%) i słowa stanowiące tylko 10,0%
przekazu. Badani studenci w niespełna 1/5 posiadają tą
kompetencję na poziomie bardzo dobrym. Prawie połowa
badanych studentów (49,77%) oceniła jej posiadanie na poziomie
dobrym. Prawie 1/5 poddanych badaniu (23,98%) oszacowała,
iż posiada tą kompetencję na średnim poziomie. Studenci
w 6,33% ocenili jej posiadanie na poziomie ograniczonym,
natomiast 1,81% oszacowało, że nie posiada tej kompetencji lub
posiada, ale w minimalnym zakresie.
Umiejętność dostosowania własnego języka (objaśnień,
przekazywania wiedzy) do poziomu dojrzałości i zdolności
percepcyjnych uczniów. Kompetencja ta związana jest ze
stosowaniem słownictwa fachowego/prostego; poleceń, objaśnień
z sposób zrozumiały dla odbiorców. W samoocenie studentów
posiadanie tej kompetencji na poziomie najwyższym
zadeklarowało niespełna ¼ całej grupy badanych (23,08%).
Prawie połowa studentów (45,70%) oszacowała, iż posiada tą
kompetencję na poziomie dobrym. Nieco powyżej 1/5 poddanych
badaniu (21,72%) oceniło posiadanie jej na poziomie średnim.
Jednak 7,24% badanych posiada tą kompetencję na poziomie
ograniczonym. Znaleźli się także tacy respondenci (2,26%),
którzy nie posiadają tej kompetencji lub posiadają w minimalnym
zakresie.
Umiejętność
dostosowania
stylu
oddziaływania
wychowawczego
do
poziomu
dojrzałości
uczniów.
Przykładowymi kryteriami tej kompetencji są: pamięć i uczenie
się (zapamiętanie słów, symboli); wykonywanie prostych działań;
odwzorowywanie układów ćwiczeń; umiejętność wspólnej zabawy
konstrukcyjnej,
rozumienie
sytuacji
społecznych);
podporządkowanie się poleceniom i wytrwałość w pracy nad
organizmem. Niespełna 40 badanych studentów (16,74%) oceniła

posiadanie tej kompetencji na poziomie najwyższym. Niespełna
połowa respondentów (44,34%) oceniła jej posiadanie na
poziomie dobrym. Niespełna 1/3 studentów oceniła jej posiadanie
na poziomie średnim. Niewielki odsetek badanej populacji
oszacował, iż posiada ją na poziomie ograniczonym. Niewielu
poddanych badaniu (1,81%) oszacowało jej brak lub posiadanie na
poziomie minimalnym.
Umiejętność
korzystania
z
różnych
technik
dyskursywnych oraz komunikacji niewerbalnej w porozumieniu
się z uczniami Techniki dyskursywne rozumiane ogólnie jako
rozmowa, mowa, przemówienie. Pojęcie to wiąże się z rozmową
dwóch innych osobowości i rozmową wchodzącą w jej skład
strukturami. Komunikacja niewerbalna wyrażana jest poprzez ton
głosu, odległość od rozmówcy, sposób tworzenia otoczenia
fizycznego, gesty, wygląd, widziane emocje takie jak: płacz,
marszczenie brwi, uśmiech, śmiech, błaznowanie, sposób w jaki
stoimy, chodzimy, siedzimy, kontaktujemy się wzrokowo. Badani
studenci w 15,84% ocenili posiadanie tej kompetencji na poziomie
bardzo dobrym, a w 38,91% na poziomie dobrym. Ponad 1/3
studentów wychowania fizycznego oceniła posiadanie tej
kompetencji na poziomie średnim. Studenci w 6,79% wskazali,
iż posiadają tą kompetencję na poziomie ograniczonym,
a 2 studentów stanowiących 0,90% badanych oceniło brak
posiadania tej kompetencji lub posiadanie jej w minimalnym
zakresie.
Kompetencja: Umiejętność pokazu nauczanych ćwiczeń
i sportów odnosząca się do: komunikowania się z uczniem,
uczenia innych tej sztuki, wzbudzania wrażliwości językowej
wychowanków z jednoczesną ochroną wartości dziedzictwa
kulturowego i funkcji języka jako narzędzia myślenia
i porozumiewania się była oceniana przez największą ilość
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badanych na poziomie najwyższym. Studenci posiadają tą
kompetencję na poziomie bardzo wysokim w samoocenie 41,18%
badanych. W opinii nieco ponad 1/3 poddanych badaniu (36,65%)
kompetencja ta została nabyta na poziomie dobrym.
W samoocenie 16,29% respondentów kompetencję tą studenci
posiadają na poziomie średnim. Niewielu badanych stanowiących
4,52% wskazało, iż posiadają ją w ograniczonym zakresie.
W percepcji jednostkowych badanych (1,36%) studenci nie
posiadają tej kompetencji wcale lub posiadają ją w minimalnym
zakresie. Można domniemywać, iż dwa niskie poziomy mogły
być wskazywane przez badanych, których studia licencjackie
dotyczyły studiów innych niż wychowanie fizyczne (tab. 1).
Badania wykazały, iż studenci w największym odsetku
posiadają kompetencje komunikacyjne na poziomie dobrym
i średnim oraz bardzo dobrym (ryc. 2).

Ryc. 2. Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli wychowania
fizycznego
Źródło: opracowanie własne

PODSUMOWANIE
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań można
stwierdzić, iż przyszli nauczyciele wychowania fizycznego
w samoocenie oszacowali, że w 44,59% posiadają kompetencje
komunikacyjne na poziomie dobrym. Badani studenci w ¼
(25,49%) posiadają je na poziomie średnim. Na poziomie bardzo
dobrym te kompetencje posiada tylko nieco ponad 1/5 poddanych
badaniu (21,12%). Wśród badanych jest część osób stanowiąca
7,39%, które, posiadają te kompetencje na poziomie
ograniczonym, lub nie posiadają ich wcale/w minimalnym
zakresie (1,51%) (ryc. 3).

hipotezę, iż większość studentów posiada kompetencje
komunikatywności na poziomie bardzo dobrym i dobrym.
Na najwyższym poziomie w samoocenie największej
ilość badanych posiada kompetencję komunikacyjną: Umiejętność
pokazu nauczanych ćwiczeń i sportów, natomiast na najniższym:
Umiejętność dostosowania własnego języka (objaśnień,
przekazywania
wiedzy)
do
poziomu
dojrzałości
i zdolności percepcyjnych uczniów.
WNIOSKI
Przedstawione przykłady modeli kompetencji wskazują,
iż poszczególni autorzy podają grupy kompetencyjne bez
podawania podstaw i modeli teoretycznych. W wielu przypadkach
można zauważyć, iż pod różnymi nazwami kryją się podobne lub
zachodzące treści. Najbardziej brakuje jednak podawania
kompetencji: a) ogólnych, b) kompetencji szczegółowych, lub też
wyznaczników kompetencyjnych.
Powyższe rozważania wskazują tym samym na
konieczność zastosowań rozwiniętych teorii kompetencyjnych
w wychowaniu fizycznym. Można dotychczasowe osiągnięcia
porównać z wybranymi podejściami w teorii ZZL. Należałoby
jednak przestrzegać następujących założeń:
1. Kształtowanie modeli kompetencyjnych nauczycieli wf nie
może dotyczyć jednego ogólnego modelu kompetencji
nauczyciela wf.
2. Należy wykorzystywać doświadczenia w zakresie badań
prowadzonych dla innych zbliżonych profesji
3. Nie można także opierać się bezkrytycznie na modelach
specjalistów biznesu, zarządzania.
4. Modele i struktury kompetencyjne nauczyciela wf muszą
wynikać ze specyfiki procesu wychowania fizycznego
traktowanego,
jako
działalność
interdyscyplinarna
i społeczna, a nie tylko, jako proces biologiczny.
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ABSTRACT
Introduction. An aging population sets new challenges to
doctors, physiotherapists and physical education and sport
professionals. There is a need to evaluate the effectiveness
exercises for elderly people. The aim of the study was compare
the physical fitness of women over 60, which participate in
different form of physical activity (aquafitness, gymnastics
health) and non-active.
Material and methods. In the research 81 women took part,
divided into three groups in terms of physical activity. Two
flexibility tests and one strength test to evaluate physical fitness.
Additional research tool was authors survey.
Results. The largest differences (p=0.01) in the flexibility of
lower part of body were between women practicing aquafitness
and non-active. In the test of flexibility of upper part body the
largest differences were observed between active and non-active
persons for right side (p=0.001). Physically active women
achieved higher results of strength tests, but differences were not
significant. There were not significant differences in physical
fitness between women practicing aquafitness and gymnastics.
Conclusion. Aquafitness and gymnastics health were effective in
sustaining the health and fitness and therefore can be regarded as
one of the methods of determining successful aging.
Keywords: elderly people, prophylaxis, aquafitness, gymnastics
health
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Starzejące się społeczeństwo stawia nowe
wyzwania lekarzom, fizjoterapeutom i specjalistom nauk kultury
fizycznej. Oferta zajęć usprawniających wciąż się poszerza,
zachodzi więc potrzeba oceny skuteczności proponowanych
ćwiczeń. Celem badań było porównanie wybranych elementów
sprawności fizycznej kobiet powyżej 60. roku życia
uprawiających aquafitness, gimnastykę zdrowotną oraz
nieaktywnych.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 81 osób
podzielonych na trzy grupy pod względem uprawianej
aktywności fizycznej. Wszystkie kobiety wykonały trzy próby
oceniające sprawność fizyczną (gibkość dolnej i górnej części
ciała oraz siła ręki) i wypełniły autorską ankietę.
Wyniki. Największe różnice (p=0,01) w poziomie gibkości
dolnej części ciała zaobserwowano pomiędzy kobietami
uprawiającymi aquafitness i nieaktywnymi fizycznie. W próbie

gibkości górnej części ciała największe różnice odnotowano
pomiędzy kobietami z grup ćwiczących i grupą kontrolną dla
strony prawej (p=0,001). Kobiety uprawiające aquafitness
i gimnastykę zdrowotną uzyskały wyższe wyniki w próbach siły
niż osoby nieaktywne, ale różnice nie były istotne statystycznie.
Nie stwierdzono znaczących różnic poziomu gibkości i siły
pomiędzy badanymi ćwiczącymi aquafitness i gimnastykę
zdrowotną.
Wniosek. Zajęcia aquafitnessu i gimnastyki zdrowotnej okazały
się skutecznym sposobem podtrzymywania zdrowia osób
w podeszłym wieku, toteż można je zaliczyć do jednej z metod
warunkujących pomyślne starzenie się.
Słowa kluczowe: osoby starsze, fizjoprofilaktyka, aquafitness,
gimnastyka zdrowotna
WPROWADZENIE
Rodzaj podejmowanej aktywności fizyczna powinna być
dostosowana do wieku, stanu zdrowia, oraz wydolności
organizmu. U osób starszych powinna mieć charakter treningu
zdrowotnego, którego celem jest przede wszystkim utrzymanie
sprawności funkcjonalnej [Kawiński 2001].
Trening powinien angażować wszystkie duże grupy
mięśniowe. Ćwiczenia mają na celu utrzymać sprawność,
niezależność i samodzielność w wykonywaniu codziennych
czynności, a także ograniczać zmiany związane z naturalnym
procesem starzenia się, zapobiegać chorobom i poprawiać nastrój
oraz stać się elementem spędzania czasu wolnego [Kostka 2001,
Osiński 2002, Twardowska-Rajewska 2007].
Dla podtrzymania zdrowia wysiłek powinien być niezbyt
intensywny, ale wykonywany systematycznie. Optymalny trening
powinien być wykonywany minimum 2-3 razy w tygodniu od 40
do 60 minut. Z czego 20 minut czasu zaleca się na wykonywanie
ćwiczeń aerobowych na poziomie 40-60% tętna maksymalnego
(220 minus wiek), bądź w skali ciężkości wysiłku wg Borga do
11-13 (oceniany jako wysiłek lekki) tak, by nie wywołać
incydentu sercowego oraz by nie przeciążyć układu ruchu.
Długość wysiłków wytrzymałościowych powinna maleć wraz
z wiekiem na korzyść ćwiczeń siłowych. Liczba powtórzeń
powinna wynieść około 12-15, by nie przemęczyć mięśni, ale
pozwolić jednocześnie na wzmocnienie ich siły. Zwiększać opór
można przy wykonaniu 10 powtórzeń bez zmęczenia [Górski
2001, Kawiński 2001]. Po zaprzestaniu treningu korzystne zmiany
fizjologiczne i biochemiczne ulegają pogorszeniu już po 2-4
tygodniach [Malina 2002]. Bardzo ważnym aspektem planowania
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aktywności
ruchowej
jest
uwzględnienie
schorzeń
ortopedycznych, reumatycznych, kardiologicznych. Należy
unikać przeciążeń kręgosłupa, bioder, kolan oraz stawów
nadgarstkowych, na których bóle skarży się duża część seniorów
[Osiński 2002].
Aktualnie oferta zajęć ruchowych dla seniorów
(szczególnie w dużych miastach) jest dość szeroka. Zachodzi
wobec tego konieczność fachowej, rzetelnej weryfikacji
skuteczności proponowanych form aktywności. Celem badań
było porównanie sprawności fizycznej kobiet powyżej 60. roku
życia uprawiających aquafitness, gimnastykę zdrowotną oraz
nieaktywnych.
MATERIAŁ I METODY
Badaniami objęto 81 kobiet. Średnia wieku wynosiła
67,5 lat (±6,3). Osoby badane to uczestnicy zajęć ruchowych
zorganizowanych w ramach projektu „Senior Starszy –
Sprawniejszy” (opłacanych przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy) oraz osoby nieuczestniczące w żadnych formach
aktywności fizycznej.
Kryterium podziału na grupy było uczestnictwo
w zajęciach ruchowych. Pierwsza grupa (Grupa I) obejmowała 24
osób systematycznie uczęszczających na zajęcia aquafitnessu
(ćwiczenia gimnastyczne w wodzie). Drugą zaś stanowiło 27
osób, biorących udział w ćwiczeniach gimnastyki zdrowotnej
(Grupa II). Grupa kontrolna (III) to kobiety nieaktywne fizycznie
(n=30) nie uczestniczące w żadnych zorganizowanych ani
indywidualnych zajęciach ruchowych. Dodatkowo, do celów
porównawczych, wyodrębniono podgrupy ze względu na wiek
(powyżej i poniżej 70. roku życia).
Tab. 1. Charakterystyka badanych osób
Forma
aktywności

Liczebność

Wiek [lata]

BMI

I

Aquafitness

24

68,1 ±5,71

26,3 ±3,19

II

Gimnastyka
zdrowotna

27

68,2 ±5,36

27 ±3,68

III

Nieaktywni
fizycznie

30

66,6 ±7,48

28,7 ±4,3

Grupy

Do oceny sprawności fizycznej posłużono się wybranymi
próbami [Buckup 1997].
1.
Test gibkości dolnej części ciała (palce-podłoga),
polegający na wykonaniu skłonu w przód przy
zachowaniu wyprostu w stawach kolanowych. Wynik
stanowiła odległość między opuszką najdłuższego palca
ręki a podłożem.
2.
Pomiar gibkości górnej części ciała, w którym zadaniem
było w pozycji stojącej ułożyć ręce na plecach – jedną
nad głową, drugą od dołu. Wynik stanowiła odległość
pomiędzy opuszkami najdłuższych palców. Próbę
wykonano dla obu kończyn górnych.
3.
Pomiar siły ręki przy użyciu dynamometru (dla obu rąk).
Dodatkowym narzędziem badawczym była autorską
ankietą zawierającą dziesięć pytań, dotyczących wybranych
elementów stylu i jakości życia. Osoby aktywne fizycznie
odpowiedziały dodatkowo na pięć pytań odnoszących się do zajęć
ruchowych
Do opracowania danych liczbowych posłużono się
narzędziami statystycznymi: średnimi arytmetycznymi wraz
z
odchyleniami
standardowymi.
Różnice
pomiędzy
poszczególnymi parametrami i zależności pomiędzy grupami
określono za pomocą testów t-Studenta.

WYNIKI
Osoby aktywne fizycznie (Grupy I i II) charakteryzowały
się wyższym poziomem gibkości w każdej z prób niż nieaktywne.
Podczas próby dla górnej części ciała najlepsze wyniki uzyskali
uczestnicy zajęć gimnastyki zdrowotnej. We wszystkich grupach
objętych badaniami zaobserwowano obniżoną gibkość lewej
strony ciała w porównaniu z prawą. Wszystkie osoby badane były
praworęczne. Osoby uczestniczące w zajęciach aquafitnessu
cechowały się najwyższym poziomem gibkości w próbie dla
dolnej części ciała – dwadzieścia kobiet uzyskało wynik
maksymalny (0 cm). Rezultat najmniej korzystny wynosił 17 cm
wśród osób ćwiczących i 32 cm wśród niećwiczących. Największe
różnice (p=0,01) w poziomie gibkości dolnej części ciała
zaobserwowano pomiędzy kobietami uprawiającymi aquafitness
(Grupa I) i nieaktywnymi fizycznie (Grupa III). W próbie gibkości
górnej części ciała największe różnice odnotowano pomiędzy
kobietami z grup ćwiczących (I i II) i grupą kontrolną (III) dla
strony prawej (p=0,001). Kobiety uprawiające aquafitness
i gimnastykę zdrowotną uzyskały wyższe wyniki w próbach siły
niż osoby nieaktywne, ale różnice nie były istotne statystycznie.
Nie stwierdzono znaczących różnic poziomu gibkości i siły
pomiędzy badanymi ćwiczącymi aquafitness i gimnastykę
zdrowotną (tab. 1 i 2).
Tab. 2. Uśrednione wyniki prób sprawnościowych wykonanych przez Grupę
I i III, wraz z odchyleniami standardowymi i wielkością różnic
Grupa I

Grupa III

p

średnia

SD

średnia

SD

Gibkość dolnej cz. ciała [cm]

0,74

2,02

5,03

8,29

0,01

Gibkość górnej cz. ciała –
str. prawa [cm]

5,35

5,41

15,93

15,44

0,001

Gibkość górnej cz. ciała –
str. lewa [cm]

11,48

7,62

18,9

16,58

0,035

Siła ręki prawej [kg]

27,3

4,57

25,33

7,13

0,228

Siła ręki lewej [kg]

26,09

5,57

23,9

7,52

0,3

Tab. 3. Uśrednione wyniki prób sprawnościowych wykonanych przez Grupę
II i III, wraz z odchyleniami standardowymi i wielkością różnic
Grupa II

Grupa III

p

średnia

SD

średnia

SD

Gibkość dolnej cz. ciała [cm]

2,37

4,81

5,03

8,29

0,14

Gibkość górnej cz. ciała –
str. prawa [cm]

5,04

6,79

15,93

15,44

0,001

Gibkość górnej cz. ciała –
str. lewa [cm]

10,3

8,81

18,9

16,58

0,017

Siła ręki prawej [kg]

27,26

4,93

25,33

7,13

0,237

Siła ręki lewej [kg]

26,26

4,58

23,9

7,52

0,155

Analiza danych po uwzględnieniu podziału na podgrupy
wiekowe (poniżej i powyżej 70. roku życia) ujawniła różnice
w poziomie gibkości górnej części ciała pomiędzy grupami
aktywnymi fizycznie a grupą nieaktywną, szczególnie
w przypadku grupy osób powyżej 70. roku życia. Obie podgrupy
wiekowe cechowały się niższym poziomem gibkości po lewej
stronie ciała. Wyniki próby gibkości wysoko korelowały
z wiekiem grupy nieaktywnej fizycznie (r=0,64 dla strony prawej,
r=0,62 dla strony lewej). Podobnych tendencji nie zaobserwowano
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Tab. 2. Uśrednione wyniki prób sprawnościowych z uwzględnieniem podziału na podgrupy poniżej i powyżej 70. roku życia

Osoby powyżej 70. roku życia

Osoby poniżej 70. roku życia

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Gibkość dolnej cz. ciała [cm]

0,18*

2,38

8,33

1,25

2,36

3,61

Gibkość górnej cz. ciała –
str. prawa [cm]

5,09*

4,69*

25,33

5,58*

5,36*

11,9

Gibkość górnej cz. ciała –
str. lewa [cm]

13,18*

9,31*

29,78

9,92

11,21

14,24

Siła ręki prawej [kg]

25,09

25

21,56

29,33

29,36

26,95

Siła ręki lewej [kg]

24*

24,38*

18,22

28

28

26,33

* istotne różnice (p<0,05) pomiędzy grupami aktywnymi fizycznie (I i II) a grupą kontrolną (III)

w grupach aktywnych ruchowo. Istotne różnice rezultatów próby
siły ręki (lewej) zaobserwowano u osób powyżej 70. roku życia
(tab. 2).
Wśród osób uprawiających aquafitness 83% odczuwało
dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa i stawów
obwodowych. W grupie uczęszczającej na zajęcia gimnastyki
zdrowotnej odsetek osób wskazujących na podobne dolegliwości
wyniósł 77%, a w grupie nieaktywnej fizycznie aż 97%.
Uczestnicy zajęć ruchowych przyznali że po ćwiczeniach
nastąpiła wyraźna redukcja doznań bólowych.
W grupie nieaktywnej fizycznie istotnie częściej
dochodziło do uszkodzeń ciała na skutek upadków w porównaniu
z grupą uczęszczającą na zajęcia gimnastyki zdrowotnej
(p=0,000) i aquafitnessu (p=0,003) (ryc. 1). Osoby uczęszczające
z Grupy II potrzebowały średnio 11 tygodni na powrót do pełni
zdrowia po urazie, podczas gdy osoby nieaktywne fizycznie aż
22.

Ryc. 1. Występowanie przewlekłych dolegliwości bólowych i uszkodzeń
ciała będących skutkiem upadku

DYSKUSJA
Aktywność fizyczna jako element zdrowego stylu życia
wywiera znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
układów całego organizmu, obniżenie ryzyka wystąpienia
groźnych chorób, m.in.: nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu,
choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu II [Bouchard
i wsp. 1994, Drabik i Drabik 1997]. Zwiększona aktywność
ruchowa pozwala osobom starszym zachować niezależność
i samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności,
spowalnia procesy inwolucyjne, co skutkuje poprawą jakości
życia [Malina 2002, Boguszewski i wsp. 2012, Prystupa i wsp.
2012]. Wyniki wielu badań potwierdzają także, iż osoby starsze
aktywne ruchowo wydają na cele medyczne około dwa razy

mniej pieniędzy niż te, które prowadzą siedzący tryb życia
[Czerwiński i wsp. 2008, Leś i Gaworska 2011].
Badania, w ramach niniejszej pracy, wykazały zależność
pomiędzy uczestnictwem w zajęciach ruchowych a poziomem
sprawności fizycznej. W próbie gibkości górnej i dolnej części
ciała obie grupy aktywne fizycznie charakteryzowały się istotnie
lepszymi wynikami w porównaniu z grupą nieaktywną. Brown
i Haloszy [1991] dowiedli, iż w wyniku trwającego trzy miesiące
ukierunkowanego treningu gibkości i równowagi dochodzi do
zwiększenia zakresu ruchu w stawach biodrowych oraz poprawy
równowagi przy oczach otwartych i zamkniętych. Korzystny
wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na układ ruchu u osób
starszych został udowodniony także w badaniach Targosińskiego
i wsp. [2001] Wynika z nich, że po półrocznym systematycznym
uczestnictwie w zespołowych ćwiczeniach fizycznych zakresy
ruchów we wszystkich badanych stawach uległy znacznej
poprawie.
Cechą motoryczną jaką poddano ocenie w badaniach
w ramach niniejszej pracy była siła mięśniowa. Wykazano
zależność pomiędzy podejmowaniem ćwiczeń fizycznych
a poziomem siły. Seniorzy aktywni fizycznie (Grupa I i II)
charakteryzowali się wyższymi wynikami próby siły ręki
w porównaniu z seniorami nieaktywnymi. Brytyjscy badacze m.in.
Skelton i wsp. [1999] zaobserwowali, że u kobiet po 70. roku
życia, biorących udział w treningu wytrzymałościowym doszło do
zwiększenia siły, wydolności oraz sprawności funkcjonalnej.
Przyrost
siły
mięśniowej
odnotowano
nawet
u dziewięćdziesięcioletnich seniorów. Zauważono, że większą
efektywnością charakteryzują się długoterminowe plany ćwiczeń
[Tauton i wsp. 1996]. Piitulainen [1998] podkreśla, iż regularnie
stosowany trening siłowy u osób w starszym wieku po 12
miesiącach doprowadził do istotnego zwiększenia powierzchni
przekroju poprzecznego włókien mięśniowych (nawet do 7%),
a także wzrostu siły maksymalnej do 29%. Dowiedziono,
że systematyczne ćwiczenia siłowe mają korzystny wpływ na
poziom sprawności ruchowej seniorów [Stefaniak i wsp. 2006].
Z badań własnych wynika, iż osoby uczęszczające
regularnie na zajęcia aquafitnessu lub gimnastyki zdrowotnej
znacznie rzadziej doznawały uszkodzeń ciała na skutek upadków
i wymagały krótszego czasu leczenia i rehabilitacji. Większość
ankietowanych przyznała również, że według ich opinii
najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie
ryzyka uszkodzenia ciała podczas upadku jest sprawność fizyczna.
Badania Wagnera [1997] wskazują na korzyści płynące ze
zwiększonej aktywności fizycznej, m.in. poprawę równowagi
i zapobieganie upadkom. MacAuley [2001] dowiódł, że w wyniku
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stosowania programów interwencyjnych prawdopodobieństwo
upadków zmniejszyło się o 10-31%. Wykazano także, że wzrost
siły mięśniowej kończyn dolnych, uzyskany poprzez
ukierunkowany trening istotnie poprawia umiejętność
utrzymywania równowagi, a w konsekwencji skuteczniej
zapobiega upadkom. Cho i wsp. [2004] w swoim programie
ćwiczeń, zwrócili szczególną uwagę na korekcję długości kroków
w czasie chodzenia, gdyż zaobserwowali że długość kroku
koreluje z ryzykiem upadku.
W celu potwierdzenia wyników, a także uzyskania
większej ilości informacji na temat zależności pomiędzy
rodzajem aktywności fizycznej a sprawnością funkcjonalną osób
w podeszłym wieku, należałoby kontynuować badania na
większych grupach, przy użyciu bardziej specyficznych
i obiektywnych metod.
Kierunkiem dalszych badań mogłoby być rozszerzenie
grup badanych o osoby, uczęszczające na inne zajęcia ruchowe
np. Nordic Walking lub Tai Chi lub powtórne przeprowadzenie
testów wśród wszystkich badanych w celu uzyskania informacji,
czy dłuższy okres uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych
wpływa na zmiany w obrębie omawianych elementów.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

WNIOSKI
1.

2.

3.

Zajęcia aquafitnessu i gimnastyki zdrowotnej okazały się
skutecznym sposobem podtrzymywania zdrowia osób
w podeszłym wieku, toteż można je zaliczyć do jednej
z metod warunkujących pomyślne starzenie się.
Osoby starsze uczęszczające na zajęcia aquafitnessu
charakteryzowały się najwyższym poziomem gibkości
dolnej części ciała, uczestnicy zajęć gimnastyki
zdrowotnej natomiast – górnej części ciała. Powyższe
formy rekreacji ruchowej należałoby stosować w celu
utrzymania bądź poprawy zakresu ruchomości
w stawach.
Seniorzy aktywni ruchowo znacznie rzadziej doznawali
uszkodzeń ciała na skutek upadków i wymagali
krótszego czasu opieki zdrowotnej. Aktywność ruchowa
może być zatem także elementem profilaktyki upadków.
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DOMINUJĄCY KIERUNEK OBROTÓW W ĆWICZENIACH GIMNASTYKI SPORTOWEJ
U UCZESTNICZEK IGRZYSK OLIMPIJSKICH W SYDNEY
DOMINATING DIRECTION OF ROTATIONS IN EXERCISES OF SPORT GYMNASTICS PERFORMED
BY FEMALE COMPETITORS OF THE OLYMPIC GAMES IN SYDNEY
Włodzimierz Starosta1, Anna Giniewska2
1
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ABSTRACT
Dominating direction of rotations in the exercises of
sport gymnastics performed by female competitors of the
Olympic Games in Sydney
Exercises with the rotations around the vertical body axis
are considered to be one of the most complex asymmetric
movements involving co-ordination. There are only a few
publications dealing with the dominating direction of rotations in
exercises of various sport disciplines, and only one of them
concerned sport gymnastics [Mazniczenko, 1959]. Hence, the
aims of the work hereby was to: 1. Define the dominating
direction of rotations in various contests of sport gymnastics. 2.
Attempt to determine the direction of rotation of specific
elements performed by female gymnasts during competitions. 3.
Search dependencies between the direction of rotations and the
degree of complexity of elements involving rotations in
gymnastic exercises compositions. Method. The dominating
direction of rotations was established through indirect observation
– video-recording. The observations involved gymnastic
exercises compositions presented by 41 leading female
competitors from 12 countries (42% of competitors) during
Olympic Games in Sydney. Conclusions. Out of 555 elements
with rotation, 58% were performed to the left. In three gymnastic
exercises compositions left rotations dominated. As the category
of difficulty of the exercises increased, the number of elements
performed to the left also increased. This was a dominating
direction in most female gymnasts. A considerable individual
differentiation regarding the direction of elements performed with
rotations was observed.
Key words: sport gymnastic, dominating direction of rotation,
indirect observation, exercises on non parallel bars, exercises on
the balance-board, gymnastics jump, free exercises.
STRESZCZENIE
Do najbardziej złożonych koordynacyjnie ruchów
asymetrycznych należą ćwiczenia z obrotami wokół podłużnej osi
ciała. W piśmiennictwie znajduje się niewielka liczba publikacji
dotycząca dominującego kierunku obrotów w ćwiczeniach
rozmaitych dyscyplin sportu, ale tylko jedna z nich dotyczyła
gimnastyki sportowej [Mazniczenko 1959]. Stąd celem niniejszej
pracy było: 1. Określenie dominującego kierunku obrotów
w różnych konkurencjach gimnastyki sportowej. 2. Próba
ustalenie kierunku obrotu przy wykonywaniu przez zawodniczki
konkretnych elementów podczas zawodów. 3. Poszukiwanie
zależności między kierunkiem obrotów a stopniem złożoności

elementów z obrotem w układach gimnastycznych. Metoda.
Dominujący kierunek obrotów ustalano z pomocą obserwacji
pośredniej - wideozapis. Obserwacjami objęto układy
gimnastyczne prezentowane podczas Igrzysk Olimpijskich
w Sydney przez 41 czołowych zawodniczek z 12 krajów (42%
uczestniczek). Wnioski. Spośród 555 elementów z obrotem
aż 58% wykonały one w lewo. W trzech konkurencjach
gimnastycznych dominowały obroty w lewo. Wraz ze wzrostem
kategorii trudności ćwiczeń, zwiększała się liczba elementów
wykonywanych w lewo. Kierunek ten był dominującym
u większości gimnastyczek. Stwierdzono znacznie indywidualne
zróżnicowanie odnośnie kierunku wykonania elementów
z obrotami.
Słowa kluczowe: gimnastyka sportowa, dominujący kierunek
obrotów, obserwacje pośrednie, ćwiczenia na poręczach
asymetrycznych, ćwiczenia na równoważni, skok, ćwiczenia wolne.
WSTĘP
Symetria i asymetria czynności ruchowych towarzyszy
człowiekowi w każdej dziedzinie życia, jednak najwyraźniej
przejawia się w wychowaniu fizycznym i sporcie. Do najbardziej
złożonych koordynacyjnie ruchów asymetrycznych należą
ćwiczenia połączone z obrotami wokół podłużnej osi ciała.
Występują one w wielu dyscyplinach sportowych. Ich złożoność
uwarunkowana jest nie tylko liczbą obrotów (np. w piruetach
łyżwiarstwa figurowego wykonuje się ich ok.70), ale położeniem
ciała w stosunku do powierzchni podparcia. Do bardziej
złożonych należą te wykonywane w powietrzu, tj. w położeniu
bez podporowym. Do rekordowych osiągnięć w tym zakresie
należą skoki z czterema obrotami wykonywane w łyżwiarstwie
figurowym.
W piśmiennictwie znajduje się niewielka liczba prac
dotyczących dominującego kierunku obrotów w ćwiczeniach
rozmaitych dyscyplin sportowych m.in. w łyżwiarstwie
i wrotkarstwie figurowym, gimnastyce artystycznej, sportach
walki i zespołowych grach sportowych. Wyniki badań
przeprowadzone w tych i innych dyscyplinach [Dębczyńka,
Starosta, 1990; Dębczyńska-Wróbel, Starosta, 1998, 2007;
Fostiak, Starosta, 1999; Oberbeck, 1989; Stein, 1959; Starosta,
1970, 1975, 1986, 1990, 2008; Wolf-Cvitak, Starosta, 1999]
potwierdziły, iż w większości z nich ćwiczenia z obrotami
wykonywano najczęściej w lewo. Jedna z niewielu
opublikowanych prac odnośnie wiodącego kierunku obrotów
w gimnastyce sportowej należała do D. Mazniczenko [1959].
Miała ona charakter metodyczny i nie dotyczyła gimnastyczek,
a tym bardziej światowej elity.
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W tej sytuacji za uzasadnione uznano podjęcie badań
ukierunkowanych na osiągnięcie następujących celów: 1.
Określenie dominującego kierunku obrotów w różnych układach
gimnastyki sportowej. 2. Próba określenia kierunku obrotu przy
wykonywaniu przez zawodniczkę konkretnych elementów
podczas różnych etapów zawodów. 3. Ustalenie zależności
między dominującym kierunkiem obrotów a stopniem złożoności
elementów z obrotem w układach gimnastycznych.

przeważał w: ćwiczeniach na równoważni, ćwiczeniach
wolnych i skoku przez konia. Procentowy udział elementów
z obrotem w lewo we wszystkich wykonanych elementach
z rotacją stanowił odpowiednio: w ćwiczeniach na równoważni
– 54%, w ćwiczeniach wolnych – 62% i w skoku przez konia –
69%. Jedynie w ćwiczeniach na poręczach asymetrycznych
zaznaczyła się niewielka dominacja kierunku obrotów w prawo,
stanowiły one 51% wszystkich elementów wykonanych z obrotem
(ryc. 1).

MATERIAŁ I METODY
Lewa

WYNIKI BADAŃ
Określenie dominującego kierunku obrotów w różnych
układach gimnastyki sportowej
Najpierw spróbujemy ująć w cyfry ogólną tendencję
wyników przeprowadzonych obserwacji. W zaprezentowanych
przez telewizję wszystkich czterech układach ćwiczeń gimnastyki
sportowej zawodniczki wykonały łącznie 555 elementów
z obrotem wokół podłużnej osi ciała. Znacznie więcej wykonano
ćwiczeń z obrotami w lewo – 323 (58%). Jednocześnie,
zaskakująco dużo wykonano ich z obrotem w prawo – 232
(42%). Sumaryczne proporcje zdają się świadczyć o nie tak
wielkiej przewadze jednego kierunku obrotów w wykonanych
ćwiczeniach gimnastycznych u najlepszych zawodniczek świata.
Oznaczać to może, iż w tych bardzo złożonych ćwiczeniach
dominującym kierunkiem mogą być zarówno obroty w lewo,
jak też w prawo. W dalszej analizie poszukiwano odpowiedzi
jak te proporcje wykonania elementów w obrotami w prawo
i lewo kształtują się w poszczególnych układach.
Dla osiągnięcia tego celu posłużyła analiza wszystkich
czterech układów stosowanych w gimnastyce sportowej
uwzględniająca kierunek wykonania elementów z obrotem wokół
podłużnej osi ciała. Prześledzono przejawianie się stronnego
zróżnicowania kierunku wykonania tych ćwiczeń we wszystkich
etapach zawodów, tj. kwalifikacjach, finale drużynowym, finale
indywidualnym w czwórboju, finale indywidualnym na
poszczególnych przyrządach. Kierunek obrotów w lewo

Prawa
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Do określenia dominującego kierunku obrotów
w gimnastyce sportowej kobiet na Igrzyskach Olimpijskich
Sydney 2000 wykorzystano metodę obserwacji pośredniej. Za
pomocą magnetowidu, na taśmie VHS rejestrowano występy
zawodniczek transmitowane przez telewizję Eurosport. Były to
zarówno relacje bezpośrednie, jak i obszerne retransmisje z tych
zawodów.
W tych najbardziej prestiżowych zawodach na świecie
wzięło udział 98 gimnastyczek z 17 krajów. Jednak,
przekazywany materiał objął jedynie układy prezentowane
przez 41 najlepszych gimnastyczek z 12 krajów, tj. 42%
uczestniczących w tych zawodach. Każdy układ poddano
szczegółowej analizie zmierzającej do określenia kierunku
obrotów wykonywanych w poszczególnych elementach z rotacją.
Na tej podstawie ustalono ogólną liczbę elementów z obrotami
wykonanych przez zawodniczkę i ich kierunek. W oparciu o te
dane dokonywano obliczeń liczby elementów wykonanych przez
zawodniczkę w prawo i lewo. Z tych indywidualnych wyników
powstały dane sumaryczne dotyczące liczby ćwiczeń z obrotami
wykonanych przez gimnastyczki w poszczególnych układach
czwórboju gimnastycznego, a także na różnych etapach
zawodów. Analiza zebranego materiału badawczego była
odpowiednia do celów pracy.
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Ryc. 1. Procentowy udział elementów z obrotem w prawo i w lewo
w poszczególnych układach (konkurencjach) gimnastyki sportowej n = 106

Indywidualne zróżnicowanie dominującego kierunku obrotów
u gimnastyczek w różnych układach
Dla
uzyskania
pełniejszego
obrazu
stronnego
zróżnicowania elementów z obrotem określono także dominujący
kierunek obrotów u każdej zawodniczki w ćwiczeniach: na
równoważni, poręczach asymetrycznych i wolnych.
Analiza wyników indywidualnych na równoważni
(ryc.2) wykazała przewagę kierunku obrotów w lewo u mniejszej
liczby zawodniczek niż w prawo, bo aż u dziewięciu spośród
siedemnastu. Co więcej, u gimnastyczek tych reprezentujących
7 przodujących krajów świata w tej dyscyplinie sportu
przewaga elementów wykonanych w prawo wahała się
w granicach 60-100%. Spośród zawodniczek, u których
dominowało wykonanie ćwiczeń z obrotami w lewo, aż siedem
znaczną liczbę elementów realizowało także w prawo (20-43%).
Jedynie dwie gimnastyczki wszystkie elementy z obrotami
wykonywały wyłącznie w lewo. Ćwiczenia na równoważni zalicza
się do najbardziej złożonych koordynacyjnie. Wyraźna przewaga
jednego kierunku obrotów w elementach na tym przyrządzie zdaje
się podpowiadać tendencję: im bardziej złożone ćwiczenie, tym
częściej wykonywane było z obrotem w prawo. Przeczy to
tendencji ustalonej wcześniej przez W. Starostę [1975, 1990]
dotyczącej skoków lekkoatletycznych. Nie wykluczone, iż pewien
wpływ na tę indywidualną tendencję posiadało przygotowanie
choreograficzne zawodniczek, w którym dominowało wykonanie
elementów z obrotami w prawo.
W ćwiczeniach na poręczach asymetrycznych tyle
samo zawodniczek częściej wykonywało obroty z rotacją
w prawo co w lewo (ryc.3) Trzy zawodniczki wykonały taką
samą liczbę ćwiczeń z obrotami w prawo i w lewo. Interesujące,
że 10 gimnastyczek u których dominowały w ćwiczeniach obroty
w prawo (wahania 60-100%) również pochodziło z krajów
przodujących w tej dyscyplinie sportu. Jedynie u trzech
zawodniczek przewaga wykonania elementów w lewo była
całkowita (100%), a u pozostałych wahała się w granicach 5786%.
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Ryc.2. Stronne zróżnicowanie wykonania elementów z obrotem u poszczególnych zawodniczek w ćwiczeniach na równoważni (%), n = 17
Kraj

N
elem.

Lp.

Zawodniczka

1

E. Prodounowa

RUS

9

2

H. Tyryk

UKR

7

3

D. Dawes

USA

5

4

M. Olaru

ROM

9

5

T. Schwikert

USA

8

6

A. Meisak

BLR

4

7

A. Croak

AUS

7

Udział elementów z obrotem w prawo (P) i w lewo (L)
(w procentach wielkość dominacji i jej kierunek)
100 P
86 P

14 L

80 P

20 L

78 P

22 L

75 P

25 L

75 P

25 L

71 P

29 L

8

B. Walter

AUS

6

9

L. Xuan

CHN

5

67 P

33 L

10

E. Lobazniouk

RUS

5

11

L. Jie

CHN

8

12

C. Presacan

ROM

5

13

D. Fangxiao

CHN

9

22 P

78 L

14

E. Ray

USA

13

22 P

78 L

15

A. Raducan

ROM

5

16

T. Yarosh

UKR

7

17

A. Slater

AUS

7

60 P

40 L
100 L
100 L

20 P

80 L

25 P

75 L

29 P

71 L
43 P

57 L

Ryc.3. Stronne zróżnicowanie wykonania elementów z obrotem u poszczególnych zawodniczek w ćwiczeniach na poręczach asymetrycznych (%), n = 23
N
Udział elementów z obrotem w prawo (P) i w lewo (L)
Lp.
Zawodniczka
Kraj
elem.
(w procentach wielkość dominacji i jej kierunek)
1

A. Isarescu

ROM

5

100 P

2

E. Chow

USA

6

100 P

3

A. Meisak

BLR

7

4

D. Dawes

USA

6

5

L. Xuan

CHN

5

6

E.Prodounova

RUS

4

7

S. Amanar

ROM

7

100 P
83 P

17L

80 P

20 L

75 P

25 L

71 P

21 L

8

E. Teza

FRA

6

9

M. Olaru

ROM

6

67 P

33 L

10

S. Khorkina

RUS

5

11

Y. Yun

CHN

5

100 L

12

T. Schwikert

USA

3

100 L

13

K. Maloney

USA

5

14

H. Mandan

CHN

7

15

E. Lobazniouk

RUS

6

17 P

83 L

16

L. Jie

CHN

6

17 P

83 L

17

V. Karpenko

UKR

5

20 P

18

A. Polozkova

BLR

5

20 P

19

D. Fangxiao

CHN

6

20

A. Slater

AUS

7

21

O. Roschupkina

UKR

6

50 P

50 L

22

M. Zarzhitskaya

BLR

6

50 P

50 L

23

T. Zharganova

BLR

8

50 P

50 L

64 P

36 L

60 P

40 L

100 L
14P

86 L

80 L
80 L
33 P

67 L
43 P

57 L

Ryc.4.Stronne zróżnicowanie wykonania elementów z obrotem u poszczególnych zawodniczek w ćwiczeniach wolnych (%),n = 18
N
Udział elementów z obrotem w prawo (P) i w lewo (L)
Lp.
Zawodniczka
Kraj
elem.
(w procentach wielkość dominacji i jej kierunek)
1

E. Zamolodtchikova

RUS

12

2

T. Mc Intosh

AUS

8

100 P

3

B. Walter

AUS

8

87 P

4

M. Zarzhitskaya

BLR

7

86 P

5

A. Croak

AUS

9

6

A. Raducan

ROM

9

7

L. Skinner

AUS

10

100 P
13 L
14 L

69 P

31L

67 P

33 L

60 P

40 L

8

A. Tchepeleva

RUS

8

100 L

9

E. Lobazniouk

RUS

8

100 L

10

D. Fangxiao

CHN

11

100 L

11

E. Moya

ESP

11

100 L

12

A. Slater

AUS

10

13

E. Ray

USA

13

8P

14

T. Yarosh

UKR

9

11 P

15

Y. Yun

CHN

12

22 P

UKR

10

22 P

16

V. Karpenko

17

S. Amanar

ROM

10

18

S. Khorkina

RUS

11

100 L
91 L
89 L
78 L
78 L
30 P

70 L
45 P

55 L
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Elementy z obrotem wokół podłużnej osi ciała
w układach ćwiczeń wolnych (ryc.4) znacznie większa liczba
gimnastyczek (n=11) wykonała w lewo. Spośród 17
zawodniczek 5 wykonało elementy z obrotami wyłącznie w lewo,
u 6 przeważała ich realizacja w tym kierunku (55-91%), a u 7
w prawo (60-100%). Także te wyniki zdają się wskazywać na
tendencję do symetryzacji techniki sportowej, tj. wykonania
złożonych ćwiczeń z obrotami w prawo i w lewo. Ocenić to
chyba można jako racjonalne rozwiązanie zmierzającego do
równomiernego obciążenia obu stron ciała, w tym także aparatu
równowagi.

kategoriami zalicza się do ćwiczeń o niskim stopniu trudności. Dla
celów tej pracy oznaczono je symbolem X3.
W układach na równoważni począwszy od kategorii A,
procentowy udział elementów z obrotami w lewo wśród
wszystkich pozostałych stopniowo wzrastał (jedynie w kategorii
D w równej liczbie wystąpiły elementy wykonane w prawo
i w lewo): X - 52% , A – 44%, B – 47%, C – 75%, D – 50%, E 83% (ryc. 5). W ćwiczeniach na poręczach asymetrycznych we
wszystkich kategoriach trudności (X, A, B, C, D, E) elementy
z obrotami częściej wykonywano w prawo (ryc. 6).
Lewa

Kierunek obrotu przy wykonywaniu przez zawodniczkę
konkretnych elementów podczas wszystkich etapów zawodów

Zależność między kierunkiem obrotów a stopniem trudności
elementów z obrotem w układzie gimnastycznym
W gimnastyce sportowej istnieje podział wszystkich
elementów ze względu na ich stopień złożoności - trudności1,2.
Każda jej konkurencja (np. ćwiczenia na równoważni) posiada
klasyfikację typowych dla niej elementów o różnym stopniu
trudności. Klasyfikacja ta obejmuje także elementy z obrotami
wokół podłużnej osi ciała. Do elementów o wysokim stopniu
trudności należą ćwiczenia mieszczące się w kategoriach
trudności A, B, C, D i E. W każdej z tych kategorii mieści się
wiele elementów z rotacją. Stanowią one większość wśród
innych sklasyfikowanych elementów i należą do najbardziej
złożonych, a zarazem najbardziej efektownych ćwiczeń
w gimnastyce sportowej. Elementy nie objęte tymi pięcioma
1
Kategorie trudności elementów - patrz: „Przepisy sędziowania
w gimnastyce sportowej kobiet 1997 - 2000”, P.Z. Gimnastyczny,
Warszawa, 1997.
2
Pojęcie „stopień trudności” posiada charakter umowny, nie dzieli
ćwiczeń na trudne i łatwe, bowiem są to pojęcia względne, odnosi się
natomiast do kategorii trudności poszczególnych elementów
występujących w przepisach gimnastyki sportowej.
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Ryc. 5. Procentowy udział elementów z obrotem w prawo i w lewo
w poszczególnych kategoriach trudności w ćwiczeniach na równoważn,
n = 19
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W tej części analizy materiału obserwacji chodziło
o ustalenie: czy w poszczególnych etapach zawodów gimnastyczki
zmieniają dominujący kierunek obrotów podczas wykonania
konkretnych elementów? Podczas Igrzysk Olimpijskich Sydney
2000 wiele zawodniczek zaprezentowało swoje układy
kilkakrotnie. Gimnastyczki te wystąpiły dwu – lub trzykrotnie
z tymi samymi układami w kolejnych etapach zawodów, niektóre
z nich prezentowano w dwóch układach. Analiza wykazała,
że w ćwiczeniach: na równoważni, poręczach asymetrycznych
i ćwiczeniach wolnych- kierunek obrotów podczas
wykonywania przez zawodniczkę tych samych elementów
w żadnym przypadku nie uległ zmianie. Nie zmieniała się
także w znaczący sposób struktura układów, czyli liczba
prezentowanych elementów zarówno z rotacją jak i bez niej
oraz ich kolejność. Zaledwie trzy zawodniczki wprowadziły
niewielkie zmiany w swych układach dodając do nich kolejny
element z rotacją. Zmiany te były jednak niewielkie i nie
wpływały na strukturę całego układu.
W skoku przez konia także nie zaobserwowano
znaczących zmian kierunku wykonania elementów z rotacją
wokół podłużnej osi ciała. Choć czasami wykonywane skoki
różniły się między sobą (pochodziły z odmiennych grup
trudności), to kierunek wykonania elementów z rotacją (także
elementów strukturalnie podobnych do siebie jak rundak
i przerzut w przód z ½ obrotu) pozostawał taki sam.
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Ryc. 6. Procentowy udział elementów z obrotem w prawo i w lewo
w poszczególnych kategoriach trudności w ćwiczeniach na poręczach,
n = 24

W ćwiczeniach wolnych zróżnicowanie elementów pod
względem kierunku ich wykonania miało falowy przebieg – raz
malało, raz wzrastało, ale we wszystkich kategoriach dominował
kierunek obrotów w lewo: A – 59%, B – 83%, C – 64%, D –
85%, E – 77% (ryc. 7).
Po zsumowaniu liczby wszystkich elementów z rotacją
wykonanych w każdej z kategorii trudności w trzech układach
okazało się, iż począwszy od grupy elementów o niskim stopniu
trudności X, poprzez kategorie A, B, C, D aż do tej
o najwyższym stopniu trudności – E, liczba elementów
z rotacją wykonanych w lewo stopniowo wzrastała: X – 48%,
A – 55%, B – 56%, C – 59%, D – 62%, E – 73% (ryc. 8).

3

W przepisach gimnastyki sportowej taka kategoria nie istnieje, została ona
utworzona tylko na potrzeby tej pracy i oznacza elementy o najniższym
stopniu trudności nie ujęte w przepisach.
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Ryc. 7. Procentowy udział elementów z obrotem w prawo i w lewo
w poszczególnych kategoriach trudności w ćwiczeniach wolnych, n = 19
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Ryc. 8. Procentowy udział elementów z obrotem w prawo i w lewo
w poszczególnych kategoriach trudności w trzech układach
(konkurencjach) n = 62

PODSUMOWANIE
Dominowanie kierunku obrotów w lewo u najlepszych
uczestniczek Igrzysk Olimpijskich w Sydney w trzech
układach gimnastycznych, świadczyć może: po pierwsze,
o preferowaniu tego kierunku podczas wykonania złożonych
ćwiczeń; po drugie, o traktowaniu tego kierunku jako
tradycyjnego usankcjonowanego wzorcami byłych mistrzów;
po trzecie, znacznej przewadze zawodniczek praworęcznych
wśród gimnastyczek biorących udział w zawodach. Bowiem,
wyniki licznych badań [Starosta, 1970, 1975, 1990, 2008] nad
dominującym kierunkiem obrotów w ćwiczeniach sportowych
wykazały, iż większość osób praworęcznych znacznie częściej
wykonuje ćwiczenia z obrotem w lewo. Wynika to
prawdopodobnie z faktu, iż kończyną dominującą można
wykonać silniejszy zamach sprzyjający poprawniejszemu
wykonaniu elementów z obrotem. Odnośnie tego, zdania są
podzielone wśród specjalistów sportu i sztuki tanecznej
(szczególnie tańca klasycznego).
Jednocześnie, prezentowane wyniki obserwacji
wskazały na mniejsze niż się spodziewano dominowanie
kierunku obrotów w lewo (58%) i znaczące miejsce ćwiczeń
wykonanych z obrotami w prawo (42%). Analiza wykonania
elementów z obrotami w poszczególnych układach dostarczyła
zaskakujących wyników. Najpierw, wyjaśniło się, że przewaga
wykonania obrotów w lewo nie dotyczyła ćwiczeń na
równoważni ocenianych jako najbardziej złożone. U 9
zawodniczek spośród 17 przy wykonaniu ćwiczeń z obrotami na
równoważni dominował kierunek w prawo. Także w ćwiczeniach
na poręczach odnotowano jednakową liczbę gimnastyczek,
u których dominowały obroty w prawo lub w lewo. Tylko
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w ćwiczeniach wolnych wśród 18 zawodniczek jedynie 7
przejawiło dominowanie obrotów w prawo.
Co szczególnie ważne, we wszystkich układach
stwierdzono nieliczną grupę zawodniczek wykonujących elementy
z obrotami wyłącznie w jednym kierunku. Świadczy to
o wykonaniu najbardziej złożonych elementów „asymetrycznie”
przez zawodniczki światowej elity. U niektórych gimnastyczek
odnotowano pełną „symetrię” w tym zakresie. Jednak, był to
specyficzny rodzaj symetrii. Nie dotyczył on bowiem
wykonania tym samych elementów z obrotem w prawo
i w lewo, ale realizacji połowy z nich w jednym i połowy
w drugim kierunku. U licznej grupy zawodniczek stwierdzono
bardzo zróżnicowane proporcje (zakres) tej specyficznej
symetrii (8%-86%). Były one odmienne w różnych układach.
Zdaje się to wskazywać na podejmowane próby
równomiernego rozłożenia obciążenia na obie strony ciała.
W oparciu o wyniki przeprowadzonych obserwacji można
przypuszczać, iż kierunek, w którym zawodniczka wykonuje
dane elementy z rotacją jest stały i kształtuje się w toku
wielokrotnego powtarzania elementu podczas treningu.
Dochodzi w ten sposób do automatyzacji sposobu wykonania
ćwiczenia. Prawdopodobnie, wykonanie go w drugim kierunku
byłoby możliwe, lecz mogłoby pogorszyć jego technikę
i zmniejszyć pewność jego wykonania podczas zawodów, a więc
w warunkach ekstremalnych. Tym bardziej, walki o medal
podczas igrzysk olimpijskich. Łączyłoby się to ze zbyt dużym
ryzykiem.
Poprawne technicznie wykonanie elementów należących
do najwyższych kategorii trudności (D, E) wymagało wysokiego
poziomu koordynacji ruchowej, wysokich umiejętności
technicznych
oraz
panowania
nad
własnym
ciałem.
Prawdopodobnie dlatego, wraz ze wzrostem kategorii
trudności, zwiększała się liczba elementów wykonanych
w lewo. Być może, wykonanie złożonych technicznie elementów
z obrotem w tym kierunku tworzyło u zawodniczek większe
poczucie pewności. Ale mogło to wynikać też ze znacznie
częstszego wykonywania w tym kierunku ćwiczeń podczas
treningu.
WNIOSKI
1.

2.

3.

4.

W większości układów gimnastyki sportowej kobiet na
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney dominowały obroty
w lewo. Na podstawie wyników średnich przeważały one
w ćwiczeniach na równoważni, ćwiczeniach wolnych
i w skoku przez konia. Nieco inaczej kształtowały się wyniki
dominacji u poszczególnych zawodniczek.
Analiza wyników indywidualnych dotycząca kierunku
wykonania elementów z rotacją wykazała przewagę
kierunku obrotów w prawo w ćwiczeniach na
równoważni u dziewięciu spośród siedemnastu
zawodniczek. W ćwiczeniach na poręczach asymetrycznych
tyle samo (n=10) zawodniczek częściej wykonywało obroty
z rotacją w prawo i w lewo. Elementy z obrotem w układach
ćwiczeń wolnych znacznie większa liczba gimnastyczek
(n=11) wykonywała je w lewo.
Przedstawione tendencje mogły zostać nieco „skażone”
przypadkowością prezentowanych występów, co prawda
najlepszych zawodniczek i nie możnością przeanalizowania
układów ćwiczeń wszystkich gimnastyczek.
W ćwiczeniach na równoważni, poręczach asymetrycznych,
ćwiczeniach wolnych, kierunek obrotów podczas
wykonania przez zawodniczkę tych samych elementów
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z rotacją w żadnym przypadku nie uległ zmianie. Nie
zmieniała się także w znaczący sposób struktura układów,
czyli liczba prezentowanych elementów zarówno z rotacją,
jak i bez niej oraz ich kolejność.
W ćwiczeniach na równoważni począwszy od kategorii A,
procentowy udział elementów z obrotem w lewo
w stosunku do liczby wszystkich elementów stopniowo
wzrastał (jedynie w kategorii D w równej ilości wystąpiły
elementy wykonane w prawo i w lewo). W ćwiczeniach na
poręczach asymetrycznych we wszystkich kategoriach
trudności (X, A, B, C, D, E) elementy z rotacją częściej
wykonywane były w prawo. W ćwiczeniach wolnych
przebieg zróżnicowania kierunku wykonania elementów był
falowy – raz malał, raz wzrastał, lecz w każdej z kategorii
od A do E dominował kierunek obrotów w lewo.
Suma wszystkich elementów z rotacją wykonanych
w trzech układach w zależności od kategorii ich trudności
wykazała stopniowo wzrastające dominowanie realizacji
ich w lewo.
We wszystkich układach stwierdzono nieliczną grupę
zawodniczek wykonujących elementy z obrotami wyłącznie
w jednym kierunku. Świadczy to o wykonaniu najbardziej
złożonych elementów „symetrycznie” przez gimnastyczki
światowej elity. Ta specyficzna „symetria” polegała na
wykonaniu części elementów z obrotem w prawo,
a drugiej części w lewo. Jedynie u nielicznych
zawodniczek wystąpiła w tym zakresie pełna równowaga
liczbowa (50% – 50%). Ten rodzaj „symetrii” ruchów
niezależnie od jego zakresu traktować trzeba jako
pożyteczną odmianę wszechstronności ruchowej.
Prawdopodobnie, ta odmiana „symetryzacji” zwiększała
sumaryczny efekt prezentowanego układu ćwiczeń.
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INNOWACYJNA METODYKA TRENINGU SIŁOWEGO DZIESIĘCIOBOISTÓW
INNOVATIVE METHODS OF STRENGTH TRAINING OF DECATHLETES
Krzysztof Ludwik Sobolewski1, Wiaczesław Shved2
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Chosen issues of strength training of decathletes varying
in the level of sports qualification have already been studied by
Polish and foreign authors. However, when investigating the
problems of strength training of decathletes, many researchers
ignored strength measurement of some muscle groups, which
they believed were insignificant, investigating only the basic
muscle groups.
When examining strength profiles of sportsmen, some
authors were concerned with the maximum strength, others with
the relative strength, yet without any experimental justification of
the significance of one or another type of the feature studied. The
ratio of flexor to extensor muscle strength in various segments
of the upper and lower limbs, and dynamics of these indices in
the process of improving the level of sports performance have
turned out to be completely unrecognized.
The present study indicates that the higher the sports
qualification of decathletes, the more elevated the level of their
strength parameters. The strongest groups of muscles in the lower
limbs included foot plantar flexors, and hip and leg extensors,
whereas hip, leg and posterior foot flexors appeared to be
relatively weak. In the upper limbs, strength indices were the
highest among arm extensors and forearm flexors, being
relatively low in arm flexors and forearm extensors.

CEL BADANIA
Celem badania jest teoretyczne opracowanie
i eksperymentalna ocena innowacyjnej metodyki treningu
siłowego opartej na dyferencyjnym zastosowaniu strukturalnie
dobranych ćwiczeń siłowych w tym także na trenażerach dla
efektywnego rozwoju specyficznych umiejętności siłowych
i oceny ich współzależności na poziomie ogniw kończyn
dolnych i górnych dziesięcioboistów.
HIPOTEZA BADAWCZA
Przewiduje się, iż opracowanie i realizacja
innowacyjnej
metodyki
siłowego
przygotowania
dziesięcioboistów może być efektywna, jeśli będzie zapewnione
w procesie treningu sportowego zróżnicowane zastosowanie
strukturalnie dobranych ćwiczeń, w tym na trenażerach dla
rozwoju siły mięśni zginaczy i prostowników na poziomie ogniw
funkcjonalnych
aparatu
ruchowego.
Takie
działania
rzeczywiście podwyższą specyfikę rozwoju zdolności siłowych,
a w następstwie mogą sprzyjać wzrostowi ich mistrzostwa
sportowo – technicznego.
Obiektem
badania
jest
proces
siłowego
przygotowania lekkoatletów - dziesięcioboistów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ
PRAKTYCZNE ZNACZENIE BADAŃ
Aktualność badań. Problem przygotowania siłowego
dziesięcioboistów z uwagi na swoją specyfikę i złożoność
pozostawał przez długi czas przedmiotem głębokich analiz
specjalistów, uczonych i trenerów różnych krajów. Opracowuje się
nowe technologie i wdraża do nowoczesnego procesu
naukowo - treningowego [7, 17].
Przeprowadzone kompleksowe badania naukowe i bogactwo
doświadczenia praktycznego gromadzonego w przeszłości,
pozwoliło na opracowanie podstawowych zasad, na bazie, których
projektuje się nowoczesne programy treningu siłowego sportowców
różnych dyscyplin sportowych [21].
Przykładowo w celu efektywnego rozwoju siły
ukształtowano powszechnie stosowaną zasadę dynamicznej
zgodności określającą zróżnicowany dobór środków treningu
w zależności od charakterystyki siłowo – przestrzennej aktów
ruchowych istotnych dla danej konkurencji. Taka specyfika
rozwoju siły określa nowe podejście do realizacji środków
specjalnego przygotowania wychodząc z założeń dynamiczności
mechanizmów wybranego rodzaju dyscypliny.
Zatem problematyka siłowego przygotowania
dziesięcioboistów przybiera szczególnie złożony charakter,
z powodu różnorodności struktur biodynamicznych każdej
z dziesięciu dyscyplin, co wymaga od ćwiczących rozwoju różnego
zbioru zdolności siłowych.

Opracowana
innowacyjna
metodyka
siłowego
przygotowania wprowadza istotne zmiany w systemie
zróżnicowanego wykorzystania ćwiczeń dobieranych strukturalnie, w
tym na trenażerach, znacznie podnoszących siłę mięśni zginaczy
i prostowników na poziomie aktywnych ogniw aparatu ruchowego
dziesięcioboistów.
Rezultaty badań mogą być efektywnie zastosowane w:
−

działalności profesjonalno
dziesięcioboistów;

−

przy opracowaniu planowania treningu siłowego w strukturze
makro-, mezo- i mikrocykli treningu dziesięcioboistów;

−

w procesie kształcenia kadr w wyższych uczelniach kultury
fizycznej i sportu w ramach przedmiotów: Teoria Sportu
oraz Teoria i metodyka lekkiej atletyki.

ZWIĄZEK

WYNIKÓW

DZIESIĘCIOBOJU

ZE

W

-

pedagogicznej

ODRĘBNYCH

WSKAŹNIKAMI

trenerów

KONKURENCJACH

TRENINGU

SIŁOWEGO

SPORTOWCÓW

Dyscypliny dziesięcioboju z uwagi na strukturę ruchów,
jak i charakteryzujących je parametrów fizycznych nie są
jednolite. Czym mniejsza różnica między nimi, tym związek
wzajemny jest ściślejszy. W teorii i praktyce lekkiej atletyki duże
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R < 0,01) i w skoku o tyczce (g = 0,465; R < 0,01). Trochę słabiej
wyrażony jest związek z wynikiem w pchnięciu kulą
(g = 0,388; R < 0,05).
Wysoki stopień związku wzajemnego wykazano między
wynikami w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem (g = 0,700;
R < 0,01), trochę niższy - między wynikiem w pchnięciu kulą
i wynikami w skoku o tyczce (g = 0,517; R < 0,01), w skoku
wzwyż (g = 0,432; R < 0,05), w rzucie oszczepem (g = 0,429;
R < 0,05), w biegu na 110 m p. płotki (g = 0,391; R < 0,05)
i z sumą punktów w wieloboju N.492; R < 0,01).
Wynik w skoku wzwyż u dziesięcioboistów okazał się
w największym stopniu związany z sumą punktów w wieloboju
(g 0,507; R < 0,01) i z wynikiem w skoku o tyczce (g = 0,502;
R < 0,01); w mniejszym stopniu - z wynikiem w rzucie dyskiem
(g = 0,411; R < 0,05) i w biegu na 110 m p. pł. N.337; R < 0,05).
Zaznaczono istotny związek wzajemny między wynikami
dziesięcioboistów w biegu na 400 m i wynikami w biegu na 100 m
(g = 0,557; R < 0,01), w biegu na 1500 m (g = 0,543; R < 0,01),
w biegu na 110 m p. płotki (g = 0,444; R < 0,05). Wynik w biegu na
400 m posiada statystycznie wiarygodny związek z sumą punktów
w wieloboju (g =-0,520; R < 0,01).
W biegu na 110 m p. płotki wynik dziesięcioboistów ma
ścisły związek z wynikami w biegu na 100 m (g = 0,688;
R < 0,01), w skoku w dal (R 0,499; R < 0,01) i z sumą punktów
w wieloboju (g =-0,544; R < 0,01). Słabiej wyrażony jest związek z
wynikami w biegu na 400 m (g = 0,444; R < 0,05), w skoku
o tyczce (g =-0,412; R < 0,05), w pchnięciu kulą (g =-0,391;
R < 0,05) i w skoku wzwyż (g =-0,337; R < 0,05).
Wysoki stopień związku wzajemnego przedstawiono
u dziesięcioboistów niskiej kwalifikacji między wynikami
w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą, co jest zupełnie logicznie
(g = 0,700; R < 0,01). Związek wzajemny wyniku znacznie niższy
okazał się w rzucie dyskiem z wynikami w skoku wzwyż
(g = 0,411; R < 0,05), w skoku o tyczce (g = 0,368; R < 0,05)
i z sumą punktów w wieloboju (g = 0,388; R < 0,05).
Wyniki w skoku o tyczce wzajemnie powiązane są
z sumą punktów w dziesięcioboju (g = 0,475; R < 0,01) i sześciu

zainteresowanie stanowi badanie wzajemnego związku między
różnymi konkurencjami dziesięcioboju.
Wynik w każdej konkurencji wieloboju zależy od sumy
przyczyn - im więcej podobnych przyczyn wpływa na progresję
wyników dziesięcioboisty w kilku konkurencjach, tym większy
związek między nimi, na przykład sukces w biegu na 100 m
zależy przede wszystkim, od maksymalnej prędkości, techniki
biegu, wytrzymałości szybkościowej. Te parametry są niezbędne,
żeby osiągnąć dobre wyniki w skoku w dal, w biegu na 110 m p.
płotki i w biegu na 400 m. Jednocześnie w rzutach nie mają one
decydującego znaczenia, znacznie ważniejsze jest siłowe
przygotowanie sportowca, jego parametry wzrostowo – wagowe.
Na przykład badając jaki jest związek między biegiem na 100 m
i pchnięciu kulą, okazuje się, że u sprinterów i miotaczy będzie
on różny i zależy od tego, na ile sprinterzy posiadają technikę
pchania kulą, a ci którzy pchają kulą - technikę biegu
sprinterskiego.
Naturalnym jest, że dziesięcioboiści tak czy inaczej
przygotowywani są do wszystkich konkurencji wieloboju. Jednak
poziom ich przygotowania w każdej z konkurencji nie jest
jednakowy. Dlatego wskaźniki związku wzajemnego między
konkurencjami dziesięcioboju u wieloboistów różnej kwalifikacji
istotnie się różnią (tab. 1 i 2).
Analiza danych, przedstawianych w tabl. 3.6, pokazuje,
że wynik w biegu na 100 m dziesięcioboistów niskiej kwalifikacji
wzajemnie powiązany jest z wynikami skoku w dal (g = 0,780;
R < 0,01), w biegu na 110 m p. płotki (g = 0,688; R < 0,01),
w biegu na 400 m (g = 0,557; R < 0,01) i z sumą punktów
w wieloboju (g =-0,555; R < 0,01). Niższy stopień wzajemnego
związku przedstawia się między wynikiem w biegu sprinterskim
na 100 m i wynikami w skoku o tyczce (g =-0,369; R < 0,05),
a także z wynikami w skoku wzwyż (g =-0,3 43 ;R < 0,05).
Wynik w skokach w dal dziesięcioboistów niskiej
kwalifikacji ma najbardziej ścisły związek z wynikiem w biegu
na 100 m (g =-0,780; R < 0,01), z sumą punktów w wieloboju
(g = 0,543; R < 0,01), z wynikiem w biegu na 110 m p. płotki
(g =-0,499; R < 0,01), z wynikami w skoku wzwyż (g = 0,466;

Tab. 1. Relacje wyników w oddzielnych konkurencjach dziesięciobojuz sumą punktów sportowców niskiej kwalifikacji (g)
Nr
Wskaźniki
1
2
3
4
5
6
7
8
1.

100 m

9

10

11

1

2.

Długość

-780

1

3.

Kula

-222

388

1

4.

Wysokoś

-343

466

432

1

5.

400 m

557

-190

-088

-301

1

6.

110 m p.pł

688

-499

-391

-337

444

1

7.

Dysk

-124

333

700

411

-088

-268

1

8.

Tyczka

-369

465

517

502

-236

-412

368

1

9.

Oszczep

-123

292

429

163

-075

-021

316

240

1

10.

1500 m

244

-186

-012

177

543

125

-025

-177

-034

1

11.

Suma puktów

-555

543

492

507

-520

-544

388

475

391

-270

1

10

11

Uwaga. Współczynniki korelacji są przytoczone w tysięcznych częściach. Wiarygodność dla R < 0,05 g 0,334; dla R < 0,01 g = 0,455.
Tab. 2. Relacje wyników w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju z sumą punktów sportowców wysokiej kwalifikacji (g)
Nr
1.

Wskaźniki
100 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2.

Długość

-823

1

3.

Kula

-344

499

1

4.

Wysokość

-403

502

522

1

5.

400 m

626

-368

-207

-403

1

6.

110 m p.pł

755

-692

-474

-486

498

1

7.

Dysk

-298

442

813

502

-225

-424

1

8.

Tyczka

-480

561

560

614

-304

-571

444

1

9.

Oszczep

-277

300

492

207

-007

-392

487

361

1

10.

1500 m

373

-294

-061

111

502

222

-126

-260

-248

1

11.

Suma punktów

-777

770

582

596

-563

-695

488

539

443

-333

Uwaga: Współczynniki korelacji są przytoczone w tysięcznych częściach. Wiarygodność: dla R < 0,05 g = 0,437; dla R < 0,01 g = 0,528.
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konkurencjach dziesięcioboju: z wynikami w pchaniu kulą
(g = 0,517; R < 0,01), w skoku wzwyż (g = 0,502; R < 0,01),
w skoku w dal (g = 0,465; R < 0,01), w biegu na 110 m p.pł.
(g =-0,412; R < 0,05), w biegu na 100m (g =-0,369; R < 0,05)
i w rzucie dyskiem (g = 0,368; R < 0,05).
W rzucie oszczepem u dziesięcioboistów niskiej
kwalifikacji statystycznie zaznaczono wiarygodny związek
wzajemny tylko w jednej konkurencji dziesięcioboju –
w pchnięciu kulą (g = 0,429; R < 0,05) i z sumą punktów
w wieloboju (g = 0,391; R < 0,05).
Bieg na 1500 m zajmuje szczególne miejsce
w dziesięcioboju. Wynik w tej konkurencji w znacznym stopniu
zależy od poziomu rozwoju ogólnej wytrzymałości, która, swoją
drogą, negatywnie wpływa na osiągnięcie wyników
w konkurencjach prędkościowo - siłowych lekkiej atletyki, tzn.
w skokach i rzutach [90]. Dlatego zupełnie prawidłowym jest to,
że wynik w biegu na 1500 m dziesięcioboistów niskiej
kwalifikacji wzajemnie powiązany jest tylko z jedną konkurencją
wieloboju - z biegiem na 400 m (g = 0,543; R < 0,01), gdzie
wynik zależy głównie od poziomu rozwoju wytrzymałości
szybkościowej zawodnika (patrz tabela 1).
U sportowców wysokiej kwalifikacji zauważono
ściślejszy wzajemny związek wyników w oddzielnych
konkurencjach dziesięcioboju między sobą, jak i z sumą punktów
w wieloboju (patrz tab. 1.2). Na przykład, wynik w biegu na 100
m ma ścisły związek z wynikami w skoku w dal (g =-0,823;
R < 0,01), w biegu na 110 m p.płotki (g = 0,755; R < 0,01),
w biegu na 400 m (g = 0,626; R < 0,01) i z sumą punktów
w wieloboju (g =-0,777; R < 0,01). Umiarkowany wzajemny
związek stwierdzono między wynikami w biegu na 100 m
i w skokach o tyczce (g = -0,480; R < 0,05).
W skoku w dal wyniki dziesięcioboistów wysokiej
kwalifikacji wzajemnie powiązane są z wynikami w biegu na 100
m (g =-0,823; R < 0,01), w biegu na 110 m p.płotki (g =-0,692;
R < 0,01), w skoku o tyczce (g = 0,561; R < 0,01), w skoku
wzwyż (g = 0,502; R < 0,05), w pchnięciu kula (g = 0,499;
R < 0,05) i rzucie dyskiem (g = 0,442; R < 0,05), a także z sumą
punktów w wieloboju (g = 0,770; R < 0,01).
Wyniki w pchnięciu kulą wysoko kwalifikowanych
dziesięcioboistów mają bardzo ścisły związek z wynikami
w rzucie dyskiem (g = 0,813; R < 0,01), znaczny związek
z wynikami w skoku o tyczce (g = 0,560; R < 0,01), w skoku
wzwyż (g = 0,522; R < 0,05) i z sumą punktów w wieloboju
(g = 0,582; R < 0,01). Słaby związek wykazano z wynikami
w skoku w dal N, 499; R < 0,05), w rzucie oszczepem (g = 0,492;
R < 0,05) i w biegu na 110 m p. płotki (g =-0,474; R < 0,05).
Zaznaczono istotny związek wzajemny między
wynikiem w skoku wzwyż i wynikami w skoku o tyczce
(g = 0,614; R < 0,01), w pchnięciu kulą (g = 0,522; R < 0,05),
w skoku w dal (g = 0,502; R < 0,05), w rzucie dyskiem N, 502;
R < 0,05), w biegu na 110 m p.płotki (g =-0,486; R < 0,05)
i z sumą punktów w wieloboju (g = 0,596; R < 0,01).
U dziesięcioboistów wysokiej kwalifikacji wykryto
statystycznie wiarygodny związek wzajemny wyników w biegu
na 400 m z wynikami w sprincie na 100 m (g = 0,626; R < 0,01),
w biegu na 1500 m (g = 0,502; R < 0,05), w biegu na 110 m.
płotki (g = 0,498; R < 0,05) i z sumą punktów w wieloboju
(g =-0,563; R < 0,01).
W biegu plotkarskim na 110 m u kwalifikowanych
dziesięcioboistów zauważono ścisły związek wzajemny
z wynikami w biegu na 100 m (g 0, 755; R < 0,01), w skoku
w dal (g =-0,692; R < 0,01) i z sumą punktów w wieloboju
(g =-0,695; R < 0,01). Umiarkowany związek zauważono
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z wynikami w skoku o tyczce (g =-0,571; R < 0,01), w biegu na
400 m (g = 0,498; R < 0,05) i w skoku wzwyż (g =-0,486;
R < 0,05).
Zupełnie logiczny jest wysoki stopień związku
wzajemnego wyników w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą
u dziesięcioboistów wysokiej kwalifikacji (g = 0,813; R < 0,01).
Wyniki w rzucie dyskiem słabo, ale statystycznie wiarygodnie
korelują z wynikami w skoku wzwyż (g = 0,502; R < 0,05),
w rzucie oszczepem (g = 0,487; R < 0,05), z sumą punktów
w wieloboju (g = 0,488; R < 0,05), a także z wynikami w skoku
o tyczce (g = 0,444; R < 0,05) i w skoku w dal (g 0,442;
R < 0,05).
Wyniki w skoku o tyczce
kwalifikowanych
dziesięcioboistów wzajemnie powiązane są z sumą punktów
w wieloboju (g = 0,539; R < 0,05) i sześciu konkurencjami
dziesięcioboju: z wynikami w skoku wzwyż (g = 0,614; R < 0,01),
w biegu na 110 m p. płotki (g =-0,571; R < 0,01), w skoku w dal
(g = 0,561; R < 0,05), w pchnięciu kulą (g 0,560; R < 0,01),
w biegu na 100 m (g =-0,480; R < 0,05) i w rzucie dyskiem
(g = 0,444; R < 0,05).
W rzucie oszczepem u dziesięcioboistów wysokiej
kwalifikacji zaznaczona jest słaba, ale statystycznie wiarygodna
korelacja z wynikami w pchnięciu kulą (g = 0,492; R < 0,05),
w rzucie dyskiem (g = 0,487; R < 0,05) i z sumą punktów
w wieloboju (g = 0,443; R < 0,05).
U wszystkich dziesięcioboistów, niezależnie od ich
mistrzostwa sportowego, bieg na 1500 m zajmuje szczególne
miejsce. U sportowców wysokiej kwalifikacji ujawniono tylko
jeden pozytywny związek wzajemny wyników w tej konkurencji
lekkiej atletyki z wynikami w biegu na 400 m (g = 0,502;
R < 0,05). Z innymi konkurencjami wieloboju zaznaczono chociaż statystycznie nie wiarygodny, ale negatywny związek
wzajemny (patrz tab. 2). To jeszcze raz potwierdza twierdzenie
o złożoności budowy procesu treningowego w dziesięcioboju.
Przy wzmocnionym treningu w celu rozwoju wytrzymałości do
osiągnięcia wysokich wyników w biegu na 1500 m,
u dziesięcioboistów pogarszają się wyniki w skokach i w rzutach.
Przeprowadzona była także analiza korelacji zależności
wyników w konkurencjach dziesięcioboju od wskaźników
maksymalnej siły różnych grup mięśniowych u sportowców
niskiej i wysokiej kwalifikacji (tab. 3 i 4).
Z danych przedstawianych w tab. 3 widać, że u dziesięcioboistów
niskiej kwalifikacji największy związek z sumą punktów
w wieloboju mają zginacze i prostowniki biodra (g = 0,599-0,632;
R < 0,01), zginacze stopy (g = 0,588-0,597; R < 0,01)
i prostowników podudzia (g = 0,399-0,412; R < 0,05).
Z wynikiem w biegu na 100 m także dobrze korelują wskaźniki
parametrów siłowych mięśni zginaczy i prostowników biodra
(g =-0,592-0,63 5; R < 0,01), zginaczy stopy (g =-0,534-0,555; R
< 0,01) i prostowników podudzia (g =-0,424-0,430; R < 0,05).
Analogiczny obraz występuje przy analizie związku wzajemnego
między siłą różnych grup mięśniowych i wynikami w skoku
w dal, w pchnięciu kulą i w skoku wzwyż.
We wszystkich tych konkurencjach dziesięcioboju wyniki
te w największym stopniu zależą od poziomu rozwoju siłowych
parametrów mięśni zginaczy i prostowników biodra, zginaczy
stopy i prostowników podudzia.
W biegu na 400 m u dziesięcioboistów niskiej kwalifikacji
wyniki wzajemnie powiązane są tylko z siłowymi wskaźnikami
dwóch grup mięśniowych: zginaczy i prostowników biodra
(g =-0,500-0,525; R < 0,01). Z wszystkimi pozostałymi badanymi
grupami mięśniowymi związek okazał się statystycznie
niewiarygodny (R > 0,05).
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Tab. 3. Związek wzajemny maksymalnej siły różnych grup mięśniowych z sumą punktów i wynikami w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju
sportowców niskiej kwalifikacji (g)

Długość

Kula

Wysokość

400 m

110m p.pł

Dysk

Tyczka

Oszczep

1500 m

Zginacze biodra prawe
lewe
Prostowniki biodra prawe
lewe
Zginacze podudzia prawe
lewe
Prostowniki podudzia prawe
lewe
Zginacze stopy prawe
lewe
Prostowniki stopy prawe
lewe
Zginacze ramienia prawe
lewe
Prostowniki ramienia prawe
lewe
Zginacze przedramienia prawe
lewe
Prostowniki przedramienia prawe
lewe

100 m

Grupy mięśni

Suma
punktów

Konkurencje dziesięcioboju

632
623
610
599
210
188
412
399
597
588
232
214
270
251
245
267
247
234
277
260

-635
-620
-603
-592
-361
-277
-424
-430
-555
-534
-273
-182
-121
-119
-240
-213
-250
-228
-132
-107

643
651
663
651
262
214
416
425
566
572
300
309
218
202
188
209
198
176
184
164

334
333
394
395
178
023
377
360
510
493
012
107
343
307
286
274
218
200
318
292

457
488
463
477
222
210
353
365
570
572
207
209
199
205
023
043
163
159
227
229

-525
-511
-512
-500
-333
-320
-307
-282
-335
-321
-201
-210
-092
-111
-122
-091
-122
-077
-100
-078

-492
-489
-481
-467
-347
-298
-361
-340
-444
-420
-230
-223
-144
-149
-162
-129
-203
-189
-203
-188

296
299
303
282
115
134
223
243
200
189
043
010
330
299
248
238
288
273
284
268

321
343
313
323
218
243
277
264
398
388
177
182
283
275
333
320
307
294
287
276

362
381
375
368
020
014
211
209
325
316
165
146
270
202
300
287
204
207
255
241

-318
-345
-166
-021
-188
-215
-190
-177
-294
-281
-150
-123
-030
-123
-109
-070
-012
-078
-020
-077

Uwaga. Współczynniki korelacji przyprowadzone w tysięczny częściach. Wiarygodność: do R<0,05 g=0,334; do R<0,01 g=0,455.
Tab. 4. Związek wzajemny maksymalnej siły różnych grup mięśniowych z sumą punktów i wynikami w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju
u sportowców wysokiej kwalifikacji (g)

Zginacze biodra prawe
704
-699
683
444
523
-582
-602
421
503
457
lewe
700
-681
677
452
518
-590
-589
430
479
447
Prostowniki biodra prawe
697
-676
694
403
487
-522
-552
365
344
469
lewe
688
-667
701
386
472
-533
-543
356
322
473
Zginacze podudzia prawe
281
-382
293
232
246
-381
-403
088
250
112
lewe
297
-390
286
245
238
-392
-407
122
267
118
Prostowi. podudzia prawe
492
-483
525
434
398
-370
-512
485
326
372
lewe
507
-476
543
421
402
-366
-509
472
358
362
Zginacze stopy prawe
678
-667
709
618
654
-451
-588
320
437
386
lewe
672
-653
714
603
643
-433
-575
314
422
368
Prostowniki stopy prawe
280
-352
362
176
222
-257
-305
097
125
209
lewe
271
-363
307
108
216
-206
-300
071
108
185
Zginacze ramienia prawe
323
-292
275
512
234
-074
-249
470
381
416
lewe
306
-288
261
486
217
-109
-252
498
372
443
Prostowi. ramienia prawe
317
-310
296
315
121
-077
-211
368
452
408
lewe
304
-321
285
307
108
-089
-226
376
447
400
Zginacze przedramienia prawe
299
-308
212
278
177
-143
-280
354
424
276
lewe
292
-313
226
301
156
-123
-277
322
443
258
Prostowniki przedramienia prawe
308
-225
241
492
247
-166
-223
331
328
383
lewe
296
-234
255
479
248
-182
-213
346
309
367
Uwaga: Współczynniki korelacji są przytoczone w tysięcznych częściach. Wiarygodność: dla R < 0,05 g = 0,437; dla R < 0,01 g = 0,528.

Wyniki w biegu na 110 m p. płotki u dziesięcioboistów
mają korelacyjny związek ze wskaźnikami siły mięśni zginaczy
i prostowników biodra (g =-0,467-0,492; R < 0,01), zginaczy
stopy (g =-0,420-0,444; R < 0,05) i prostowników podudzia
(g =-0,340-0,361; R < 0,05).
Wyniki dziesięcioboistów niskiej kwalifikacji w rzucie
dyskiem, w rzucie oszczepem i w biegu na 1500 m nie mają
statystycznie wiarygodnych korelacyjnych związków w żadnej
z badanych grup mięśni, a wyniki w skoku o tyczce - tylko
z siłowymi wskaźnikami zginaczy stopy (patrz tab. 3).
Analogiczny obraz występuje przy analizie związku
wzajemnego wyników w konkurencjach wieloboju z siłowymi
wskaźnikami różnych grup mięśniowych i u dziesięcioboistów
wysokiej kwalifikacji (patrz tab. 4). Suma punktów w wieloboju
ma statystycznie wiarygodny korelacyjny związek z siłą zginaczy
biodra (g = 0,700-0,704; R < 0,01), prostowników biodra

1500 m

Oszczep

Tyczka

Dysk

110m p.pł

400 m

Wysokość

Kula

Długość

100 m

Grupy mięśni

Suma
punktów

Konkurencje dziesięcioboju

-333
-311
-224
-209
-234
-248
-220
-231
-335
-317
-168
-123
-196
-178
-025
-073
-110
-093
-086
-007

(g = 0,688-0,704; R < 0,01), zginaczy stopy (g = 0,672-0,678;
R < 0,01) i prostowników uda (g 0,492-0,507; R < 0,05).
Wyniki w biegu na 100 m, w skoku w dal i biegu na 110
m p. płotki wysoko kwalifikowanych dziesięcioboistów mają
ścisły związek korelacyjny z siłowymi wskaźnikami mięśni
zginaczy i prostowników biodra, zginaczy stopy i prostowników
podudzia. Wskaźniki siły tych trzech grup mięśni (zginaczy
biodra, prostowników biodra i prostowników podudzia)
z wynikami dziesięcioboistów wzajemnie powiązane są także
w pchnięciu kulą i w skoku wzwyż. W biegu na 400 m i w rzucie
oszczepem wyniki okazały się zależnymi od siłowych wskaźników
tylko dwóch grupy mięśni: zginaczy biodra i prostowników biodra.
Trochę inny obraz relacji wzajemnych występuje między
wynikami w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem z siłowymi
wskaźnikami różnych grup mięśniowych. Na przykład,
w pchnięciu kulą wyniki u dziesięcioboistów wysokiej kwalifikacji
w znacznym stopniu uwarunkowane są poziomem rozwoju
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u sportowców różnej kwalifikacji (tab. 5 i 6).
U sportowców niskiej kwalifikacji (patrz tab. 5) wyniki w
wyciskaniu sztangi w pozycji leżącej w znacznym stopniu
określają sukcesy wystąpień w takich konkurencjach
dziesięcioboju jak pchnięcie kulą (g = 0,599; R < 0,01) i rzut
dyskiem (g = 0,577; R < 0,05). Oprócz tego, wynik w wyciskaniu
sztangi leżąc jest zasadniczo powiązany z sumą punktów
w dziesięcioboju (g = 0,543; R < 0,01).
Wskaźniki w rwaniu i podrzucie sztangi pozytywnie
wpływają na osiąganie wyników w pchnięciu kulą (g = 0,5820,592; R < 0,01), rzucie dyskiem (g = 0,544-0,555; R < 0,01)
i okazują istotny wpływ na sumę punktów w wieloboju
(g = 0,472-0,499)
Przysiad ze sztangą wpływa pozytywnie na takie
konkurencje dziesięcioboju jak pchnięcie kulą i rzut dyskiem, ale
stopień związku wzajemnego rezultatów w danym przypadku
okazał się trochę niższym (por. tabl. 3.5). Prawdopodobnie to
można objaśnić tym, że przysiad ze sztangą przedstawia sobą
typowo siłowe ćwiczenie, a jakościowe wykonanie dyscyplin
dziesięcioboju wymaga przejawu odpowiednich charakterystyk
szybkościowo-siłowych.
U dziesięcioboistów wysokiej kwalifikacji tak ilościowe,
jak i jakościowe wskaźniki korelacji okazały się znacznie
wyższymi (por. tab. 6). Tak, wskaźnik w wyciskaniu sztangi leżąc
zasadniczo wpływa na osiągnięcie ogólnego wyniku (sumy
punktów) w dziesięciobój (g = 0,677-0,492; R < 0,01),
jak i w oddzielnych jego konkurencjach: W pchnięciu kulą
(g = 0,723; R < 0,01), w rzucie dyskiem (g = 0,704; R < 0,01),
w skoku o tyczce N, 625; R < 0,01) i w rzucie oszczepem
(g = 0,543; R < 0,01).
Wyniki w rwaniu i podrzucie sztangi mają ścisły
korelacyjny
związek
z
wynikami
wykwalifikowanych
dziesięcioboistów w pchnięciu kulą N.688 - 0,704; RO, 01),
w rzucie dyskiem (g = 0,688-0,703; RO, 01), w skoku o tyczce
(g = 0,620-0,634; R < 0,01) i w rzucie oszczepem (g = 0,5620,571; R < 0,01). Ćwiczenia ze sztangą okazują pozytywny wpływ

siłowych parametrów mięśni-zginaczy stopy (g = 0,603-0,618;
R < 0,01), zginaczy ramienia (g = 0,486-0,512; R < 0,05),
prostowników przedramienia (g = 0,479-0,492; R < 0,05)
i zginaczy biodra (g = 0,444-0,452; R < 0,05).
W rzucie dyskiem statystycznie wiarygodny związek
wykryto tylko z siłowymi wskaźnikami prostowników podudzia
(g = 0,472-0,485; R < 0,05) i zginaczy ramienia (g = 0,470-0,498;
R < 0,05).
Wyniki w biegu na 1500 m u kwalifikowanych
dziesięcioboistów nie mają statystycznie wiarygodnego
korelacyjnego związku wzajemnego z żadnymi siłowymi
wskaźnikami badanych grup mięśni (patrz tab. 4). To jeszcze raz
potwierdza, że bieg na 1500 m zajmuje w dziesięcioboju
szczególne miejsce.
W ten sposób, struktura związku wzajemnego między
wskaźnikami siły różnych grup mięśni i wynikami
w konkurencjach dziesięcioboju u sportowców niskiej
kwalifikacji i u sportowców wysokiej kwalifikacji prawie nie
różni się. Podstawowa różnica odnosi się do tego, iż u wysoko
kwalifikowanych dziesięcioboistów stopień związku wzajemnego
między studiowanymi parametrami okazał się znacznie wyższy.
Zupełnie logicznym jest, że struktura związku
wzajemnego między studiowanymi parametrami u sportowców
niskiej
kwalifikacji,
i
u
wysoko
kwalifikowanych
dziesięcioboistów okazała się podobna do tej, która była
ujawniona przy korelacyjnej analizie wskaźników maksymalnej
siły (patrz tab. 3 i 4), natomiast stopień wzajemnego związku jest
wyższy ze wskaźnikami maksymalnej siły w porównaniu ze
względną. Dlatego w naszej pracy przede wszystkim
wykorzystano wskaźniki siły maksymalnej.
Oprócz różnicowanego podejścia do oceny wpływu
parametrów siłowych różnych grup mięśni na wyniki
w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju, przeprowadzona
została analiza korelacyjna w celu określenia wzajemnego
związku wskaźników siłowych w ćwiczeniach ze sztangą
z osiągnięciami w odrębnych konkurencjach wieloboju

Tab. 5. Związek wzajemnych wskaźników siłowych w ćwiczeniach ze sztangą z sumą punktów i wynikami w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju
sportowców niskiej kwalifikacji (g)

Kula

Wysokość

400 m

110m p.pł

Dysk

Tyczka

Oszczep

1500 m

723
704
688
552

265
350
369
31

-298
-307
-302
-181

-332
-354
-346
-202

704
703
688
617

625
634
620
605

543
571
562
499

-140
-161
-099
-075

Długość

100 m

Wskaźniki siłowe
w ćwiczeniach
ze sztangą

Suma punktów

Konkurencje dziesięcioboju

Wyciskanie leżąc
677
-344
308
Rwanie
640
-421
352
Pchnięcie
619
-413
361
Przysiad
582
-334
316
Uwaga. Współczynniki korelacji są podane w tysięcznych częściach.
Wiarygodność: dla R < 0,05 g = 0,334; dla R < 0,01 g = 0,455.

Tab. 6. Związek wzajemnych wskaźników siłowych w ćwiczeniach ze sztangą z sumą punktów i wynikami w oddzielnych konkurencjach dziesięcioboju
sportowców wysokiej kwalifikacji (g)

Wyciskanie leżąc
543
-221
213
599
196
-203
-234
577
339
296
Rwanie
499
-333
290
582
275
-235
-243
555
313
302
Pchnięcie
472
-307
316
592
300
-218
-226
544
308
326
Przysiad
423
-289
277
567
214
-176
-194
410
219
224
Uwaga. Współczynniki korelacji są przyprowadzone w tysięcznych częściach. Wiarygodność: dla R < 0,05 g = 0,437; dla R<0,01 g = 0,528.

1500 m

Oszczep

Tyczka

Dysk

110m p.pł

400 m

Wysokość

Kula

Długość

100 m

Wskaźniki siłowe
w ćwiczeniach
ze sztangą

Suma punktów

Konkurencje dziesięcioboju

-007
-120
-075
-014
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i na sumę punktów w wieloboju (g = 0,619-0,640; RO, 01).
Wyniki przysiadu ze sztangą także mają statystycznie
wiarygodny
korelacyjny
związek
z
osiągnięciami
dziesięcioboistów wysokiej kwalifikacji w pchnięciu kulą, rzucie
dyskiem, w skoku o tyczce i w rzucie oszczepem, a także z sumą
punktów w wieloboju, jednakże stopień związku wzajemnego tu
okazał się trochę niższym (por. tab. 6).
W ten sposób, w procesie podwyższenia poziomu
mistrzostwa sportowego dziesięcioboistów poprawiają się
mechanizmy regulacji, kształtują się nowe poziomy koordynacji
i regulacji funkcji organizmu, co przejawia się we wzroście
ścisłości i wiarygodności relacji między siłowymi wskaźnikami
i rezultatami tak w oddzielnych konkurencjach, jak i sumą
punktów w dziesięcioboju, będąc integralnym wskaźnikiem
poziomu wyszkolenia sportowego.
WNIOSKI
1.

2.

3.

4.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że rezultaty
sportowe w lekkoatletycznym dziesięcioboju w znacznym
stopniu zależą od poziomu rozwoju parametrów siłowych
sportowca.
Dla określenia poziomu rozwoju charakterystyk siłowych
dziesięcioboistów, na równi z kontrolnymi ćwiczeniami ze
sztangą (wyciskanie leżąc, rwanie, podrzut, przysiad),
rekomenduje
się
stosowanie
ćwiczeń
polidynamometrycznych, pozwalających oceniać siłowe
możliwości wszystkich podstawowych grup mięśniowych
kończyn dolnych i górnych.
Analiza korelacyjna potwierdza, że największy związek
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
dziesięcioboistów ten związek wyraża się istotniej
współczynniki korelacji odpowiednio równe 0,777; 0,770
i 0,695 przy R < 0,01.
Istnieje określony związek wzajemny między siłowymi
wskaźnikami pewnych grup mięśniowych i osiągnięciami
sportowców w dziesięcioboju, przy czym wraz
z podwyższeniem kwalifikacji wieloboistów ten związek się
wzmacnia. Suma punktów w dziesięciobój u sportowców
wysokiej kwalifikacji statystycznie wiarygodnie zależy od
wskaźników siły mięśni zginaczy biodra N, 700 - 0,704;
R<0,01), prostowników 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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NOWA METODA REJESTRACJI I ANALIZY TREŚCI GRY W SIATKÓWCE
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ABSTRACT
Aims of work: 1 . Registering the course of the game with two
cameras. 2. Analysis of the effectiveness of the game with the
help of an own computer program. Materials and methods.
Registration and the test program for the analysis of technical
activities were carried out on the four volleyball players from top
teams participating in the final round of the World League in
2007: Brazil, Bulgaria, France and Poland. Observation of
technical activities was performed on 30 right-handed and 3 lefthanded competitors. The studies used indirect method of
observation, which was the video recording and registration of the
material on dvd. It allowed for multiple analysis of every single
technical and tactical performance. For a more detailed analysis
the freeware (free of charge) computer programs for image
processing were used. All technical activities were incorporated
into the own program created by using Visual Basic application
that allowed a detailed analysis of the effectiveness of play of
every individual player. Conclusions: 1 Analysis of the results
showed that the use of two cameras during the meeting was
necessary for the proper evaluation of technical performance of
volleyball players. 2. The use of own program/software to
analyze the effectiveness of the technical performance greatly
improved and accelerated the analysis of the results. 3. The
program for the analysis of the game allowed for the observation
of the effectiveness of individual competitors at any time of the
competition. 4. Own program for the analysis the effectiveness of
volleyball games can become a useful tool for practitioners and
theorists.
Keywords: volleyball, registering the match, program, analysis
of the match.
STRESZCZENIE
Cele pracy: 1. Rejestracja przebiegu gry przy pomocy dwóch
kamer. 2. Analiza skuteczności gry przy pomocy autorskiego
programu komputerowego. Materiał i metody. Rejestrację i test
programu do analizy działań technicznych prowadzono na
zawodnikach czterech czołowych drużyn siatkarskich biorących
udział w rundzie finałowej Ligi Światowej w 2007 roku:
Brazylia, Bułgaria, Francja i Polska. Obserwację działań
technicznych prowadzono na 30 zawodnikach praworęcznych
i 3 leworęcznych. W badaniach stosowano metodę pośredniej
obserwacji, jaką była rejestracja video i zapis materiału na
nośniki dvd. Umożliwia ona wielokrotną analizę poszczególnych
działań techniczno – taktycznych. Dla dokładniejszej analizy
posłużono się freewarowymi (darmowymi) programami
komputerowymi do obróbki obrazu. Wszystkie działania
techniczne były wprowadzane do autorskiego programu
stworzonego przy wykorzystaniu aplikacji Visual Basic, który

umożliwił szczegółową analizę skuteczności gry poszczególnych
zawodników. Wnioski: 1. Analiza wyników badań wykazała, że
zastosowanie dwóch kamer podczas rejestracji spotkań jest
konieczne do prawidłowej oceny działań technicznych siatkarzy.
2. Zastosowanie autorskiego programu do analizy skuteczności
działań technicznych znacznie usprawniło i przyspieszyło analizę
wyników. 3. Program do analizy gry umożliwił obserwowanie
skuteczności poszczególnych zawodników w dowolnym
momencie rywalizacji. 4. Autorski program do analizy
skuteczności gry siatkarzy może stać się pomocnym narzędziem
dla praktyków i teoretyków.
Słowa kluczowe: siatkówka, rejestracja gry, program, analiza gry.
WSTĘP
Siatkówka to gra charakteryzująca się krótkim czasem
odbicia piłki, które musi być wykonane bardzo dokładnie.
Wszystkie elementy techniki są ze sobą ściśle powiązane, jeśli
jeden z nich zawiedzie trudno liczyć na udaną akcję. Najlepsi
gracze różnią się od innych nie tylko umiejętnościami
technicznymi i warunkami fizycznymi, ale przede wszystkim,
taktyczną inteligencją [Mesquita, 2004]. Temat pracy został
podjęty, ponieważ piłka siatkowa to bardzo dynamiczna gra, która
w dalszym ciągu się rozwija. Wymaga wysokiej zdolności
koncentracji, przyswajania oraz szybkiego przetwarzania
informacji [Konzag, 1983]. Przepisy gry były i są nadal
modyfikowane tak, aby akcja trwała dłużej, co znacznie
uatrakcyjnia widowisko sportowe. Trenerzy, który chcieli
doprowadzić swoje drużyny do „walki” na poziomie
mistrzowskim i na tym szczeblu osiągać zwycięstwa musieli
dostosowywać taktykę gry do zmieniających się przepisów.
Siatkówka to sport, który najszybciej w ostatnim czasie rozwija
się pod względem techniczno-taktycznym [Rodrigues, 1990].
Zmiany w przepisach i coraz szybszy (atrakcyjniejszy)
przebieg rywalizacji spowodowały, że autorzy podjęli próbę
dokładniejszej analizy poprzez wprowadzenie drugiej kamery do
rejestracji gry oraz wykonali program do analizy działań
technicznych siatkarzy.
Cele pracy: 1. Rejestracja przebiegu gry przy pomocy dwóch
kamer. 2. Analiza skuteczności gry przy pomocy autorskiego
programu komputerowego.
MATERIAŁ BADAŃ
Rejestrację i test programu do analizy działań
technicznych prowadzono na zawodnikach czterech czołowych
drużyn siatkarskich biorących udział w rundzie finałowej Ligi
Światowej w 2007 roku: Brazylia, Bułgaria, Francja i Polska
(ryc. 1). Obserwację działań technicznych prowadzono na 30
zawodnikach praworęcznych i 3 leworęcznych. Materiał badań
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stanowiły reprezentacje, które charakteryzowały się dużą
dynamiką gry i wszechstronnością akcji, co dało możliwość
całościowego wykorzystania programu komputerowego.

narożnikach, jednak ostatecznie najlepszym rozstawieniem
okazało się umieszczenie jednej z kamer na trybunach za linią
końcową boiska, a drugiej na trybunach za linią boczną boiska
(ryc. 2).

Ryc. 2. Rozmieszczenie kamer względem boiska.

Podczas wieloletniej rejestracji działań technicznych
siatkarzy, autorzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia do
obserwacji drugą kamerę. Spowodowane to zostało tym, że obraz
odczytywany z jednego rejestratora niejednokrotnie był obarczony
błędem. Dotyczyło to głównie działań technicznych, które
obserwowane tylko z jednej perspektywy, często były
przysłaniane przez innych siatkarzy będących na boisku, co mogło
skutkować błędem podczas analizy. Wprowadzenie drugiej
kamery definitywnie rozwiązało tą niedogodność. Dla
dokładniejszej analizy posłużono się freewarowymi (darmowymi)
programami komputerowymi do obróbki obrazu.
Wszystkie działania techniczne były wprowadzane do
autorskiego programu stworzonego przy wykorzystaniu
aplikacji Visual Basic opisanej szczegółowo przez T. Willisa
i B. Newsome’a (2010), który umożliwił szczegółową analizę
skuteczności gry poszczególnych zawodników. Opis działania
programu został zawarty w przebiegu badań.
PRZEBIEG BADAŃ

Ryc. 1. Reprezentacje krajów, na których prowadzono test programu do
analizy działań technicznych: Brazylii, Bułgarii, Francji, Polski.

METODA BADAWCZA
W badaniach stosowano metodę pośredniej obserwacji,
jaką była rejestracja video i zapis materiału na nośnikach DVD.
Umożliwiła ona wielokrotną analizę poszczególnych działań
techniczno – taktycznych. Autorzy do rejestracji działań
technicznych siatkarzy zastosowali dwie kamery cyfrowe.
Poszukiwano najlepszego ich rozstawienia względem boiska.
Początkowo testowano ustawienie ich w dwóch przeciwległych

Badania zostały przeprowadzone podczas pierwszych
spotkań rundy finałowej Ligi Światowej. Mecze między
reprezentacjami Brazylii i Bułgarii oraz Polski i Francji odbyły się
dnia 11.07.2007 roku w Katowicach. Przed rozpoczęciem
rywalizacji należało wybrać odpowiednie miejsca do ustawienia
statywów podtrzymujących rejestrujące kamery. Ze względu na to,
że rozgrywki Ligi Światowej cieszą się w Polsce ogromnym
zainteresowaniem należało wziąć pod uwagę dobro kibiców
i ustawić rejestratory w sposób niezakłócający ich odbioru. Ważną
rzeczą, konieczną do przeprowadzenia rejestracji, była możliwość
podłączenia kamer do zewnętrznego zasilania, lub w razie braku
takiej możliwości wykorzystanie dodatkowych akumulatorów.
Po rejestracji materiału zapis video został poddany
obróbce w programach, które umożliwiły wyostrzenie obrazu oraz
podzielenie materiału na mniejsze części. Procedura ta znacznie
ułatwiła analizę działań technicznych siatkarzy zarówno w akcjach
ofensywnych jak i defensywnych.
Do korzystania z autorskiej aplikacji na komputerze
powinien być zainstalowany pakiet Microsoft Office zawierający
Microsoft Excel. Program otwiera się automatycznie
po dwukrotnym „kliknięciu” na ikonę z jego nazwą. Po włączeniu
aplikacji na ekranie komputera pojawia się panel sterowania
(ryc. 3).
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Ryc. 3. Główny panel sterowania programu do analizy działań technicznych siatkarzy.

Panel sterowania został zaprojektowany w bardzo
ergonomiczny sposób, osoba korzystająca z niego po krótkim
czasie nauki zaczyna obsługiwać go intuicyjnie. Wielką zaletą
jest to, że osoba obsługująca program nie musi wprowadzać kodu
klawiszowego oznaczającego dane działanie techniczne, jak to
ma miejsce w innych tego typu programach. W tej aplikacji
wystarczy jedynie „kliknąć myszką” lub przy korzystaniu
z ekranu dotykowego dotknięcie palcem odpowiedniego miejsca
na panelu głównym.
Poniżej przedstawiono kolejne etapy korzystania
z programu.
Etap 1 – Wprowadzanie do arkusza osób badanych
Pierwszym etapem, który musi wykonać użytkownik, to
wprowadzenie do rubryki znajdującej się po lewej stronie panelu
sterowania nazwisk lub numerów zawodników, którzy będą brali
udział w rywalizacji. Czynność tę można wykonać przed
meczem, ponieważ dane wcześniej wprowadzone zostają
zapamiętane. Nawet, jeśli zajdzie potrzeba wyłączenia komputera
w trakcie wprowadzania danych, po jego kolejnym włączeniu
możemy kontynuować w miejscu, w którym praca została
przerwana. Na rycinie 4 przedstawiono instrukcję wprowadzania
nazwisk zawodników.
Po włączeniu programu użytkownikowi ukazuje się
czysty arkusz oznaczony na rycinie 4 literą „A”. W rubryki
po jego lewej stronie należy wprowadzić nazwiska zawodników.
Dla ułatwienia i przyspieszenia późniejszej pracy powinno się
w pierwszych rubrykach umieścić podstawowych zawodników,
a w dalszej kolejności siatkarzy rezerwowych. Przechodzenie
między kolejnymi pozycjami wykonujemy „kliknięciem myszą”
w odpowiednią rubrykę. Po wprowadzeniu pełnego składu
drużyny biorącej udział w rywalizacji należy zatwierdzić
nazwiska.

Wykonujemy to poprzez „kliknięcie” znajdującego się poniżej
pola funkcyjnego „Akceptuj zawodników” oznaczonego na rycinie
4 „B” czerwoną elipsą. Jeżeli wszystkie powyższe czynności
zostały poprawnie przeprowadzone na panelu w ramkach
funkcyjnych pojawiają się wcześniej wprowadzane nazwiska
siatkarzy (ryc. 4. „C”).
Etap 2 – Przełączanie setów
W piłce siatkowej gra toczy się do trzech wygranych
setów. Drużyna wygrywająca może zrobić to w następującym
stosunku setów: 3:0, 3:1, oraz 3:2. Maksymalnie w meczu może
być rozegranych pięć partii, w których ostatnia, tie-break (ang.
przełamanie remisu) jest toczona do piętnastu punktów. W górnej
części panelu sterowania znajduje się pięć funkcji (ryc. 5), które
umożliwiają rozparcelowanie ciągłości statystyki na sety, co
znacznie ułatwia późniejszą analizę.
Po włączeniu programu na panelu przełączania setów
widnieje automatycznie oznaczony set pierwszy. Przełączanie tej
funkcji następuje poprzez „kliknięcie myszą” w odpowiednie
miejsce przy numerze seta. Podczas rejestracji w każdej chwili jest
możliwość powrotu to wcześniejszych partii, gdzie można
porównać uzyskane wyniki siatkarzy w wykonywanych przez nich
działaniach technicznych.
Etap 3 – ocena działań technicznych siatkarzy
Wprowadzanie działań technicznych siatkarzy do arkusza
traktowane jest jako najważniejszy etap. Wymaga on od osoby
korzystającej z programu dużej koncentracji i bacznej obserwacji
zawodników. Autorzy, chcąc ułatwić przeprowadzanie tej części
analizy, postanowili działania bardzo dobre oznaczyć kolorem
zielonym, dobre niebieskim, dostateczne pomarańczowym,
a kolorem czerwonym nieudane (ryc. 6).
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Ryc. 4. Wprowadzanie nazwisk zawodników do arkusza.

Ryc. 5. Panel umożliwiający przełączanie setów.

Ryc. 6. Główny panel do wprowadzania działań technicznych siatkarzy.
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Atak w aut,
siatkę lub
zablokowane
przez drużynę
przeciwną
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którego
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kontratak
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przeciwnika,
który może
ponowić próbę
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można
wyprowadzić
atak
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Przyjęcie zagrywki

Blok

b. dobre

Zagrywka

KLASYFIKACJA DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH

Atak

Rodzaj
akcji

Zasada wprowadzania danych jest bardzo prosta. Chcąc
przypisać odpowiednie działanie techniczne musimy uprzednio
zaznaczyć osobę, która je wykonała. Wybór siatkarza następuje
poprzez „kliknięcie” jego nazwiska, które zostało wprowadzone
i zaakceptowane w arkuszu zgadnie z etapem pierwszym.
Następnie dokonujemy wyboru działania technicznego
i skuteczności jego wykonania. Przykładowo, jeżeli jest to atak,
po którym zawodnik zdobywa punkt dla swojej drużyny,
powinniśmy „kliknąć” pole oznaczone białym okręgiem na
rycinie 6. Po zaznaczeniu tego działania kolor pola rozjaśnia się,
a jego struktura zmienia się z wypukłej na wklęsłą. Kolejną
czynnością jest akceptacja poprzez „kliknięcie” pola „Akceptuj
dane”, a w przypadku złego zaznaczenia „Kasuj zaznaczenie”.
Obie funkcje znajdują się po prawej stronie panelu sterowania.
Dla ułatwienia klasyfikacji działań technicznych autorzy opisali
kilka z nich w tabeli 1.

Przyjęcie
zagrywki
dokładne
(rozgrywający
może wybrać
każdy wariant
rozegrania)

Piłka zostaje
podbita
i pozostaje po
stronie
drużyny
broniącej, brak
możliwości
zagrania
kombinacyjne
go

Piłka zostaje
dograna
wysokim
łukiem w
okolice linii
ataku

Obrona, po
której piłka
przelatuje na
stronę
przeciwnika
lub zespół
broniący nie
może
wyprowadzić
kontry
przebijając
piłkę na stronę
przeciwnika
bez stworzenia
zagrożenia
Warianty
rozegrania są
ograniczone
do gry na
skrzydła lub
do
wystawienia
piłki jest
zmuszony inny
gracz pola
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Etap 4 – kontrola skuteczności zawodników
Po wprowadzeniu danych zgodnie z etapem trzecim, po
zakończonej rejestracji lub w razie konieczności w każdym
momencie meczu, z panelu sterowania poprzez zakładkę
znajdującą się w lewym dolnym rogu dokumentu Excel możemy
przejść do arkusza „Statystyki”. To właśnie w nim były
gromadzone wszystkie dane dotyczące działań technicznych
siatkarzy. Poniżej (ryc. 7) przedstawiono przykładową statystykę
reprezentanta Polski Sebastiana Świderskiego z meczu, który
został poddany obserwacji podczas rozgrywek Ligi Światowej
w 2007 roku. Na wybranym arkuszu „Statystyki” można
zaobserwować, że po lewej stronie mamy rodzaj działania
technicznego wraz z podziałem na sposób jego wykonania.
W prawej kolumnie natomiast znajdują się dane liczbowe, które
zostały wprowadzone przy pomocy panelu sterowania zgodnie
z etapem trzecim. Taki obraz daje możliwość pełnej oceny działań
technicznych siatkarza. W dolnej części arkusza widnieje
zestawienie
skuteczności
zawodnika
we
wszystkich
analizowanych elementach wyrażone procentowo. Autorzy
podczas testu programu komputerowego dostrzegli potrzebę
wprowadzenia graficznej postaci zestawienia procentowego.
Zostało to spowodowane tym, że osoby zainteresowane
bezpośrednio
statystyką
miały
problemy
z
szybkim
spostrzeżeniem (z pewnej odległości), w jakim działaniu
technicznym siatkarze są najbardziej skuteczni, a w jakim
najmniej. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych
użytkowników programu dodano kolejny arkusz o nazwie
„Grafiki”, który został przedstawiony poniżej (ryc. 8).

Bezpośredni
błąd
zawodnika
broniącego

Zagranie, po
którym piłka
przechodzi na
stronę
przeciwnika
lub zawodnik
popełnia
bezpośredni
błąd w tym
elemencie

Tab. 1. Klasyfikacja działań technicznych siatkarzy

Ryc. 7. Widok drugiego arkusza „Statystyki” na przykładzie Sebastiana
Świderskiego

W powyższej tabeli przedstawiono wybrane sytuacje, po
których możemy odpowiednio zakwalifikować poszczególne
działania techniczne zawodników biorących udział w rywalizacji
sportowej.

Chcąc uzyskać podgląd graficznego zestawienia działań
technicznych siatkarzy należy w lewym dolnym rogu program
Microsoft Excel przełączyć „kliknięciem myszki” na trzeci arkusz
zatytułowany „Grafiki”. Z tej opcji można korzystać na każdym
etapie rejestracji.
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Ryc. 8. Skuteczność działań technicznych Sebastiana Świderskiego
przedstawiona graficznie.

PODSUMOWANIE
Autorski program do analizy działań technicznych
siatkarzy został stworzony z myślą zarówno o teoretykach jak
i praktykach tej fascynującej gry zespołowej. Może on stanowić
źródło wiedzy dla trenerów prowadzących drużyny bez podziału
na poziom zaawansowania sportowego. Bogate kluby sportowe
w Polsce jak i za granicą prześcigają się zatrudniając statystyków
obsługujących skomplikowane, bardzo drogie programy jak
„Data Volley”. Kwota, jaką trzeba zapłacić za tego typu
programy powoduje, że biedniejsze kluby lub rywalizujące na
niższym poziomie rozgrywek nie posiadają żadnej pomocy
w postaci analizy statystycznej. Ten program może stać się
masowym narzędziem do analizy gry. Został skonstruowany tak,
by mógł być obsługiwany przez każdego miłośnika siatkówki.
Właśnie w tym tkwi przewaga tego projektu nad już istniejącymi.
Program może być również pomocny przy prowadzeniu badań
naukowych, ale w tym przypadku zalecana jest metoda pośredniej
obserwacji. Zmiany przepisów, jakie nastąpiły w siatkówce
spowodowały znaczne zwiększenie dynamizmu gry. Rzetelność
badań naukowych jest priorytetowa i wymaga od osób
prowadzących je skrupulatności i szczegółowości w dociekaniu
do prawdy. Ludzkie oko nie jest w stanie „wyłapać” wszystkich
akcji podczas rywalizacji sportowej. W myśl tego autorzy
przedstawili metodę dokładnej rejestracji działań technicznych
przy pomocy dwóch kamer. A materiał na nich zgromadzony jest
punktem wyjścia do pomeczowej analizy przy pomocy tak
szczegółowo opisanego w artykule programu komputerowego.
WNIOSKI
1.

2.

3.

4.

Analiza wyników badań wykazała, że zastosowanie dwóch
kamer podczas rejestracji spotkań jest konieczne do
prawidłowej oceny działań technicznych siatkarzy.
Zastosowanie
autorskiego
programu
do
analizy
skuteczności działań technicznych znacznie usprawniło
i przyspieszyło analizę wyników.
Program do analizy gry umożliwił obserwowanie
skuteczności poszczególnych zawodników w dowolnym
momencie rywalizacji.
Autorski program do analizy skuteczności gry siatkarzy
może stać się pomocnym narzędziem dla praktyków
i teoretyków.
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UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
NA TEMAT PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ZDROWIA (2003/2004)
ATTITUDES OF HEALTH BENEFITS THE FIRST YEAR FEMALE STUDENTS
AT THE UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN
ON THE PREVENTION OF HEALTH RISKS (2003/2004)
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ABSTRACT
The purpose of the survey carried out among the first
year female students at the University of Warmia and Mazury in
Olsztyn was to assess their attitudes and opinions towards
a healthy lifestyle. The study was conducted in the summer
semester of the academic year 2003/2004, during the obligatory
exercise of Physical Education and applied them 620 full-time
female students. Studies have shown that the vast majority of first
year female students declared to participate only in obligatory
classes of Physical Education in the high school. Over 50% of
them expressed the opinion that this type of activities in the study
program should be mandatory, and almost 40% - voluntary. The
majority of respondents would like to improve their nutrition,
declaring occasional use of alcohol and completely no smoking.
The majority of first year female students felt that stress
at university was inevitable, declaring at the same time the
willingness to become acquainted with knowledge about the
limiting and reducing mental tension. Among the topics that
women wanted to deepen their knowledge included: first aid,
culture of interpersonal contacts and food hygiene and nutrition
basics.
Key words: first year female students, prevention of health risks,
attitudes of health.
STRESZCZENIE
Celem badań przeprowadzonych wśród studentek I roku
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie było
dokonanie oceny ich postaw i opinii wobec zdrowego stylu życia.
Badania
przeprowadzono
w semestrze
letnim roku
akademickiego 2003/2004, podczas obligatoryjnych zajęć
wychowania fizycznego i objęto nimi 620 studentek studiów
stacjonarnych. Badania wykazały, że zdecydowana większości
studentek
I
roku
deklarowało
uczestnictwo
tylko
w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w szkole
średniej. Ponad 50% z nich uważało, iż tego typu zajęcia
w programie studiów powinny mieć charakter obowiązkowy,
a prawie 40% - dobrowolny. Większość badanych chciałaby
poprawić sposób swojego odżywiania, deklarując sporadyczne
spożywanie alkoholu i całkowite niepalenie tytoniu. Studentki I

roku w większości uważały, że stres na studiach jest nieunikniony,
deklarując jednocześnie chęć zapoznania się z tematyką
ograniczania i redukcji napięcia psychicznego. W grupie tematów,
z których kobiety chciały pogłębić swoją wiedzę znalazły się
również: pierwsza pomoc, kultura kontaktów międzyludzkich oraz
higiena żywienia i podstawy dietetyki.
Słowa kluczowe: studenci I roku, profilaktyka zagrożeń zdrowia,
postawy prozdrowotne.
WSTĘP
Według
powszechnej
już
koncepcji
zdrowia,
zaproponowanej przez Lalonde’a w 1974 roku, potwierdzonej
licznymi badaniami autorów na całym świecie, największy wpływ
na nasze zdrowie ma styl życia. Definiowany jest on, jako sposób
zachowania, który jest określony przez czynniki społecznokulturowe i indywidualne cechy osobowości jednostki (Hancock,
1986). Człowiek samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące
swojego życia i zdrowia, a tym samym wpływa on w sposób mniej
lub bardziej odpowiedzialny na własne samopoczucie fizyczne
i psychiczne. W grupie zachowań zdrowotnych człowieka
wyróżnia się zachowania prozdrowotne, skierowane na
umacnianie lub poprawę zdrowia oraz zachowania antyzdrowotne,
wywołujące zagrożenia dla zdrowia mogące prowadzić do chorób,
utrudniając profilaktykę, leczenie lub rehabilitację (Podstawski,
2012). Styl życia kształtuje się już w okresie wczesnego
dzieciństwa, szczególnie istotne są wzorce wyniesione
z najbliższego otoczenia. W okresie dorastania nabyte
przyzwyczajenia, nawyki czy negatywne zachowania trudno
zmienić w późniejszym okresie, a im dłuższy jest czas ich trwania,
tym szybciej dochodzi do wystąpienia dolegliwości czy chorób
z nimi związanych. Palenie papierosów, picie alkoholu czy
używanie substancji psychoaktywnych jest coraz częstsze wśród
młodzieży akademickiej (Podstawski, 2006). Nieracjonalne
odżywianie oraz brak aktywności ruchowej potęguje się
w momencie rozpoczęcia studiów przez młodego człowieka
(Lisicki, 2006).
Tryb życia studenta jest wypadkową oddziaływania wielu
czynników środowiskowych. Sposób życia, odżywiania oraz
charakter wykorzystania czasu wolnego zależy w dużej mierze od
sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania oraz planu zajęć
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podjętych studiów. Powszechnie wiadomo, iż okres studiowania
wymaga dużego nakładu sił fizycznych i umysłowych, zarówno
podczas nauki, jak i prowadzenia życia towarzyskiego. Badania
dotyczące stylu życia studentów prowadzone były zarówno
w Polsce (Lisicki, 2006; Podstawski, 2012; Krzych, 2004;
Zarzeczna-Baran & Wojdak-Hassa, 2007; Kostanecka et al.,
2007), jak i na całym świecie (Webb et al., 1996; Haase et al.,
2004; Alpar et al., 2008, Gomez-Lopez et al., 2011). Dużo mniej
jest natomiast badań dotyczących subiektywnych opinii
studentów z zakresu problematyki zdrowia publicznego.

fizycznego. Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety
na stałe zamieszkujące tereny Warmii i Mazur. Charakterystykę
badanej próby przedstawia tabela 1.
Wśród ankietowanych największy odsetek stanowiły
studentki zamieszkałe w czasie studiów na stancji (41.91%),
nieznacznie mniej (29.45%) w domu rodzinnym, natomiast
w akademiku mieszkało 22.82% badanych. Najwięcej studentek
zamieszkiwało na stałe wieś (26.95%), natomiast najmniej żyło w
miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców (19.40%). Zdecydowana
większość badanych to absolwentki liceum ogólnokształcącego
(80.55%), dużo mniej stanowiły absolwentki średnich szkół
zawodowych (11.51%). Największy procent badanych ukończył
szkołę średnią w miastach liczących od 20 do 50 tys.
mieszkańców (34.58%), a najmniej na wsi (2.43%).
Badania
przeprowadzono
metodą
sondażu
diagnostycznego
z
wykorzystaniem
anonimowego
kwestionariusza ankiety wykorzystując regułę dobory celowego.
Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu
komputerowego Statistica PL.

CEL BADAŃ
Celem badań przeprowadzonych wśród studentek I roku,
studiujących
na
Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie (UWM) było dokonanie diagnozy postaw badanych
wobec wymogów zdrowego stylu życia. Realizację tak
sformułowanego celu pracy sprowadzono do próby odpowiedzi
na następujące pytania badawcze:
1.
Jakie są opinie studentek I roku studiów na temat
uprawianej przez nie aktywności fizycznej w szkole
średniej i na studiach?
2.
Czy postawy i opinie badanych kobiet wobec
profilaktyki zagrożeń zdrowia są właściwe?

WYNIKI BADAŃ
Wśród zachowań wpływających na zdrowie wyróżniono
podrozdziały dotyczące zagadnień takich jak: aktywność fizyczna,
odżywianie, spożywanie alkoholu i palenie papierosów, reakcję na
stres oraz chęć pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego
zdrowia publicznego.

MATERIAŁ I METODY
Badaniami ankietowymi objęto 620 studentek I roku
studiów stacjonarnych studiujących na UWM w Olsztynie.
Przebadano ponad 95% studentek spośród wybranych losowo
grup studenckich w trakcie roku akademickiego 2003/2004,
w semestrze letnim, podczas obligatoryjnych zajęć wychowania

Aktywność fizyczna
Tabele 2-5 przedstawiają odpowiedzi studentek I roku,
odnoszące się do aktywności fizycznej w szkole średniej i na
studiach. Około połowa (49.84%) studentek I roku uprawiała tylko

Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy studentek
Miejsce zamieszkania podczas studiów
Akademik

Stancja

Dom

Konwikt

Inne

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

141

22.82

259

41.91

182

29.45

4

0.65

32

5.18

618

100

Miejsce stałego zamieszkania
Miasto

Wieś

< 20 tys.

20-50 tys.

50-100 tys.

Suma

> 100 tys.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

166

26.95

128

20.78

120

19.48

57

9.25

145

23.54

616

100

Miejsce ukończenia szkoły średniej
Miasto

Wieś

< 20 tys.

20-50 tys.

50-100 tys.

Suma

> 100 tys.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

13

2.43

157

20.78

185

34.58

81

15.14

99

18.50

535

100

Typ ukończonej szkoły średniej
Liceum

Średnia Szk. Zawodowa

Inne

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

497

80.55

71

11.51

49

7.94

617

100

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział
Tab. 2. Formy aktywności ruchowej badanych w czasie szkoły średniej
Liczba form aktywności ruchowej uprawianych w szkole średniej
1

2

3

4

5

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

309

49.84

269

47.47

35

5.65

6

0.97

1

0.16

620

100

Nie ograniczałam

Ograniczałam okresowo

Ograniczałam na stałe

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

516

83.77

92

14.94

8

1.3

616

100

Liczba dyscyplin sportowych nie uprawianych w szkole średniej
1

2

3

4

5

6

7

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

44

77.19

6

10.53

2

3.51

3

5.26

1

1.75

0

0.00

N
1

Suma
%

N

%

1.75

57

100
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Najwięcej studentek I roku (39.58%) stwierdziło,
że zajęcia w-f na studiach powinny być wyłącznie dobrowolne od
I roku. Niewiele mniej ankietowanych (32.96%) uznało, że
powinny być obowiązkowe na I i II roku studiów. W opinii około
1/5 (19.06%) studentek zajęcia z w-f powinny być obowiązkowe
przez wszystkie lata studiów, natomiast prawie 4% ankietowanych
uważało, iż nie powinno ich być w ogóle. Określając formę zajęć
w-f około połowy (49.59%) ankietowanych studentek wskazało
rekreację, a 1/4 kobiet (25.69%) miała trudność w jej określeniu.
Sport, jako formę zajęć wskazało 12.85% respondentek. Zaledwie
5.2% badanych nie chciało uczestniczyć w żadnej formie zajęć
ruchowych (Tab.5).
Tab. 5. Opinie studentek na temat charakteru oraz formy zajęć w-f na
studiach

Obowiązkowe na I i II roku

Wyłącznie dobrowolne od
I roku

Nie powinno ich być

Trudno stwierdzić

Suma

Charakter zajęć w-f
Obowiązkowe przez cały
rok

jedną formę aktywności fizycznej w szkole średniej, nieco mniej
(47.47%) badanych - dwie, a tylko 5.65% - trzy. Zdecydowana
większość ankietowanych studentek (83.87%) nie ograniczała
swojej aktywności fizycznej w szkole średniej, okresowo
ograniczało ją 14.94%, a tylko 1.3% na stałe. Spośród kobiet,
które ograniczały swoją aktywność fizyczną w szkole średniej,
ponad ¾ (77.19%) nie uprawiało jednej dyscypliny sportowej,
a 10.53% - dwóch. Nieliczne osoby wskazały na brak uprawiania
większej liczby form aktywności ruchowej (Tab. 2).
Najczęściej uprawianą formą aktywności ruchowej były
obowiązkowe zajęcia z w-f (99.52%), dużo mniej wskazało na
ćwiczenia
indywidualne
lub
sporadycznie
uprawiane
w towarzystwie rodziny (37.74%). Tylko 10.65% ankietowanych
uczęszczało na zajęcia Szkolnych Klubów Sportowych (SKS),
a 5% brało udział w treningach organizowanych przez
Pozaszkolne Kluby Sportowe (PKS). Na uwagę zasługuje fakt, że
ani jedna osoba nie brała udziału w zajęciach organizowanych
przez Akademicki Związek Sportowy (AZS), a procent kobiet
korzystających z oferty TKKF był znikomy (0.65%). Niecały
procent
respondentek
deklarował
brak
uczestnictwa
w jakichkolwiek zajęciach fizycznych w trakcie szkoły średniej
(Tab. 3).

N

N

N

N

N

N

118

204

245

24

28

619

Tab. 3. Deklarowane formy aktywności fizycznej w czasie szkoły średniej

99.52

Szkolny Klub Sportowy (SKS)

66

10.65

Uczniowski Klub Sportowy (UKS)

17

2.74

Pozaszkolny Klub Sportowy (PKS)

31

5.00

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
(TKKF)

4

0.65

Akademicki Związek Sportowy (AZS)

0

0.00

Inna organizacja

22

3.55

Brak uczestnictwa w zajęciach aktywności ruchowej

5

0.81

Indywidualnie, sporadycznie z rodziną

234

37.74

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi, % - procentowy udział

Studentki zapytano o subiektywną ocenę własnego
poziomu sprawności motorycznej. Ponad połowa (54.72%)
badanych oceniła swój poziom sprawności motorycznej, jako
dobry, natomiast w opinii 30.13% był on bardzo dobry. Poziom
dostateczny deklarowało zaledwie 8.96% ankietowanych
(Tab. 4).
Tab. 4. Subiektywna ocena sprawności motorycznej studentek (w skali od
1 do 6)
Deklarowany poziom sprawności motorycznej

N

N

N

N

N

N

158

32

305

79

574

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi

Spośród wszystkich przebadanych osób zbliżony odsetek
ankietowanych uważało, że na UWM w Olsztynie są zapewnione
odpowiednie warunki higieny lub ich brak (odpowiednio: 36.26%
i 35.93%). Aż 27.8% studentek nie potrafiło wyrazić swojej opinii
w tej kwestii. Ponad połowa kobiet (53.46%) w celu poprawy
warunków higieny wskazała remonty oraz poprawę standardów
całej infrastruktury UWM. Zbliżony odsetek studentek wskazywał
na potrzebę wyposażenia pomieszczeń w środki czystości
(17.31%) oraz rozbudowę uczelni (16.92%). Tylko 12.31%
badanych widziało potrzebę poprawy stanu czystości pomieszczeń
(Tab. 6).
Tab. 6. Opinie studentek na temat warunków higieny na UWM w Olsztynie
Czy na UWM są odpowiednie warunki higieny?

%

1 (bardzo słaby)

1

0.16

2 (słaby)

8

1.30

3 (dostateczny)

55

8.96

4 (dobry)

336

54.72

5 (bardzo dobry)

185

30.13

6 (wybitny)

29

4.72

Suma

614

100

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

Formy zajęć w-f

Suma

617

Sport

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego

Rekreacja

%

Nie chcę

N

Trudno określić

Sposoby uprawianej aktywności fizycznej

71

Tak

Nie

Nie wiem

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

223

36.26

221

35.93

171

27.80

615

100

Niezbędne czynności do poprawy warunków sanitarnych na UWM
Poprawa stanu czystości pomieszczeń

32

12.31

Środki czystości

45

17.31

Remonty. Podniesienie standardu

139

53.46

Rozbudowa uczelni

44

16.92

Suma

260

100

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział
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Tab. 7. Najważniejsze zabiegi zdrowotne oraz ich liczba w opiniach studentek
Zabiegi zdrowotne wskazane przez studentów

N

%

Codzienna toaleta i higiena ciała, mysie zębów, prysznic i kąpiel

435

77.82

Higiena intymna

37

6.62

Właściwe odżywianie

24

4.29
1.61

Schludność, czystość ubrania

9

Dezynfekcja i dezynsekcja pomieszczeń mieszkalnych

4

0.72

Dbanie o sprawność fizyczną

34

6.08

Inne

16

2.86

Suma

559

100

Liczba wskazanych zabiegów
1

2

N

%

3

N

389
84.38
52
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

Suma

%

N

%

N

%

11.28

20

4.34

461

100

Tab. 8. Liczba chorób zakaźnych wymienionych przez studentki
Liczba chorób zakaźnych wymienionych przez studentki
1

2

N

%

3

N

%

4

N

%

88
16.89
94
18.04
138
26.49
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

5

6

7

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

84

16.12

114

21.88

2

0.38

1

0.19

521

100

Tab. 9. Opinie studentek na temat potrzeby posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy
Tak

Nie

Nie wiem

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

595

96.28

5

0.81

18

2.91

618

100

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział
Tab. 10. Opinie studentek na temat wpływu odżywiania na własne zdrowie
Aktualny wpływ odżywiania studentek na zdrowie
Pozytywny

Negatywny

Nie ma wpływu

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

333

54.86

202

33.28

72

11.86

607

100

N

%

N

%

N

%

N

%

323

62.00

151

28.98

47

9.02

521

100

Wpływ aktualnego odżywiania studentek na ich zdrowie w przyszłości

Chęć poprawy własnego sposobu odżywiania
Tak
N

Nie
%

Brak poglądu

N

150
68.49
67
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

Suma

%

N

%

N

%

30.59

2

0.91

219

100

Tab. 11. Opinie studentek dotyczące spożywania alkoholu
Spożywanie alkoholu przez studentki
Nie piję

Sporadycznie

Raz na miesiąc

Raz na tydzień

Codziennie

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

29

4.68

541

87.40

22

3.55

16

2.58

11

1.78

619

100

Liczba rodzajów alkoholu spożywanego przez studentki
1

2

3

4

5

6

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

464

75.20

116

18.80

30

4.86

5

0.81

1

0.16

1

0.16

617

100

Czy alkohol powinien być dostępny na terenie uniwersytetu?
Tak
N

Nie
%

N

401
66,17
78
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

Nie mam zdania

Suma

%

N

%

N

%

12,87

127

20,96

606

100

Higiena osobista
Według przebadanej grupy studentek I roku za
najważniejsze zabiegi dla zachowania zdrowia uznane zostały:
codzienna toaleta i higiena ciała (37.03%) oraz prysznic i kąpiel
(32.2%). Znikomy procent ankietowanych wyróżniło higienę
odżywiania i aktywność fizyczną (odpowiednio: 4.29% i 6.08%).
Zdecydowana większość kobiet (84.38%) wskazała tylko jeden

zabieg wzmacniający zdrowie, 11.28% - dwa, a tylko 4.34% - trzy
(Tab. 7).
Spośród wszystkich ankietowanych kobiet najwięcej
(26.49%) potrafiło wskazać trzy choroby zakaźne, niewiele mniej
pięć (21.88%), a zbliżony procent dwie (18.04%) lub jedną
(16.89%). Tylko jedna osoba określiła ich siedem, a dwie były
w stanie podać sześć chorób zakaźnych (Tab. 8).
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Prawie wszystkie studentki I roku (96.28%) potwierdziły
potrzebę posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Wśród badanej grupy kobiet tylko 2.91% nie wyraziło swoich
opinii w tej sprawie (Tab. 9).
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używek takich jak: palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Ponad
połowa ankietowanych kobiet stwierdziła, że sposób ich
odżywiania wpływa pozytywnie na zdrowie zarówno aktualnie jak
i wpłynie pozytywnie w przyszłości (odpowiednio: 54.86%
i 62.00%). Negatywny wpływ aktualnego odżywiania oraz wpływ
negatywnego odżywiania w przyszłości wskazała ok. 1/3
badanych. Około 2/3 studentek (68.49%) deklarowało chęć
poprawy sposobu swojego aktualnego odżywiania (Tab. 10).

Odżywianie i używki
W tabelach 10 - 12 przedstawione zostały opinie
studentek dotyczące sposobu ich odżywiania oraz stosowania

Tab. 12. Opinie studentek I roku dotyczące palenia tytoniu
Poglądy studentek na temat palenia

N

%

Jestem zwolenniczką zupełnego niepalenia

369

59.42

W pewnych okolicznościach, w towarzystwie dopuszczam możliwość palenia papierosów, lecz z umiarem

148

23.83

Palenie papierosów pomaga mi rozładować napięcie nerwowe

37

5.96

Palenie pomaga mi nawiązać kontakty towarzyskie

63

10.14

Inne

4

0.64

Suma

621

100

Czy chcesz zrezygnować z palenia tytoniu?
Tak
N

Nie
%

Nie mam zdania

N

98
39.04
106
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

Suma

%

N

%

N

%

42.23

47

18.72

251

100

Tab. 13. Opinie studentek dotyczące sytuacji stresowych podczas studiów
Opinie na temat sytuacji stresowych podczas studiów

N

%

Uważam, że sytuacje stresowe są nieuniknione

456

71.92

Prawdopodobnie takie sytuacje mogą się zdarzać, poradzę sobie z nimi

76

11.99

Bardzo obawiam się takich sytuacji

97

15.30

Trudno mi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sytuacji

5

0.79

Suma

634

100

Liczba podanych metod radzenia sobie ze stresem
1
N

2
%

N

3
%

N

4
%

273
57.84
109
23.09
73
15.47
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

5

Suma

6

N

%

N

%

N

%

N

%

13

2.75

3

0.64

1

0.21

472

100

Tab. 14 Sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii studentek I roku
Sposoby radzenia sobie ze stresem

N

%

Metody relaksacyjne

48

6.07

Masaż

3

0.36

Ćwiczenia oddechowe

4

0.48

Uprawianie sportu

155

18.43

Odpowiednie odżywianie

13

1.55

Spotkania z przyjaciółmi

129

15.33

Słuchanie muzyki

72

8.56

Rozmowy z psychologiem

2

0.24

Odpowiednia organizacja czasu

2

0.24

Sen

17

2.02

Stosowanie używek (alkohol, nikotyna, narkotyki)

10

1.19

Picie herbaty

8

0.95

Słodycze

26

3.09

Podchodzę do stresu z dystansem

71

8.44

Sauna

3

0.36

Spacer

102

12.12

Hobby

4

0.48

Rozmowy z bliską osobą

86

10.22

Czytanie książek

4

0.48

Zakupy

1

0.12

Sex

8

0.95

Płacz

4

0.48

Oglądanie TV

2

0.24

Tabletki

14

1.66

Nie wiem

28

3.33

Inne

22

2.61

Suma*

841

100

Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział, * - ankietowane miały możliwość udzielenia kilku odpowiedzi
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Przeważająca większość (87.4%) kobiet przyznała,
że spożywały alkohol sporadycznie, a tylko nieliczna część
(4.68%) nie piła go wcale. Do spożywania alkoholu raz na
miesiąc lub raz na tydzień przyznało się odpowiednio 3.55%
i 3.58%, natomiast do codziennego 1.78% ankietowanych.
Najwięcej studentek (75.00%) deklarowało spożywanie jednego
rodzaju alkoholu. Studentki I roku najchętniej spożywały piwo
(41.81%) i wino (28.00%). Zdecydowana większość
ankietowanych (66.17%) uznała, że alkohol powinien być
odstępny na terenie UWM w Olsztynie. Jedynie 12.87%
studentek było temu przeciwnych (Tab. 11).
Około 60.00% studentek I roku było zwolenniczkami
zupełnego niepalenia, 23.83% dopuszczało palenie tytoniu
sporadycznie w pewnych okolicznościach. Dużo mniej
ankietowanych uważało, że palenie papierosów pomaga
w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich (10.14%) lub
rozładowaniu napięcia nerwowego (5.96%). Porównywalny
odsetek osób (odpowiednio: 39.04% i 42.23%) deklarował lub
nie, chęć zrezygnowania z nałogu palenia. Ponad połowa mniej
studentek (18.72%) nie miało wyrobionej opinii na ten temat
(Tab.12).

Nieliczne osoby wskazały cztery (2.75%), pięć (0.64%) lub sześć
(0.21%) metod radzenia sobie ze stresem (Tab.13).
W opiniach ankietowanych, uprawianie sportu (18.43%),
spotkania z przyjaciółmi (15.33%) oraz spacer (12.12%) to
najlepsze sposoby radzenia sobie ze stresem. Dużą popularnością
cieszyła się także rozmowa z bliską osobą (10.22%) i słuchanie
muzyki (8.56%) (Tab.14).
Pogłębianie wiedzy na temat zdrowia publicznego
W tabeli 15 przedstawiono opinie studentek I roku na
temat wiedzy dotyczącej zdrowia publicznego przekazywanej im
w formie zajęć dobrowolnych w ramach studiów.
Studentki I roku w pełni zainteresowane były wiedzą na
temat: sposobów ograniczania i redukcji napięcia psychicznego
(60.76%), pierwszej pomocy (58.43%) oraz kulturą kontaktów
międzyludzkich (52.46%). W dalszej kolejności skorzystałyby
z zajęć dotyczących zagrożeń zdrowia psychicznego i społecznego
(48.76%) oraz problemów ciąży i jej ochrony (46%).
Zainteresowanie częściowe budziła w studentkach tematyka
chorób zakaźnych (55.06%) i cywilizacyjnych (51.08%) oraz
seksualności (50.89%). Do zagadnień, którymi studentki nie były
wcale zainteresowane badane zaliczyły: nikotynizm i jego
następstwa (58.4%), znużenie i zmęczenie (42.35%) oraz
problemy alkoholizmu (42.23%) (Tab.15).

Sytuacje stresowe
Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (71.92%)
stwierdziła, że sytuacje stresowe na studiach są nieuniknione.
Blisko 16% badanych (15.3%) bardzo obawiało się sytuacji
stresowych, a tylko 11.29% studentek uważało, że poradzą sobie
z nimi. Ponad ½ (57.84%) badanych studentek wskazało tylko
jedną metodę radzenia sobie ze stresem. Z dwóch metod
korzystało 23.09%, a z trzech tylko 15.47% ankietowanych.

DYSKUSJA
Badania epidemiologiczne prowadzone we wszystkich
grupach wiekowych udowodniły niezbicie korzyści wynikające
z prowadzenia zdrowego stylu życia. Współczesna cywilizacja,

Tab. 15. Opinie studentek I roku na temat wiedzy dotyczącej zdrowia publicznego przekazywanej im w formie zajęć dobrowolnych
Jestem zainteresowana tematem
Tematy proponowane do realizacji

W pełni

Częściowo

Wcale

Suma

N

%

N

%

N

%

N

%

Znużenie i zmęczenie

73

13.62

236

44.03

227

42.35

536

100

Pierwsza pomoc

343

58.43

221

37.65

23

3.92

587

100

Seksualność

214

38.21

285

50.89

61

10.89

560

100

Kultura kontaktów międzyludzkich

299

52.46

210

36.84

61

10.70

570

100

Dobowy rytm pracy i wypoczynku

163

29.32

254

45.68

139

25.00

556

100

Choroby cywilizacyjne

155

27.88

284

51.08

117

21.04

556

100

Życie seksualne człowieka dorosłego

221

39.75

252

45.32

83

14.93

556

100

Istota zagrożenia zdrowia psychicznego i społecznego

275

48.76

209

37.06

80

14.18

564

100

Wypoczynek w cyklu tygodniowym oraz różnych pór roku

132

24.04

245

44.63

172

31.33

549

100

Przenoszenie i profilaktyka chorób zakaźnych

136

25.05

299

55.06

108

19.89

543

100

Etyka i kultura życia płciowego

196

35.32

266

47.93

93

16.76

555

100

Sposoby ograniczanie i redukcji napięć psychicznych

350

60.76

185

32.12

41

7.12

576

100

Higiena pracy umysłowej (uczenia się)

230

40.21

255

44.58

87

15.21

572

100

Higiena żywienia i podstawy dietetyki

308

53.01

211

36.32

62

10.67

581

100

Choroby weneryczne i sposoby ich uniknięcia

124

22.34

286

51.53

145

26.13

555

100

Biorytmy i ich wpływ na zachowanie człowieka

129

23.50

241

43.90

179

32.60

549

100

Samokontrola i samoocena osobistej sprawności fizycznej

124

22.63

247

45.07

177

32.30

548

100

Higiena osobista i trybu życia

135

24.91

267

49.26

140

25.83

542

100

Dojrzałość małżeńska – poradnictwo przedmałżeńskie

187

34.06

207

37.70

155

28.23

549

100

Nikotynizm i jego następstwa

60

11.19

163

30.41

313

58.40

536

100

Programy aktywności ruchowej

85

15.95

251

47.09

197

36.96

533

100

Zapobieganie przeziębieniom – hartowanie organizmu

118

21.77

249

45.94

175

32.29

542

100

Macierzyństwo i ojcostwo – planowanie rodziny

205

37.07

209

37.79

139

25.14

553

100

Alkoholizm - przyczyny i problemy

97

17.73

219

40.04

231

42.23

547

100

Celowość i przydatność uprawiania kultury fizycznej w życiu
codziennym a pozycja społeczno-ekonomiczna

65

12.06

259

48.05

215

39.89

539

100

Zróżnicowanie zachowań zdrowotnych kobiet i mężczyzn

121

22.20

240

44.04

184

33.76

545

100

Problemy ciąży i jej ochrony

259

46.00

216

38.37

88

15.63

563

100

Narkomania – dylemat żyć albo brać
Objaśnienia: N – liczba odpowiedzi. % - procentowy udział

181

32.73

199

35.99

173

31.28

553

100
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pośpiech
i
stres,
szczególnie
obecny
w
krajach
uprzemysłowionych, sprawiają, iż ludziom brakuje czasu na
właściwe kierowanie swoim życiem. Zwiększające się wskaźniki
zachorowalności
i
umieralności
z
powodu
chorób
cywilizacyjnych, wynikają przede wszystkim z palenia
papierosów, niewłaściwego sposobu żywienia i braku aktywności
fizycznej (Mokdat et al., 2004). Aktywność fizyczna i umysłowa
wpływa na niezależność człowieka do okresu późnej starości,
determinuje jego zaradność życiową, przez co wpływa na jakość
naszego życia. Badania Van Tuyckom i Scheerder (2010)
wykazały, że średnio 61% mieszkańców Unii Europejskiej
(4 z 10 Europejczyków) w czasie wolnym podejmuje aktywność
rekreacyjno-sportową.
Przeprowadzone przez nas badania wykazały podobnie
jak w badaniach Przewędy i Dobosza (2003) wyraźny regres
aktywności młodzieży polskiej. W badaniach prowadzonych
wśród studentów I roku studiów medycznych wykazano również
istotny spadek aktywności fizycznej, ilości nieprzerwanego snu
oraz pogorszenie samopoczucia w przeciągu siedmiu miesięcy
studiów (Wolf & Kissling, 1984).
W dobie cywilizacji i dostępności mediów, zajęciami
konkurencyjnymi dla uprawiania sportu, stał się obecnie
telewizor i komputer, przez co obserwuje się wzrost sedentarnego
trybu życia wśród młodych ludzi. Studia wymagają od studentów
spędzania większej ilości czasu w pozycji siedzącej, zarówno
podczas ćwiczeń i wykładów, ale także w czasie samodzielnej
nauki. Jednocześnie podkreśla się, iż siedzący tryb życia sprzyja
rozwojowi chorób układu krążenia, cukrzycy typu II, czy
nowotworom jelita grubego (Blair et al., 1989).
Według badań dziewczęta po rozpoczęciu okresu
dojrzewania często rezygnują z ćwiczeń fizycznych, dlatego też
dla autorów istotna była opinia studentek na temat charakteru
oraz formy zajęć z wychowania fizycznego w trakcie studiów.
Najwięcej studentek I roku twierdziło, że zajęcia z w-f na
studiach powinny być wyłącznie dobrowolne od I roku, natomiast
niewiele mniej ankietowanych uznało, że powinny być
obowiązkowe na I i II roku studiów. Podobną opinię wyrażali
studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy (Lisicki & Drygas,
2009). W opinii około 1/5 studentek ankietowanych
w prezentowanej pracy zajęcia z w-f powinny być obowiązkowe
przez wszystkie lata studiów, natomiast prawie 4%
ankietowanych uważało, iż nie powinno ich być w ogóle.
Zastanawiające, że, podczas gdy prawie wszystkie studentki
deklarowały uczestnictwo tylko w obowiązkowych zajęciach
z w-f, ponad połowa z nich oceniła swój poziom sprawności
motorycznej, jako dobry, natomiast ponad 1/3 jako bardzo dobry.
Dorastająca młodzież, w szczególności młode kobiety,
szczególnie zwraca uwagę na swój wygląd. Nadwaga i otyłość
dotyka ponad 66% populacji osób dorosłych i jest często
powiązana z różnymi chorobami przewlekłymi (Donnelley et al.,
2009). Większość badanych przez nas studentek deklarowało
chęć poprawy sposobu aktualnego odżywiania. Prawdopodobnie
błędy żywieniowe wynikają z konieczności samodzielnego
żywienia się, a odchudzanie się najczęściej powiązane jest
z potrzebą akceptacji w grupie rówieśniczej lub kształtowaniem
własnej tożsamości (Currie et al., 2004).
Negatywne i ryzykowne zachowania zdrowotne, takie
jak spożywanie alkoholu i palenie papierosów, było także
tematem przedstawionych badań. Większość młodych ludzi
zaczyna picie alkoholu głównie w celu upodobniania się do
rówieśników, z ciekawości, dążąc do przyjemności, rozluźnienia
się czy zwrócenia na siebie uwagi. Przeważająca większość
kobiet przyznała, że spożywa alkohol sporadycznie, a tylko
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nieliczna część nie pije wcale. W badaniach Webb i wsp. (1996)
przeprowadzonych wśród studentów Wielkiej Brytanii 11%
ankietowanych deklarowało całkowitą abstynencję, a 48%
badanych studentek piło alkohol w dopuszczalnej ilości.
W badaniach Lisickiego (2006) wśród studentek państwowych
uczelni w Gdańsku zwolennikami abstynencji było jedynie 9%
kobiet. Studentki I roku w prezentowanej pracy najchętniej
spożywały piwo (41.81%) i wino (28%). W innej publikacji
autorzy przedstawiając strukturę spożywania alkoholu przez
studentów kierunków medycznych, wskazali na zachowania
ryzykowne i nieetyczne, wskazujące na istnienie podwyższonego
ryzyka uzależnienia alkoholowego u studentów (Klimberg et al.,
2008). Notowano picie alkoholu w przerwach między zajęciami
czy wypijanie alkoholu przed sklepem w obrębie uczelni. Ponadto,
studenci wskazywali na fakt, że otoczenie na studiach sprzyja
rozpoczęciu palenia i picia alkoholu, a także potwierdzali, iż od
momentu rozpoczęcia studiów spożywają alkohol zdecydowanie
częściej i w większej ilości (Łaszek et al., 2011).
W przedstawionej pracy zapytano o dostępność alkoholu na
terenie uczelni. Większość ankietowanych uznało, że alkohol
powinien być odstępny na terenie UWM w Olsztynie, a jedynie
13% studentek było temu przeciwne.
Palenie tytoniu, według Światowej Organizacji Zdrowia,
stanowi obecnie najpoważniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia,
a także główną przyczynę przedwczesnej umieralności w krajach
rozwiniętych (Godeau et al., 2004). Wśród badanych studentek I
roku prawie 3/5 było zwolenniczkami zupełnego niepalenia,
a około 1/5 dopuszczało palenie tytoniu sporadycznie.
W badaniach przeprowadzonych wśród studentów I roku
medycyny w Gdańsku niepalące stanowiły 78% badanych kobiet
(Siemińska et al., 2006), natomiast wśród studentek poznańskich
uczelni odsetek ten wynosił 51.4% (Mojs et al., 2008).
Stres jest powszechny, szczególnie podczas sesji
egzaminacyjnej, co potwierdzała zdecydowana większość
ankietowanych kobiet (71.92%). Wśród studentek 16% bardzo
obawiała się sytuacji stresowych na studiach, a tylko 11.29%
studentek uważała, że poradzi sobie, gdy takie sytuacje zaistnieją.
Ponad połowa badanych studentek wskazała tylko jedną metodę
radzenia sobie ze stresem. Studentki uważały, iż najlepszym
sposobem radzenia sobie ze stresem jest uprawianie sportu,
co może dziwić zważywszy na fakt, że prawie wszystkie
uczęszczały w szkole średniej tylko na obligatoryjne zajęcia
wychowania fizycznego. Brak umiejętności wypracowania
skutecznych metod zaradczych prowadzi w konsekwencji do
stosowania „niedojrzałych” sposobów rozładowywania napięcia,
takich jak: palenie, sięganie po alkohol czy narkotyki, objadanie
się oraz innych destruktywnych zachowań (Gacek & Frączek,
2005).
Badania miały na celu także poznanie nastawienia
studentek odnośnie pogłębiania wiedzy z zakresu zdrowia
publicznego. Wśród tematów, które zainteresowały ponad połowę
badanych znalazły się tylko cztery propozycje: sposoby
ograniczania i redukcji napięcia psychicznego, pierwsza pomoc,
higiena żywienia i podstawy dietetyki, oraz kultura kontaktów
międzyludzkich. Badania dotyczące poszerzania wiedzy o zdrowiu
były prowadzone wśród studentów uczelni wyższych między
innymi w Olsztynie w latach 1996-1999 przez Podstawskiego
(1998, 2000) oraz w Bydgoszczy przez Lisickiego i Drygasa
(2009). Wśród studentów olsztyńskiej uczelni największym
zainteresowaniem cieszyła się tematyka bloku: Higiena pracy
umysłowej i wypoczynku, a najmniejszym z bloku: Przygotowanie
do życia w rodzinie. W badaniach Lisickiego i Drygasa największe
zainteresowanie ogółu ankietowanych wzbudziły tematy
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dotyczące troski o zdrowie, między innymi pierwszej pomocy
przedlekarskiej, profilaktyki chorób zakaźnych, higieny osobistej
oraz higieny żywienia.

9.

WNIOSKI
10.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono,
że w zdecydowanej większości badane studentki I roku
deklarowały uczestnictwo tylko w obowiązkowych zajęciach
wychowania fizycznego w szkole średniej. Ponad połowa z nich
uważało, iż tego typu zajęcia w programie studiów powinny mieć
charakter obowiązkowy, a prawie 40% - dobrowolny. Większość
badanych chciałaby poprawić sposób swojego odżywiania,
deklarując sporadyczne spożywanie alkoholu i całkowite
niepalenie tytoniu. Studentki I roku w większości uważały,
że stres na studiach jest nieunikniony, deklarując jednocześnie
chęć zapoznania się z tematyką ograniczania i redukcji napięcia
psychicznego. W grupie tematów, z których kobiety chciały
pogłębić swoją wiedzę znalazły się również: pierwsza pomoc,
kultura kontaktów międzyludzkich oraz higiena żywienia
i podstawy dietetyki.

11.

12.
13.

BIBLIOGRAFIA
14.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alpar S.E., Senturan L., Karabacak Ü., Sabuncu N. (2008).
Change in the health promoting lifestyle behavior of
Turkish university nursing students from beginning to end
of nurse training. Nurse Education in Practice; 8: 382-388.
Blair S.N., Kohl III H.W., Paffenbarger Jr. R.S., Clark D.G.,
Cooper K.H., Gibbons L.W. (1989). Physical Fitness and
All-Cause Mortality. A Prospective Study of Healthy Men
and
Women.
JAMA,
262(17):2395-2401.
doi:
10.1001/jama.1989.03430170057028.
Currie C., Roberts C., Morgan A., Smith R., Settertobulte
W., Samdal O., Barnekow Rasmussen V. (2004). (red.).
Young people’s health in context. Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) study: international report
from the 2001/2002 Survey. WHO, Denmark.
Donnelly J.E., Blair S.N., Jakicic J.M., Manore M.M.,
Rankin J.W., Smith B.K. (2009). Appropriate Physical
Activity Intervention Strategies for Weight Loss and
Prevention of Weight Regain for Adults. Medicine &
Science In Sports & Exercise, 459 – 471. DOI:
10.1249/MSS.0b013e3181949333.
Gacek M., Frączek B. (2005). Physical activity as
a remedial element in psychological stress reduction among
the youth. Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska LublinPolonia sectio D, suppl. 16(107): 496-499.
Godeau E., Rahav G., Hublet A. (2006). Tobacco smoking
[W]: Currie C., Roberts C., Morgan A., Smith R.,
Settertobulte W., Samdal O., Barnekow Rasmussen V
(red.): Young people’s health in context. Health Behaviour
in School-aged Children (HBSC) Study: International
Report from the 2001/2002 Survey. WHO, Denmark, 63-72.
Gomez-Lopez M., Granero-Gallegos A., Baena-Extremera
A., Ruiz-Juan F. (2011). The abandonment of an active
lifestyle within university students: reasons for
abandonment and expectations of re-engagement.
Psychologica Belgica 51(2): 155-175.
Haase A., Steptoe A., Sallis J.F., Wardle J. (2004). Leisuretime physical activity in university students from 23
countries: associations with health beliefs, risk awareness,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

and national economic development. Preventive Medicine
39(1): 182-190.
Hancock T. (1986). Lalonde and Beyond: Looking back at
„A New Perspective on the Health of Canadians”. Health
Promotion International, 1(1), 93-103.
Klimberg A., Marcinkowski J.T., Przybylski J. (2008).
Konsumpcja alkoholu i innych środków psychoaktywnych
wśród
studentów
poszczególnych
kierunków
uniwersyteckich studiów medycznych. Cz. II. Obecna
konsumpcja napojów alkoholowych. Probl Hig Epidemiol,
89(4): 526-530.
Kostanecka A., Żukowska H., Mieszkowski J. (2010).
Ocena stylu życia studentów kierunku turystyka i rekreacja
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. [W:]
Zasada M, Klimczyk M., Żukowska H., Muszkieta R.,
Cieślicka M. (red.) Humanistyczny wymiar kultury
fizycznej. Bydgoszcz – Lwów – Warszawa. Seria
Monografie 12/10.
Krzych Ł. (2004). Analiza stylu życia studentów Śląskiej
Akademii Medycznej. Zdr. Publ. 114(1): 67-70.
Lisicki T. (2006). Zjawisko spożywania alkoholu przez
studentów gdańskich uczelni. Roczniki PZH. 57(13): 131135.
Lisicki T., Drygas A. (2009). Zainteresowanie studentów
i roku prozdrowotną problematyką zajęć fakultatywnych.
Medical and Biological Sciences, 23/1, 69-73.
Łaszek M., Nowacka E., Szatko F. (2011). Negatywne
wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja
alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl.
Hig. Epidemiol. 92(1): 114-119.
Mojs E., Cybulski M., Strzelecki W., Gajewska E.,
Głowacka MD., Samborski W. (2008). Motywy palenia
wśród studentów poznańskich wyższych uczelni. Analiza
porównawcza. Przeg. Lek. 65(10): 560- 561.
Mokdad A.H., Marks J.S., Stroup D.F., Gerberdiong J.L.
(2004). Actual causes of death in the United States, 2000.
JAMA 291, 1238-1245.
Podstawski R. (2006). Sprawność fizyczna i opinie na temat
profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów Pierwszego
roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w roku akademickim 1999/2000. UWM, Olsztyn.
Podstawski R. (2012). Postawy prozdrowotne studentów I
roku uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na
temat profilaktyki zagrożeń zdrowia (2001/2002). [W:]
Urniaż M. (ed.). Sport i wychowanie zdrowotne, OSW
Press, Olsztyn, 59-74.
Podstawski R. (1998). Zainteresowanie studentów
problematyką zdrowia, wypoczynku i sprawności fizycznej.
Lider. 11, 12-16.
Podstawski R. (2000). Zainteresowania studentów
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie wiedzą na
temat higieny pracy i wypoczynku. [W:] Z. Dziubiński, B.
Górski (red.) Kultura fizyczna studentów w okresie
transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Politechnika
Warszawska, Warszawa, 235-241.
Przewęda R., Dobosz J. (2003). Kondycja fizyczna polskiej
młodzieży.
Akademia
Wychowania
Fizycznego
w Warszawie. Studia i monografie, Warszawa.
Siemińska A., Jassem J.M., Uherek M., Wilanowski T.,
Nowak R., Jassem E. (2006). Postawy wobec palenia
tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny.
Pneumonol. Alergol. Pol. 74: 377-382.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012
24.

25.

26.

27.

Van Tuyckom C., Scheerder J. (2010). Sport for All?
Insight into stratification and compensation mechanisms of
sporting activity in the 27 European Union member states.
Sport, Education and Society vol 15(4): 495-512. DOI:
10.1080/13573322.2010.514746
Webb E., Ashton CH., Kelly P., Kamali F. (1996). Alcohol
and drug use in UK university students. The Lancet, vol.
348 (9032): 22-925.
Wolf T.M., Kissling G.E. (1984). Changes in life-style
characteristics, health, and mood of freshman medical
students. Journal of Medical Education, Vol 59(10), 806814.
Zarzeczna-Baran M., Wojdak-Haasa E. (2007). Wiedza
studentów akademii medycznej w Gdańsku o niektórych
elementach stylu życia. Probl. Hig Epidemiol. 88(1): 5559.

77

78

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012

RATUJMY POZYTYWNE ZDROWIE MŁODYCH POLAKÓW
Ryszard Przewęda1 , Janusz Dobosz2
1

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wielki skok cywilizacyjny, jaki przeżywamy od dwóch
dziesięcioleci, nie obejmuje niestety wszystkich stref naszej
egzystencji. Strefą pomijaną przez modernizację jest między
innymi styl życia większości Polaków. A to rodzi poważne
zagrożenia zdrowia, widoczne szczególnie w pogarszaniu się
obrazu zdrowia pozytywnego kolejnych pokoleń dzieci
i młodzieży.
Pod nazwą zdrowie pozytywne rozumiemy zwykle
dobrostan organizmu i psychiki, odporność na choroby i stresy,
uniwersalizm w przystosowaniu się do warunków egzystencji,
wydolność roboczą organizmu, samozadowolenie (J. B. Karski,
1999). Zdrowie pozytywne młodzieży jest postrzegane inaczej niż
w diagnostyce lekarskiej, nie jako brak choroby, nie według
kryteriów klinicznych czy epidemiologicznych lecz według
kryteriów auksologicznych, czyli wg wskaźników opisujących
przebieg rozwoju. Dobrymi przejawami zdrowia pozytywnego
dzieci i młodzieży są procesy rośnięcia, tempo dojrzewania,
sprawność fizyczna i inne dowody ogólnego stanu organizmu, jak
n. p. zadowalające samopoczucie czy pozytywny stosunek do
otoczenia.
W Polsce jesteśmy w stanie oceniać zdrowie pozytywne
poprzez poziom kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym (od 6 do 19 lat) i śledzić jej zmiany w kolejnych
dekadach oraz określać główne czynniki wpływające na młode
populacje. Bowiem od lat zajmują się tym polskie uczelnie
wychowania fizycznego.
Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego
przeprowadza co 10 lat ogólnopolskie badania przekrojowe
rozwoju fizycznego, sprawności i wydolności roboczej młodzieży
szkolnej. Kolejnymi badaniami, które organizowano w latach
1979, 1989, 1999 i 2009, objęte zostały placówki szkolne
wszystkich szczebli wylosowane z terenu całej Polski, a zestaw
pomiarów i prób był powtarzany. Są to badania masowe w najliczniejszej próbie w roku 1979 frekwencja przebadanych
dzieci wyniosła 230 tysięcy. Do dziś powstała baza danych
obejmująca wyniki blisko 580 tysięcy dziewcząt i chłopców
w wieku od 6. do 19. lat. Materiał zebrany w badaniach jest:
a) reprezentatywny dla generalnej populacji polskiej młodzieży,
co znaczy, że uzyskane wyniki pomiarów i prób można
uogólniać, mówiąc że taka jest przeciętna młoda generacja
w naszym kraju; b) na tyle liczny, że można z niego wyodrębniać
do analiz rożne subpopulacje; c) wewnętrznie porównywalny.
Trzeba tu zaznaczyć, że jest to materiał unikatowy o skali
niespotykanej w innych krajach europejskich i poza europejskich
(R. Przewęda, J. Dobosz, 2003).
Wyniki wspomnianych badań dają obraz stanu
i przemian kondycji fizycznej młodzieży, a więc jej zdrowia
pozytywnego, na przełomie XX i XXI wieku. Ujawniają one
utrzymywanie się pozytywnego trendu wysokoroślenia w całym
okresie prowadzonych badań, notując coraz wyższe wielkości
wysokości ciała w każdej kolejnej dekadzie. Pokoleniowe różnice
były największe w grupach wieku znajdujących się w fazie skoku
pokwitaniowego. Przy czym obserwowana w latach 1989-99

bardzo wysoka dynamika przyrostów (3,5 cm dla dziewcząt
między 11 a 12 rokiem życia i 4,5 cm dla chłopców rok starszych)
w pierwszej dekadzie XXI wieku wyraźnie zmniejszyła się (wśród
dziewcząt do 1,5 cm, wśród chłopców do około 2 cm). Znacznie
większe różnice pokoleniowe w młodszych grupach wieku niż
u 18 i 19-latków dowodzą, że – obok sekularnych trendów
powiększania się wysokości ciała – mamy również do czynienia
ze zjawiskiem przyspieszenia tempa rośnięcia oraz procesów
dojrzewania płciowego (akceleracja wzrastania i dojrzewania).
Omówione powyżej zjawiska rysują pozytywny obraz zdrowia
młodych polskich pokoleń jak i warunków życia, w których żyją
i rozwijają się. Stanowią jednak tylko jedną z dwóch „stron
medalu”. Do tej drugiej, „ciemniejszej” strony zaliczyć niestety
trzeba zmiany masy ciała w ostatniej dekadzie oraz obserwowane
już od kilku dekad zmiany sprawności fizycznej.
Korzystnym trendom w procesach rośnięcia towarzyszyły
do końca ubiegłej dekady proporcjonalne przyrosty masy ciała.
Obserwowane
wskaźniki
wagowo-wzrostowe
generalnie
utrzymywały się na jednym poziomie, a nawet – wśród dziewcząt
– wskazywały na smuklenie sylwetki. Lata 1999-2009 przyniosły
jednak zwiększenie się dekadowych przyrostów masy ciała przy,
jak wspomnieliśmy o tym powyżej, zmniejszeniu związanych
z nimi przyrostów wysokości. Wśród dziewcząt w wieku od 11 do
12 lat przyrosty wysokości ciała w latach 1989-99 wyniosły około
2,6% malejąc w kolejnej dekadzie do około 0,9%, gdy
odpowiednie zmiany masy ciała wyniosły 7,3% oraz 7,0%. Dla
chłopców zwiększenie wysokości w ostatniej dekadzie XX wieku
sięgnęło prawie 2,9% malejąc po dziesięciu kolejnych latach do
poziomu około 1,1%. Dla zmian masy ciała zanotowano
odpowiednio 8,7% (lata 1989-99) i 8,5% (od 1999 do 2009 roku).
Dane te dowodzą znacznego zwiększenia intensywności
przyrastania masy w odniesieniu do zmian wysokości ciała.
Oceniane wspólnie zmiany wysokości i masy ciała rodzą
uzasadnioną troskę o zwielokrotnienie częstości występowania
nadwagi i otyłości w młodej polskiej populacji. A taki stan nie jest
już pozytywnym miernikiem zdrowia. Podobnie Natomiast
zmiany w sprawności i wydolności fizycznej budzą
zaniepokojenie, ponieważ w latach prowadzonych badań uległy
znacznemu pogorszeniu. W większości prób baterii Testu
Międzynarodowego tak dziewczęta (w 5 na 9) jak i chłopcy
(w 6 na 9) uzyskali w 2009 roku wyniki gorsze niż ich rówieśnicy
badani w 1979 roku. Na przykład przeciętny czas biegu na 600
metrów 11 letnich dziewcząt zwiększył się z blisko 2 min 50 sek.
w 1989 roku do 3 min 15 sek. w 2009. W tych samych latach
chłopcy 12 letni w biegu na 1000 metrów zanotowali wydłużenie
czasu z około 4 min 20 sek. do ponad 5 min. Dziewczęta 11 letnie
w latach 1979-2009 skróciły czas zwisu na drążku z 18 sek.
do 9 sek., a chłopcy 11 letni pogorszyli się z rezultatu ponad
26 sek. w 1979 roku do niespełna 14 sekund w 2009. A właśnie
wydolność robocza organizmu i sprawność fizyczna są lepszym
równie istotnym wskaźnikiem zdrowia pozytywnego niż jak
wymiary somatyczne.
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Nasze obserwacje wykazują powiększającą się
rozbieżność między rozwojem somatycznym i motorycznym
w młodych pokoleniach polskiego społeczeństwa. To zjawisko
„rozwierających się nożyc” niepokoi, ponieważ prowadzi do
asymetrii rozwojowych powiększających się w kolejnych
generacjach - co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
pozytywnego.
Główną
przyczyną
obniżania
się
sprawności
i wydolności fizycznej są zmiany w trybie życia. Skromniejsze
obecnie świadczenia szkoły na rzecz uczniów w związku
z ograniczaniem pozalekcyjnych zajęć sportowych nie są
kompensowane zwiększeniem dobrowolnej aktywności ruchowej.
Przeciwnie, łatwiejsza dostępność do gier komputerowych,
internetu i t. p. przyczynia się do wydłużenia czasu spędzanego
w bezruchu. Sedentarny tryb życia nie odbija się ujemnie na
procesach rośnięcia, ponieważ mechanizm przyrodniczy trendów
sekularnych wysokorosłości i akceleracji dojrzewania polega na
tym, że genotyp człowieka realizuje się pełniej i szybciej
w lepszych warunkach egzystencji. Natomiast sprawność
i wydolność fizyczna jest wyćwiczalna i szybko reaguje na tryb
życia jednostki.
Pojawiające się dysproporcje między rozwojem
somatycznym i motorycznym młodzieży w Polsce ujawniają się
wyraźniej w wiejskim środowisku zamieszkania i w rodzinach
o niższym statusie społecznym. Np. dzieci z rodzin, których
rodzice mają wykształcenie tylko podstawowe, mimo że
odznaczają się wysoką dynamiką wzrastania w kolejnych
pokoleniach, pogarszają swoją sprawność fizyczną (tutaj syndrom
rozwierających się nożyc rysuje się z wyjątkową ostrością),
podczas gdy dzieci z rodzin należących pod względem
wykształcenia rodziców do wyższych warstw społecznych w tym
samym czasie poprawiają swoją sprawność fizyczną. Jest to
szczególnie niepokojące, ponieważ te dzieci, które już na wstępie
do dorosłego życia ustępują pod względem zdrowia pozytywnego
swoim rówieśnikom, będą miały w przyszłości znacznie mniej
szans, żeby te braki wyrównać.
Ten pesymistyczny wniosek płynący z naszych badań
łagodzi nieco przeświadczenie, że sprawność i wydolność
fizyczna, które są wyćwiczalne (w odróżnieniu na przykład od
wysokości ciała) można odbudować przez aktywność ruchową,
przez zdrowy styl życia. To jednak wiąże się ze zmianą
obyczajowości, a tego nie jest w stanie dokonać szkoła, która
w Polsce ma największy wpływ na poziom sprawności fizycznej
społeczeństwa. Takie ogólnonarodowe zadanie może być
spełnione tylko wówczas, jeżeli społeczeństwo, przede wszystkim
młode pokolenie, weźmie sprawy swojego pozytywnego zdrowia
w swoje ręce i - przygotowane przez szkołę do autoedukacji
i samokontroli swojej sprawności - będzie się troszczyć o własną
kondycję fizyczną aż do późnej starości.
Z myślą o tym Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego
i Turystyki w Białymstoku zainicjowała akcję wzbogacania
szkolnych lekcji wychowania fizycznego o nauczanie
autoedukacji i samokontroli sprawności fizycznej uczniów.
Polega to na tym, że studenci WSWFiT, w ramach działalności
studenckiego koła naukowego, inicjują w białostockich szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych coroczne próby sprawności
fizycznej uczniów wg instrukcji testów europejskich EUROFIT.
Wybrano tę baterię testów z dwóch powodów: po pierwsze jest to
metoda oceny sprawności fizycznej młodzieży stworzona przez
Radę Europy właśnie dla uczniów szkół europejskich, a po drugie
Rada Europy opracowała także analogiczne testy sprawnościowe
dla ludzi dorosłych. Istnieje więc szansa, że uczniowie, którzy
przez kilkanaście lat pobytu w szkole nauczą się i przyswoją
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obyczaj permanentnej samooceny swojej sprawności fizycznej,
będą umieli i zechcą kontynuować ten obyczaj także w życiu
dorosłym.
Koncepcja rozpropagowania procesu autoedukacji
i samokontroli sprawności fizycznej w ramach lekcji wychowania
fizycznego w szkołach wszelkich typów przebiega według
następującego
programu
działań.
Studenci
WSWFiT
w Białymstoku nawiązują kontakt z nauczycielami wychowania
fizycznego w wybranych przez siebie szkołach. Składają
nauczycielowi ofertę, że na dwóch kolejnych lekcjach
wychowania fizycznego w klasach wybranych przez nauczyciela
przeprowadzą z uczennicami i uczniami test sprawności fizycznej
wg baterii EUROFIT, składający się z dziewięciu prób ruchowych
(instrukcja testu jest dostępna w internecie lub w opisie
książkowym – np. J. Dobosz, 2012). Wyniki prób wpisują do
indywidualnej karty sprawności fizycznej. Wypełnione karty
stanowią zalążek bazy danych, umiejscowionej w Pracowni
Diagnostyki Sprawności Fizycznej Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Natomiast każdy uczeń
otrzymuje uproszczoną Indywidualną Kartę Sprawności ze swoimi
wynikami, na które składają się pomiary wysokości i masy ciała
oraz rezultaty 9 prób ruchowych tworzących test EUROFIT.
Uczeń przelicza na swojej Indywidualnej Karcie Sprawności
rezultaty prób na punkty w skali 1 – 100 i z tych wartości
punktowych rysuje na odwrocie swojej Karty własny profil
sprawności. Ten profil stanowi informację, jak jego aktualna
sprawność fizyczna przedstawia się na tle jego rówieśników
w całej Polsce, to znaczy jak się ma do ogólnopolskich norm
sprawności fizycznej młodzieży, aktualizowanych co 10 lat
w kolejnych badaniach prowadzonych przez AWF w Warszawie.
Indywidualna Karta Sprawności ucznia pokazuje poziom
uzyskanych rezultatów w każdej z 9 prób sprawnościowych ale
umożliwia także obliczenie poziomu ogólnej sprawności
fizycznej. Wystarczy wyliczyć średnią zdobytych punktów,
dodając punkty uzyskane w każdej próbie i dzieląc sumę przez
liczbę prób - w przypadku wykonania wszystkich prób ruchowych
składających się na EUROFIT sumę zdobytych punktów dzieli się
przez 9.
Przyjęto następującą skalę ocen: jeżeli średnia zdobytych
punktów wynosi 25 lub mniej, poziom sprawności fizycznej
ucznia jest niedostateczny. Przedział od 26 do 50 punktów
oznacza dostateczną ogólną sprawność fizyczną. Średni rezultat
wahający się od 51 do 75 daje wynik dobry, zaś od 76 do 100
wynik bardzo dobrej ogólnej sprawności fizycznej. Przekraczanie
wyniku 90 punktów mówi o znakomitej sprawności fizycznej
badanego ucznia lub uczennicy.
Projekt badawczy na temat autoedukacji w wychowaniu
fizycznym i samokontroli sprawności fizycznej ucznia przewiduje
powtórzenie tych samych prób sprawności fizycznej w roku
następnym i w kolejnych dalszych latach, aż do ukończenia przez
ucznia szkoły. Uczeń objęty badaniami otrzymuje w ten sposób co
roku swoje aktualne wyniki testów EUROFIT, przelicza je na
punkty i nanosi na profil swojej sprawności fizycznej. Dzięki temu
może kontrolować zmiany w swojej sprawności fizycznej nie
tylko na tle rezultatów swoich rówieśników, ale również
porównując osiągnięcia aktualne do swoich wyników
poprzednich. Dzięki temu widzi w jakich próbach w ciągu roku
poprawił się i o ile punktów, a w jakich występuje zahamowanie
rozwoju jego sprawności lub wprost regres. Z takim obrazem
zmian powinien zwrócić się do swojego nauczyciela wychowania
fizycznego, by wspólnie ustalić program zabiegów (ćwiczeń
usprawniających lub innych form aktywności ruchowej)
najbardziej wskazanych w jego przypadku.
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Po paru latach realizacji takiego projektu kształcącego
umiejętności samokontroli sprawności fizycznej uczeń powinien
odnieść rzeczywiste korzyści prospekcyjne w programie swego
wychowania fizycznego. Można mieć nadzieję, że ten projekt
zainteresuje przynajmniej niektórych rodziców. Zaś dla
nauczyciela będzie to ułatwienie realizacji zapisanego
w minimach programowych bloku tematycznego, nakazującego
diagnozę aktywności fizycznej uczniów oraz ich rozwoju
fizycznego i sprawności fizycznej. A z punktu widzenia
postulatów pedagogiki humanistycznej jest ze wszech miar
pożądane zastępowanie w procesie wychowania kontroli
sprawności przez nauczyciela samokontrolą uczniów. Młodzież
z pewnością wyniesie z tego korzyści autoedukacyjne, ucząc się
metod oceniania sprawności fizycznej, interpretowania wyników
testów, standaryzowania rezultatów różnych prób na jednorodne
miary punktowe, ewentualnie posługiwania się siatkami
centylowymi, wykreślania profilu sprawności fizycznej
i troszczenia się o sprawność jako o wartość wyrażającą stan
swego zdrowia pozytywnego.
Znaczącą pomocą w realizacji opisanego tu projektu
wychowawczego i jednocześnie badawczego okaże się
z pewnością istnienie i działalność Narodowego Centrum
Badania Kondycji Fizycznej (J. Dobosz, 2013), powołanego do
życia w roku 2009 w warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego. Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej,
w skrócie NCBKF, stworzyło platformę internetową i oferuje
szereg bezpłatnych usług sieciowych umożliwiających
i ułatwiających kontrolę i samokontrolę sprawności fizycznej,
a przez ten pryzmat ocenianie pozytywnego zdrowia polskiego
społeczeństwa.
Vortal
NCBKF
umożliwia
wszystkim
zainteresowanym bezpłatne czerpanie informacji na tematy
związane z kondycją fizyczną młodzieży w trzech obszarach:
edukacji (EOV), nauki (NOV) i monitoringu zdrowia (MOV).
Zainteresowanych korzystaniem z takiej nowoczesnej pomocy
odsyłamy do następujących stron internetowych: instrukcje
wykonania prób sprawności fizycznej, w tym baterii testów
EUROFIT oraz tabele 100 punktowe i siatki centylowe dla prób
EUROFIT są dostępne pod adresem http://ncbkf.pl/pliki
natomiast do komputerowego przeliczania wyników prób
sprawnościowych na punkty w skali 1-100 służy aplikacja pod
adresem http://demo.ncbkf.pl/kalkulator .
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MOTYWY PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W CZASIE WOLNYM
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BY STUDENTS OF HIGHER SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND TOURISM IN BIALYSTOK
AND UNIVERSITY OF BIALYSTOK
Dorota Kozłowska1, Wojciech Ryszkowski2, Wiaczesław Shved3, Ewa Wyszczelska-Oksień4, Patrycja Sakowicz5
1

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3
Państwowy Uniwersytet w Grodnie, Białoruś
4
Uniwersytet w Białymstoku, SPNJO
5
Koło Naukowe Organizacji Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2

ABSTRACT
The subject matter describing motives for undertaking
motor activity is timeless. Ever changing reality involving
environmental, political and economic aspects becomes a point of
mechanisms responsible for making a decision about man’s
motor activity. A purpose of the research was identification of the
level of motor activity motivation among students studying at
sport and other universities. The research was carried out in 20092010 based on a diagnostic poll, pedagogical monograph and
source materials’ analysis. A questionnaire survey was a research
tool. The examination results proved considerable differences in
the motivation for motor activity among students of
Higher School of Physical Education and Tourism in Bialystok
and University of Bialystok. Sport university students are
motivated much more frequently and on a considerably higher
level to spend their free time actively compared to the University
of Bialystok students. The UwB students many a time indicated
that there were absolutely no factors motivating them to motor
activity in their free time. Students studying other subjects than
physical education should be made aware about motor activity,
which should be popularized among them. University AZS clubs
should be stipulated to modify their programs for the sake of
lifelong health prophylaxis.
Key words: motivation, motor activity, free time, students of
Higher School of Physical Education and Tourism in Bialystok
and University of Bialystok.
STRESZCZENIE
Problematyka motywów podejmowania aktywności
ruchowej jest ponadczasowa. Zmieniająca się rzeczywistość od
aspektów środowiskowo – polityczno – ekonomicznego staje się
punktem mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie
decyzji o ruchowej działalności człowieka. Celem badań było
rozpoznanie poziomu motywacji aktywności ruchowej studentów
uczelni o charakterze sportowym i niesportowym. Badania
przeprowadzono w 2009/2010 roku w oparciu o sondaż
diagnostyczny, monografię pedagogiczną oraz analizą materiałów
źródłowych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.
Wyniki badań wykazały znaczne różnice w motywacji do
aktywności ruchowej studentów WSWFit i UwB, przy czym,
studenci uczelni sportowej zmotywowani są znacznie częściej

i na znacznie wyższym poziomie do aktywnego spędzania czasu
wolnego w stosunku do studentów UwB. Studenci UwB
niejednokrotnie wskazali, iż nie istnieją dla nich żadne czynniki
motywujące do ruchu w czasie wolnym. Należałoby uświadamiać
i popularyzować aktywność ruchową wśród studentów innych
kierunków niż wf, pobudzić uczelniane AZS do modyfikacji
programów na rzecz profilaktyki zdrowia przez całe życie.
Słowa kluczowe: motywacja, aktywność ruchowa, czas wolny,
student WSWFiT i UwB.
WSTĘP
Pojęcia motywacji używa się dla określenia ogółu
czynników pobudzających do działania oraz wpływających na
jego kierunek i intensywność. Procesy motywacyjne - to procesy
organizujące, ukierunkowujące i pobudzające czynności systemu
nerwowego, tak aby sterowana przez te czynności aktywność
osiągała cele określone treścią motywów [Gracz, Sankowski
2001]. Ogólnie można stwierdzić, że motyw powstaje z dwóch
głównych powodów: w związku z koniecznością zaspokojenia
podstawowych potrzeb lub w związku z realizacją zadań, które
sami sobie stawiamy, albo które są narzucane nam przez innych.
Pojęcie motywacji można rozpatrywać jako: motywację
zewnętrzną i wewnętrzną [Gracz, Sankowski 2001]. Motywacja
zewnętrzna, inaczej motywacja narzucona –np. przez nauczycieli,
którzy grożą negatywną oceną. Działa ona tak długo, jak długo
boimy się konsekwencji. Natomiast motywacja wewnętrzna –
wynika z naszych własnych potrzeb, poglądów czy zainteresowań.
Jest to motywacja trwała, dająca szansę na pozostawanie
aktywnym przez całe życie. Motywacja zatem, może wynikać
z potrzeb wewnętrznych jak i posiadanych kompetencji
i uznawanych wartości do podjęcia działań aktywności ruchowej
[Jodkowska 2006, ss. 38-40].
Do motywów podejmowania rekreacyjnej aktywności
ruchowej w czasie wolnym można zaliczyć: aktywnościowohedonistyczne; relaksowo – katarktyczne; zdrowotno-higieniczne;
emocjonalne; poznawczo-edukacyjne; kształtowania własnego
charakteru; społeczno – towarzyskie; współzawodnictwa
i rywalizacji; ambicjonalne; moda [Biernat, Kozdroń 2008]. Inni
autorzy, powołując się na R. Winiarskiego, przedstawili siedem
typów motywacji osób uprawiających rekreację fizyczną:
aktywnościowo-hedonistyczny; relaksowo – katarktyczny;
zdrowotno – higieniczny; społeczno – towarzyski; „poszukiwacza
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przygód”; ambicjonalny; poznawczo - edukacyjny [Gracz,
Sankowski 2001]. Problematyka motywów podejmowania
aktywności ruchowej jest ponadczasowa. Zmieniająca się
rzeczywistość od aspektów środowiskowo – polityczno –
ekonomicznego
staje
się
punktem
mechanizmów
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o ruchowej
działalności człowieka. Czynniki wywołujące
zmiany
w funkcjonowaniu mechanizmów zjawisk społecznych mają
także wpływ na kształtowanie postaw ludzi wobec uczestnictwa
w kulturze fizycznej. Każde podjęcie ruchu ma swoje
uzasadnienie, a często największą zachętą do tego są różnorodne
trendy mody.
Aktywność ruchowa studentów wyznaczana jest często
wybranym kierunkiem studiów. Studenci wf kierują się w dużej
mierze motywacją sportową [Brojek 2008, ss. 136-139]. Badania
przeprowadzone wśród studentów różnorodnych kierunków
studiów wykazały, iż głównymi motywami podejmowania
aktywności fizycznej są; korzyści zdrowotne, przyjemność, dobra
kondycja, dobra figura, przyjaciele, zaliczenie z wf [Palica,
Karkoszka, Wołkowycka 2010, ss. 199-210]. Podobnie, wśród
osób starszych, głównymi motywatorami podejmowania
aktywności fizycznej są: poprawa stanu zdrowia, dobra kondycja.
Znaczne mniejszymi motywami przypadku osób starszych są:
kontakt z innymi ludźmi, poznanie nowych ludzi, zalecenia
lekarskie i spotkania ze znajomymi [Borzucka, Rektor 2005,
s. 193 – 197]. Badania przeprowadzone w ostatnich latach nad
aktywnością fizyczną studentów w czasie wolnym wykazały
niezadowalający jej poziom, co skłania do stwierdzenia,
że realizacja Narodowego Programu Zdrowia do 2015 roku nie
jest wystarczająco pozytywna. Wyniki badań wykazały,
że większa aktywność ruchowa dotyczyła studentów studiów
stacjonarnych ze specjalnością związaną z kulturą fizyczną
w stosunku do studentów innych specjalności [Kijo 2010, s. 157180]. Studenci krakowskich uczelni wyższych poddani badaniu
w 2003/2004 oszacowali, iż najbardziej motywującym jest aspekt
zdrowotny (hartowanie ciała i poprawa sylwetki); utylitarny
(zdobycie nowych umiejętności i rekreacja); oraz emocjonalny
(estetyka sylwetki ciała, zapobieganie otyłości i harmonia
ruchów). Pozostałe aksjologiczne aspekty aktywności ruchowej
były oceniane nieco niżej [Dybińska 2005, s. 405 – 409]. Badania
wykazują obniżony poziom cech motorycznych studentów
ostatnich lat studiów [Kozłowska, Wyszczelska – Oksień,
Rutkowska 2011, s. 105 – 112], a zatem i obniżające się czynniki
motywacyjne do aktywnego spędzania czasu wolnego, co stanowi
problem niniejszych badań.
MATERIAŁ I METODY
Celem badań było rozpoznanie poziomu motywacji
aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT oraz
studentów UwB.
W formie hipotezy ogólnej założono, iż poziom
motywacji do aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów
uczelni sportowej kształtuje się w większości na poziomie bardzo
dobrym, zaś studentów uczelni niesportowej w większości na
poziomie uśrednionym.
W stosunku do problematyki i celu zastosowano
następujące pytania badawcze:
1.
Na jakim poziomie kształtują się w większości
motywacje aktywności ruchowej wśród studentów
WSWFiT oraz studentów UwB?

2.

Jakie istnieją podobieństwa i różnice w zakresie
motywacji do aktywności ruchowej studentów obu
uczelni?
Dla potrzeb badań posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego, monografią pedagogiczną oraz analizą
materiałów źródłowych [Węglińska 1997]. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety, w którym zastosowano
skalę Likerta (5 poziomów od 0 najniższego do 4 wybitnego).
Badania ankietowe przeprowadzono w 2009/2010 roku.
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH
Grupą badawczą byli studenci Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oraz studenci Uniwersytetu
w Białymstoku. Ankiecie poddanych zostało 285 badanych, w tym
193 studentów WSWFiT stanowiących 67,70% i 92 studentów
UwB stanowiących 32,30% ogółu.
Aglomeracje miejskie zamieszkiwało 83,94% studentów
WSWFiT i 60,87% studentów UwB. Wieś zamieszkiwało 16,06%
badanych z WSWFiT oraz 39,13% badanych z UwB. Prawie
wszyscy studenci WSWFiT (93,78%) oraz wszyscy studenci UwB
zamieszkiwali województwo podlaskie. Tylko 5,18% studentów
WSWFiT pochodziło z województwa warmińsko-mazurskiego,
a 1,04% badanych zamieszkiwało województwo mazowieckie.
Najwięcej studentów mieściło się w przedziale wiekowym
19 – 22 lata, przy czym studenci WSWFiT stanowili w tej grupie
wiekowej 87,05%, natomiast studenci UwB 94,57%. Studenci
w wieku 23 – 25 lat stanowili: WSWFiT: 12,95%, natomiast
studenci UwB 4,35%. Badaniami objęto także studentów w wieku
31 – 35 lat (1,09%).
Spośród wszystkich przebadanych studentów WSWFiT
65,80% stanowili mężczyźni, natomiast pozostałą część studentów
tej uczelni stanowiły kobiety (34,20%). Co dziesiąty badany
student UwB to mężczyzna (10,87%), natomiast zdecydowaną
większość badanych z UwB stanowiły kobiety (89,13%).
Prawie ¾ badanych było w trakcie realizacji studiów I
stopnia (71,50% studentów WF oraz 92,39% studentów UwB).
W trakcie realizacji studiów II stopnia było 28,50% studentów
WSWFiT oraz 7,61% studentów UwB.
Prawie połowę przebadanych studentów WF (48,70%) oraz
63,04% studentów UwB stanowili bezrobotni. Pracą dorywczą
zajmowało się ⅓ studentów WSWFiT (33,16%) oraz 27,17%
studentów UwB. Wolny zawód wykonywało 8,29% studentów
WF oraz 4,35% studentów UwB. Pracownikiem najemnym było
6,74% badanych z WSWFiT i 5,43% badanych z UwB. Własną
firmę posiadało 3,11% studentów WF, natomiast żaden ze
studentów UwB nie był właścicielem firmy.
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Wyniki badań wykazały, iż nieco ponad połowa studentów
WSWFiT zmotywowana jest bardzo dobrze czynnikami
zdrowotno – higienicznymi i aktywnościowo – hedonistycznymi.
Co piąty student oszacował, iż wybitnym motywatorem jest
czynnik zdrowotno – higieniczny. Także co piąty student uważał,
iż ten czynnik wywołuje średnią motywację. Prawie 1/5 studentów
oceniła czynnik aktywnościowo – hedonistyczny jako wybitny,
a nieco ponad ¼ wskazała, iż jest średnim motywatorem.
Niespełna połowa badanych jako bardzo dobry motywator
wskazała czynnik relaksowo – katarktyczny. W opinii prawie ⅓
jest to średnik motywator do aktywności w czasie wolnym.
W ocenie prawie połowy studentów kształtowanie charakteru
poprzez aktywność fizyczną jest bardzo dobrym motywatorem.
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aktywności ruchowej. Poza wyżej wymienionymi, nieliczni badani
byli wybitnie zmotywowani do aktywności ruchowej.
Zauważalnym jest, iż studenci UwB najczęściej byli
motywowani średnio i sporadycznie do aktywności w czasie
wolnym. Prawie co trzeci badany był średnio motywowany do
aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez czynniki
kształtowania charakteru; współzawodnictwa i rywalizacji;
emocjonalne; ambicjonalne; poszukiwania przygód i poprzez
modę. Co czwartego studenta średnio motywował czynnik
relaksowo – katarktyczny. Wyniki badań wykazały, iż istnieje
spory odsetek studentów, których żaden z wymienionych
czynników nie motywuje do aktywności ruchowej.
Podsumowując, prawie ⅓ respondentów z UwB bardzo
dobrze, lub średnio jest motywowana poprzez różnorodne
czynniki. Badani w 1/5 motywowani byli do aktywności ruchowej
w minimalnym zakresie. Prawie co ósmy student oszacował,
iż żaden z wymienionych czynników nie stanowił dla nich
motywacji. Niespełna 8% badanych studentów była wybitnie
zmotywowana do aktywności w czasie wolnym (tab. 2).
Wyniki badań wykazały, iż istnieją znaczne różnice
studentów obu uczelni w uśrednionym poziomie motywacji do
aktywności ruchowej. Większość studentów UwB w stosunku do
studentów WSWFiT motywowana była średnio poprzez czynniki
aktywnościowo - hedonistyczne, utylitarne, zdrowotno –
higieniczne, poznawczo – edukacyjne oraz współzawodnictwa.
Studenci o kierunku związanym z wychowaniem fizycznym na
poziomie średnim bardziej od studentów UwB zmotywowani byli
poprzez czynniki relaksowo – katarktyczne, kształtowania
charakteru, ambicjonalne, emocjonalne, społeczno – towarzyskie,
poszukiwania przygód czy też modę (ryc. 1).

Ponad ⅓ studentów oceniła ten czynnik, jako średnio ważny.
Co dziesiąty badany uznał ten czynnik jako wybitnie
motywujący. Zbliżone wyniki zauważono w przypadku motywów
poznawczo – edukacyjnych. Współzawodnictwo i rywalizacja
w opinii ponad 40% respondentów jest bardzo dobrym
motywatorem. Nieco ponad ⅓ studentów uważała, iż jest to
czynnik średnio motywujący, a prawie co piąty badany ocenił ten
czynnik jako wybitnie motywujący. Podobne wyniki zauważono
w przypadku motywacji ambicjonalnych. W opinii prawie 42%
poddanych ankietowaniu bardzo dobrą motywacją są czynniki
utylitarne i emocjonalne. W ocenie nieco ponad 40% czynnik
emocjonalny jest średnio motywujący do aktywności w czasie
wolnym. Powyżej ¼ badanych uznała czynnik utylitarny jako
średnio motywujący. Co dziesiąty badany uznał czynnik
utylitarny jako sporadyczny czynnik motywujący do aktywności
ruchowej. Podobnie były postrzegane przez studentów czynniki
społeczno – towarzyskie i odnoszące się do poszukiwania
przygód. W opinii niespełna 40% były to bardzo dobre, lub
średnie motywatory. Co dziesiąty student wskazał, iż są to
czynniki wybitnie lub sporadycznie motywujące. Motywacja do
aktywności ruchowej poprzez modę w opinii ponad ⅓ była
średnio motywująca. Nieco ponad ¼ respondentów uznała ten
czynnik jako bardzo dobrze motywujący. Prawie dla 1/5 stał się on
wybitnym motywem aktywności, a w ocenie ok.15% studentów
był sporadycznie brany pod uwagę jako motywator. Badania
wykazały, iż prawie 45% studentów zmotywowanych jest do
aktywności ruchowej bardzo dobrze. Prawie co trzeci badany
wyraził średni poziom motywacji. Prawie 15% badanych
wybitnie zmotywowana jest do aktywności w czasie wolnym.
Nieliczni stanowiący 7,5% uznali, iż ich motywacja jest
minimalna lub też sporadyczna. Najmniejszą grupę (ok. 2%)
stanowili ci, których żadne czynniki nie motywują do aktywności
ruchowej (tab. 1).
Badani studenci UwB w ponad połowie wskazali,
iż bardzo dobrze motywuje ich do aktywności czynnik relaksowo
– katarktyczny. W ocenie ponad 40% studentów czynniki:
higieniczno – zdrowotny, ambicjonalny motywują bardzo dobrze
do aktywności w czasie wolnym. Bardzo dobrym motywatorem
w opinii prawie 40% badanych był czynnik towarzyski. Pozostałe
motywatory, jak: aktywnościowo – hedonistyczny; kształtowanie
własnego charakteru; poznawczo – edukacyjny były bardzo
dobrym motywatorem w ocenie ok. 30% poddanych badaniu.
Badania wykazały, iż moda, zdrowie, relaks i kształtowanie cech
charakteru w ocenie co 10 badanego wybitnie motywują do

Ryc. 1. Motywacja studentów na poziomie uśrednionym do aktywności
ruchowej
Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Poziom realizacji motywów co aktywnych zachowań studentów UwB w czasie wolnym
Źródło: opracowanie własne
Poziomy realizacji wpływu motywów na aktywność ruchową
Lp.

1.

Motywy aktywności ruchowej

Zdrowotno - higieniczne

0: wcale nie
wpływają
Ilość
osób
2

1: w min. zakresie
lub sporadycznie

2: poziom
uśredniony

3: poziom bardzo
dobry

Udział
%
2,17%

Ilość
osób
12

Udział
%
13,04%

Ilość
osób
27

Udział
%
29,35%

Ilość
osób
41

Udział
%
44,57%

4: poziom
wybitny
Ilość
osób
10

Udział
%
10,87%

2.

Aktywnościowo - hedonistyczne

3

3,26%

16

17,39%

40

43,48%

30

32,61%

3

3,26%

3.

Relaksowo - katarktyczne

2

2,17%

8

8,70%

23

25%

48

52,17%

11

11,96%

4.

Kształtowanie własnego charakteru

5

5,43%

17

18,48%

29

31,52%

31

33,70%

10

10,87%

5.

Poznawczo - edukacyjne

8

8,70%

17

18,48%

35

38,04%

28

30,43%

4

4,35%

6.

Współzawodnictwa i rywalizacji

14

15,22%

36

39,13%

28

30,43%

11

11,96%

3

3,26%

7.

Ambicjonalne

4

4,35%

19

20,65%

27

29,35%

37

40,22%

5

5,43%

8.

Utylitarne

13

14,13%

25

27,17%

35

38,04%

17

18,48%

2

2,17%

9.

Emocjonalne

7

7,61%

20

21,74%

29

31,52%

27

29,35%

9

9,78%

10.

Społeczno - towarzyskie

6

6,52%

14

15,22%

28

30,43%

36

39,13%

8

8,70%

11.

„Poszukiwanie przygód"

16

17,39%

24

26,09%

27

29,35%

19

20,35%

6

6,52%

12.

Moda

14

15,22%

15

16,30%

27

29,35%

26

28,26%

10

10,87%

7,83

8,50%

18,6

20,20%

29,6

32,17%

29,3

31,85%

6,75

7,30%

RAZEM: 92
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W przypadku bardzo dobrej motywacji, studenci UwB
w przypadku czynników relaksacji i społeczno – towarzyskich
nieco bardziej są zmotywowani do aktywności w stosunku do
studentów będących słuchaczami kierunku wf. Pozostałe czynniki
motywacyjne na poziomie bardzo dobrym w minimalnej,
i głównie - w znacznej mierze przewyższają motywacje
studentów WSWFiT do aktywności w czasie wolnym w stosunku
do studentów UwB (ryc. 2).
Największa rozbieżność wśród obu grup badanych jest
zauważalna przy realizacji motywów aktywności ruchowej
w czasie wolnym na poziomach: bardzo dobrym, minimalnym –
sporadycznym, wybitnym i niemotywującym. Tylko w przypadku
średniej motywacji wyniki badań studentów obu uczelni są
zbliżone (ryc. 3).

świadomi troski o zdrowie i dostarczają organizmowi poprzez
aktywność ruchową bodźców podtrzymujących osiągniętą
sprawność fizyczną. Powyższe wyniki potwierdzają sytuację
problemową szczególnie dotykającą uczelnie, w których
wychowanie fizyczne i ruch często kończy się wraz
z zakończeniem zajęć obowiązkowych. Tendencja minimalizacji
ruchu dotyka szczególnie kraje nieuświadomione i mniej
rozwinięte, oraz te, w których nastąpił przewrót systemu
społeczno – gospodarczego, co negatywnie wpłynęło poglądy
rodziców, a jednocześnie ich dzieci do aktywnego wypoczynku.
WNIOSKI
1.

2.

Ryc. 2. Motywacja studentów na poziomie bardzo dobrym do aktywności
ruchowej
Źródło: opracowanie własne

PIŚMIENNICTWO
1.

2.

3.

Ryc. 3. Porównanie motywacji do aktywności ruchowej w czasie wolnym
studentów WSWFiT oraz UwB
Źródło: opracowanie własne

4.

DYSKUSJA
Na podstawie wyników badań, można stwierdzić,
iż studenci WSWFiT zmotywowani są w nieco ponad 40% na
poziomie bardzo dobrym i w prawie ⅓ na poziomie średnim.
Studenci UwB zmotywowani są do aktywności ruchowej
w prawie ⅓ na poziomie bardzo dobrym i średnim. Co piąty
student UwB zmotywowany jest w zakresie minimalnym. Istnieje
odsetek studentów zupełnie niezmotywowanych do aktywności
ruchowej. Jednocześnie odnosząc się do hipotezy ogólnej, można
stwierdzić, iż potwierdziła się ona częściowo. Można stwierdzić,
iż w opinii ponad połowy studentów kierunku wf największe
motywacje odnoszą się do czynników higieniczno – zdrowotnych
i aktywnościowo - hedonistycznych, a wśród studentów UwB
przeważa czynnik relaksowo – katarktyczny.
Podsumowując poziom motywacji do aktywności
ruchowej, można stwierdzić, iż istnieją znaczne różnice
w postrzeganiu czynników motywacyjnych. Studenci WSWFiT
na znacznie wyższym poziomie, w porównaniu ze studentami
UwB, są zmotywowani do aktywności w czasie wolnym, bardziej

Studentom z uczelni o charakterze niesportowym należałoby
sukcesywnie uświadamiać ważność aktywności ruchowej
w całym życiu, zachęcać do podejmowania aktywności
ruchowej, promować zdrowy styl życia i przyczyniać się do
większego udostępnienia wybranych form rekreacyjnych
poprzez rozbudowę sal sportowych i dofinansowania zajęć
ruchowych w toku pełnych studiów.
Kluby uczelniane AZS poprzez swoje programy edukacyjne
powinny rozbudzać zainteresowania, potrzeby i aspiracje
ruchowe studentów, wpływając tym samym na dokonywany
przez nich wybór sposobów wykorzystania czasu wolnego.

5.
6.

7.

Biernat E. Kozdroń E. (2008) Rekreacja i turystyka szkolna
w procesie edukacji. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Warszawa
Borzucka D., Rektor Z. (2005) Motywy podejmowania
aktywności fizycznej przez ludzi starszych. ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA
LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 43 SECTIO
D (str. 193 – 197). Wyszukane 14 marca 2012 z baz danych
Neuro Centrum Web: http://www.neurocentrum.pl/ DOI:
biblioteka/promocja_zdrowia/tom1/borzucka1.pdf.
Brojek A. (2008) Motywy wyboru studiów wychowania
fizycznego w wybranych uczelniach w Polsce. Pol. J. Sport
Tourism 15 (str. 136-139)
Dybińska E. (2005) Aksjologiczne aspekty uprawiania
aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach
studentów wybranych krakowskich uczelni ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA
LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 88 SECTIO
D (str. 405 – 409). Wyszukane 14 marca 2012 z baz danych
Neuro Centrum Web: http://www.neurocentrum.pl/ DOI:
biblioteka/promocja_zdrowia/tom1/dybinska1.pdf.
Gracz J., Sankowski T. (2001) Psychologia w rekreacji
i turystyce. AWF. Poznań
Jodkowska M. (2006) Bariery w realizacji aktywności
ruchowej otyłych nastolatków. (str. 38 – 40). A. Oblacińska,
I. Tabak (red.) Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola
pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego
we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Poradnik
dla pielęgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania
fizycznego w gimnazjach. Instytut Matki i Dziecka.
Warszawa. Wyszukane 14 marca 2012 z baz danych
http://www.imid.med.pl DOI: /klient/file/podrecznik.pdf.
Kijo P. (2010) Aktywność fizyczna wśród studentów
kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych
i niepublicznych. Z Barabasz., E. Zadarko 2010 (Red.)
Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012
pod kontrolą. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. Krosno (str. 157-180). Wyszukane
14 marca 2012 z baz danych Zdrowie i sprawność pod
kontrolą
Web:
http://www.studentfit.eu
DOI:
download/publikacje/aktywnosc_przez_cale_zycie.pdf.
8.
Kozłowska D., Wyszczelska – Oksień E., Rutkowska P.
(2011) Realizacja funkcji aktywności ruchowej w czasie
wolnym studentów WSWFiT i UwB w Białymstoku. (str.
105 – 112). Roczniki Naukowe Nr 7 Wyższej Szkoły
Wychowania Fizycznego i Turystyki. Białystok.
9.
Palica D., Karkoszka G., Wołkowycka B. (2010). Motywy
podejmowania przez studentów aktywności ruchowej.
Z Barabasz., E. Zadarko 2010 (Red.) Aktywność przez całe
życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą.
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. Krosno (str. 199-210). Wyszukane 14 marca
2012 z baz danych Zdrowie i sprawność pod kontrolą Web:
http://www.studentfit.eu
DOI:
download/publikacje/
aktywnosc_przez_cale_zycie.pdf.
10. Węglińska M. (1997) jak pisać pracę magisterską? Poradnik
dla studentów. Impuls. Kraków.

85

86

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012

POZIOM ZDOLNOŚCI ZACHOWANIA RÓWNOWAGI W ZMIENNYCH WARUNKACH
U CZOŁOWYCH POLSKICH KADETÓW I JUNIORÓW W TENISIE

THE LEVEL OF ABILITY TO MAINTAIN BALANCE IN CHANGING CONDITIONS
IN THE LEADING POLISH TENNIS WOMEN AND MALE CADET AND JUNIOR PLAYERS
Włodzimierz Starosta1, Piotr Żurek2
1

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2
AWF w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

ABSTRACT

WSTĘP

Tennis is one of the most popular sport disciplines,
characterized by the highest level of movement complexity,
classified as a third-level of movement coordination. This means
that movements performed feature accuracy and speed, and that
there is a possibility of performing them under varying conditions
of sports rivalry. The leading tennis coordination abilities include
the ability to maintain balance, which plays an important role
when competing in this sport discipline. Aims: 1. To determine
the level of ability to maintain balance in the leading Polish tennis
players in the younger age groups and in tests of varying degrees
of involvement of visual receptors. 2. To determine the impact of
the measurement conditions with varying degrees of involvement
of visual receptors on the level of ability to maintain balance. 3
To determine sex differences in the analyzed parameters. 4. To
make methodological recommendations. Research hypotheses:
1. Junior national team players in tennis are characterized by
a high level of balance indispensible in conditions of sports
rivalry. 2. It was assumed that the exclusion of the visual analyzer
had a negative influence on the ability to maintain balance.
Subjects tested . In the study conducted during the starting
period 20 persons participated, including 5 women players in the
age x = 15.4 years, and 15 male players in the age x = 15.5 years.
The competition experience of the tested women competitors was
x = 7.1 years, and that of the male athletes was x = 6.9 years.
Most of the tested subjects belonged to the national forefront in
the category of cadets and juniors. Methods. The study used the
posturographic method which helped to determine the balance
level in the three test tasks. The first measured the ability to
maintain the invariable position of the overall center of gravity
(OSC) with visual control. The second evaluated the behavior of
the OSC with the eyes closed. The third used the feedback from
the test on the basis of which the tested athlete tried to keep the
spot light placed in a square on the screen. Each task lasted 32
s.Conclusions: 1. Based on the average results of the performed
tests it was ascertained that the level of ability to maintain
balance in women and men tennis players was not high. 2.
Women tennis players in all test tasks obtained higher values of
the ability to maintain balance, but the differences were not
statistically significant. 3. Significant individual variation was
found in all test tasks in subjects of both sexes. 4. The exclusion
of the visual analyzer adversely affected the ability to maintain
balance, causing significant changes in its basic characteristics,
especially in tennis players.

Tenis jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin
sportowych, charakteryzujących się najwyższym poziomem
koordynacyjnej złożoności ruchów. Oznacza to, iż przejawiane
w nim ruchy cechować winna dokładność i szybkość, a także
zdolność ich wykonywania w zmiennych warunkach walki
sportowej [König i in., 2001; Cardoso-Marques, 2005; Perkins,
Davis, 2006]. Sukces w tej dyscyplinie sportu umożliwia
przejawianie
wysokiego
poziomu
prawie
wszystkich
podstawowych
zdolności
koordynacyjnych:
szybkości
adekwatnego reagowania (reakcja złożona), zachowania
równowagi, różnicowania ruchów, orientacji przestrzennej,
rytmizacji ruchów oraz rozluźniania mięśni i dostosowania
ruchów [Roetert, Ellenbecker, 2007]. Do wiodących zdolności
koordynacyjnych w tenisie zalicza się zdolność zachowania
równowagi. Z uwagi na dużą dynamikę gry, tenisista winien
przemieszczać się w różne strefy kortu i w każdym momencie
gry zachować nie tylko stabilne położenie ciała, ale
umożliwiające mu uderzenie piłki i skierowanie jej
z odpowiednią szybkością i siłą w konkretną część kortu
[Allum, Shepard, 1999; Starosta, Rynkiewicz, 2008]. Wysoki
poziom zdolności zachowania równowagi odgrywa istotną rolę
w rywalizacji sportowej w tenisie [Lin i in., 2006; Schonborn,
2006; Malliou i in., 2008].
CELE BADAŃ
Ze względu na duże praktyczne znaczenie zdolności
zachowania równowagi dla skutecznego prowadzenia gry
w tenisie, jak też stosunkowo niewielką liczbę publikacji
dotyczących tego ważnego zagadnienia podjęto badania,
których celem było: 1. Określenie poziomu przejawiania
zdolności zachowania równowagi u czołowych polskich
tenisistów w młodszych kategoriach wiekowych w zadaniach
testowych o różnym stopniu zaangażowania receptorów
wzrokowych. 2. Ustalenie wpływu warunków pomiaru w trzech
zadaniach testowych o różnym stopniu zaangażowania receptorów
wzrokowych na poziom przejawiania zdolności zachowania
równowagi. 3. Określenie zróżnicowania płciowego w zakresie
analizowanych wskaźników uzyskanych przez tenisistki
i tenisistów; 4. Sformułowanie zaleceń metodycznych
dotyczących podniesienia poziomu ocenianej zdolności.
Przed przystąpieniem do badań przyjęto następujące hipotezy
badawcze: 1. Zawodników kadry narodowej juniorów w tenisie
charakteryzuje wysoki poziom równowagi niezbędnej do
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zachowania stabilnej pozycji w rozmaitych warunkach walki
sportowej. 2. Założono, że wyłączenie analizatora wzrokowego
niekorzystnie wpływa na zdolność zachowania równowagi
statycznej, powodując zmiany jej podstawowych wskaźników.
OSOBY BADANE
W badaniach przeprowadzonych w okresie startowym
uczestniczyło 20 osób, w tym 5 zawodniczek w wieku M=15,4 lat
oraz 15 zawodników w wieku M=15,5 lat. Staż zawodniczy
badanych zawodniczek wynosił M = 7,1 lat, a zawodników
M= 6,9 lat. Większość badanych należało do czołówki krajowej
w kategoriach wiekowych kadetów i juniorów.
METODY BADAWCZE
W badaniach zastosowano urządzenie pomiarowe
złożone z platformy posturograficznej połączonej z komputerem
i monitorem - rejestrującej przemieszczanie środka ciężkości
ciała. Prowadzone pomiary równowagi statycznej obejmowały
wykonanie trzech zadań testowych. W pierwszym mierzono
zdolność zachowania niezmiennego położenia (stabilizacji)
środka ciężkości ciała (OSC) przy kontroli wzrokowej.
W drugim, oceniano zachowanie się OSC przy oczach
zamkniętych. W trzecim stosowano sprzężenie zwrotne na
podstawie którego badany starał się utrzymać punkt świetlny
w małym kwadracie umieszczonym na monitorze poprzez
odpowiednie „regulowanie platformą” (przemieszczanie OSC).
Każde z zadań testowych trwało 32 s. Między wykonaniem
poszczególnych zadań testowych występowały 1-2 minutowe
przerwy umożliwiające zawodnikowi odpoczynek, a w jego
następstwie pełniejszą koncentrację uwagi (ryc. 1). Wynik
wykonania każdego zadania testowego rejestrowano w postaci
cyfrowej i graficznej umożliwiających szczegółową analizę
zachowania się ruchowego badanego. Zachowanie to
rejestrowane w sposób bardzo precyzyjny umożliwiało analizę
jakościową i ilościową przemieszczania się ciała badanego,
tj. zdolność dokładnego sterowania przez niego swoim ciałem.
Taki zapis przemieszczania ciała w dość długim wycinku czasu
pośrednio umożliwiał wnioskowanie o sprawności i dokładności
funkcjonowania centralnego układu nerwowego, jak też
o odrębnościach indywidualnych poszczególnych badanych.

Ryc. 1. Pomiar równowagi przy zastosowaniu posturografu
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WYNIKI
Wśród wyników zamieszczonych w tabelach, pierwsze
trzy dotyczą pola powierzchni rozwiniętej [PPR], tzn. powierzchni
jaka powstaje między odchyleniami od stanu idealnej, niezmiennej
równowagi podczas wykonania zadania testowego. Drugi zestaw
wskaźników dotyczy długości całkowitej [DC]. Tworzy ją różnica
między współrzędną, a wielkościami odchyleń od niej podczas
wykonania zadania na posturografie. Brak wychyleń to wynik
zerowy. Im wynik bliższy zera, tym wyższy poziom równowagi
(tab. 1, ryc.1).
Tab. 1. Wyniki pomiarów zdolności zachowania równowagi w trzech
zadaniach testowych dziewcząt i chłopców (n=20)
Dziewczęta
Chłopcy
Istotność
Analizowane
(n=5)
(n=15)
różnic
wskaźniki
Średnia
Odch.Std
Średnia
Odch.Std
p

[M]

[SD]

[M]

[SD]

Oczy otwarte –
PPR [mm2]

291,40

170,60

339,87

182,36

0,6081

Oczy zamknięte –
PPR [mm2]

563,00

297,02

682,27

323,75

0,4770

Sprzęż. zwrotne –
PPR [mm2]

415,00

189,51

703,20

563,30

0,2834

Oczy otwarte –
DC [cm]

204,00

80,99

220,87

51,59

0,5891

Oczy zamknięte –
DC [cm]

301,80

135,19

326,47

111,47

0,6883

Sprzęż. zwrotne –
DC [cm]

359,20

111,44

421,27

127,27

0,3450

Wykonanie zadania z oczami otwartymi
Zadanie to było najprostsze, wymagało zachowania
niezmiennego położenia całego ciała w pionowej pozycji w czasie
32 s. Wtedy badany mógł zmieniać - regulować położenie swego
ciała, jeśli odczuwał jego przemieszczenie (np. wychylenie
w prawo lub w lewo, przód lub tył). Taka regulacja odbywała się
bez jakiejkolwiek informacji z zewnątrz. Jej podstawę
stanowiły
informacje
optyczne
i
te
pochodzące
z proprioreceptorów. Ich większa sprawność umożliwiała
natychmiastową i prawidłową korekcję. Wynik średni PPR
u tenisistek był dość dobry - 291,4 m2, a jednocześnie
stwierdzono u nich bardzo dużą rozpiętość indywidualną
wyników: od 104 mm do 518 mm2. O zawodniczkach
zdecydowanie przekraczających średnie wartości nie można
powiedzieć, iż dysponują one wysokim poziomem zdolności
zachowania równowagi, a pośrednio zdolnością do sterowania
własnym ciałem, tak niezbędnym w koordynacyjnie złożonej grze
jaką jest tenis. U tenisistów średnie wartości PPR były mniej
korzystne – 339,87 mm2, jednak nie były to różnice istotne
statystycznie (tab.1, ryc. 1). Grupa chłopców była liczniejsza
aniżeli dziewcząt. Rozpiętość ich wyników indywidualnych
była duża większa niż dziewcząt (od 91 mm2 do 903 mm2) co
wskazuje na wysokie zróżnicowanie w zakresie zdolności do
sterowania swoim ciałem. W kolejnych zadaniach testowych
stwierdzono tendencję do zwiększenia się długości całkowitej
[DC] wychyleń OSC w obu badanych grupach (tab.1, ryc. 2).
Wykonanie zadania z oczami zamkniętymi
Drugie zadanie było znacznie bardziej złożone, gdyż
trzeba je było wykonać bez kontroli wzrokowej, a więc
głównie w oparciu o wrażenia kinestetyczne (informacje
pochodzące z mięśni, wiązadeł, stawów i in.). Wyższy poziom
tych wrażeń umożliwiał uzyskanie wyższego rezultatu. Wobec
czego uzyskanie wysokiego wyniku wymagało bardzo dokładnego
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„czucia postawy” czy też „czucia ciała”. Takie czucie powstaje
w oparciu o wysoki poziom zdolności: różnicowania ruchów,
orientacji przestrzennej, zachowania równowagi, szybkości
reakcji, rozluźniania mięśni. Oznacza to, iż czucie to jest
właściwością złożoną z licznych elementów, a wszystkie z nich
są niezbędne nie tylko tenisiście, ale każdemu zawodnikowi
do odnoszenia sukcesów sportowych. Inaczej mówiąc, czucie
to posiada znaczenie uniwersalne. Wynik średni tenisistek
w zakresie PPR wynosił 563 mm2 (tab.1, ryc.1). Także w tym
zadaniu testowym stwierdzono dużą rozpiętość wyników
indywidualnych: od 199 mm2 do 993 mm2. Wynosiła ona
prawie 500%. Analogicznie jak w poprzednim zadaniu testowym
tenisistki uzyskały nieco korzystniejszy wynik średni niż tenisiści
(682
mm2).
Zróżnicowanie
wyników
indywidualnych
u zawodników było jeszcze większe: od 144 mm2 do 1345 mm2,
a więc niemal 10-krotnie. U chłopców stwierdzono statystycznie
istotną różnicę w zakresie PPR pomiędzy wynikami wykonania
testu przy oczach otwartych a testem z oczami zamkniętymi
(ryc. 1).

Ryc. 1. Wyniki pomiarów zdolności zachowania równowagi w trzech
próbach dla obu grup – pole powierzchni rozwiniętej – PPR w mm2
[n=20].

Ryc. 2. Wyniki pomiarów zdolności zachowania równowagi w trzech
próbach dla obu grup – długość całkowita – DC [n=20].

Wykonanie zadania w warunkach sprzężenia zwrotnego
Trzecie zadanie wymagało precyzyjnego działania
ruchowego przebiegającego w niezwykle krótkich jednostkach
czasowych. Istota tego działania polegała na tym, iż badany miał
sterując platformą posturograficzną umieścić punkt świetlny
(stanowiący odwzorowanie środka ciężkości ciała) w małym
kwadracie pojawiającym się na środku ekranu monitora.
Każde naciśnięcie na platformę połączone z wychyleniem ciała
(w prawo, w lewo, przód, w tył) przemieszczało punkt świetlny.
Obserwując efekt swego działania badany na podstawie
sprzężenia zwrotnego mógł wnosić niezbędną korektę do
dalszego działania. Efekty tego działania rejestrowano w postaci
cyfrowej i graficznej. Świadczyły one o poziomie sprawności
działania i zdolności adaptacyjnej badanego a pośrednio
sprawności jego centralnego układu nerwowego. W tym

kontekście, wyniki tego zadania posiadają szczególne znaczenie.
Wynik średni w zakresie PPR u tenisistek wynosił 415 mm2.
Zanotowano po raz kolejny dużą rozpiętość wyników
indywidualnych: od 110 mm do 618 mm2. Wynik średni
tenisistów był znacznie gorszy (703 mm2) od uzyskanego przez
tenisistki. Rozpiętość wyników indywidualnych była ogromna,
znacznie większa niż w pozostałych zadaniach. Wahała się ona
w granicach: od 170 mm2 do 2519 mm2. Wynik jednego
z zawodników (2519 mm2) mógł być wypadkową
niesprzyjających okoliczności (złego samopoczucia, niewyspania,
niedostatecznej koncentracji uwagi, niezrozumienia instrukcji lub
trudności adaptacyjnych do nowych warunków). Pomiędzy
wynikami wykonania testu przy oczach otwartych a zadaniem
w warunkach sprzężenia zwrotnego, u zawodników
stwierdzono statystycznie istotną różnicę w zakresie
zwiększenia PPR (ryc. 1).
DYSKUSJA
Przeprowadzone badania posturograficzne wykazały
niezbyt wysoki poziom zdolności do zachowania równowagi
zarówno u tenisistek jak też tenisistów. Uzyskane wartości PPR
były zbliżone, a tylko w niektórych przypadkach lepsze od
uzyskiwanych
przez
badanych
w
zbliżonym
wieku
o zróżnicowanym poziomie aktywności sportowej, np.
u kajakarzy, pływaków i kolarzy [Starosta, Rynkiewicz, 2008;
Żurek i in., 2010]. Wyniki osiągnięte przez tenisistki były
wyższe niż tenisistów we wszystkich zadaniach testowych, co
zdaje się przeczyć wynikom uzyskanym w licznych badaniach
dotyczących poziomu zdolności koordynacyjnych. Ta
niespójność mogła być skutkiem bardziej udanego doboru
tenisistek lub racjonalniejszego treningu, choć niewykluczone,
że jednego i drugiego. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt,
że badani odznaczali się stosunkowo krótkim stażem sportowym
a w miarę kontynuowania treningu, wielkości podstawowych
wskaźników przemieszczania się OSC winny się polepszać.
Badania ujawniły bardzo duże zróżnicowanie
wyników indywidualnych we wszystkich zadaniach testowych
u zawodników obu płci. Obserwowano to zjawisko także
w innych badaniach [Starosta, Rynkiewicz, 2008; Rynkiewicz
i in., 2008, 2010; Żurek i in., 2010]. Wskazuje to na trafność
stosowanej metody badawczej, ale jednocześnie na indywidualne
zróżnicowanie zawodników podobnego wieku i ich szkolenia
sportowego [Kruczkowski, 2000; Maurer, Peterka, 2005; HeldZiółkowska, 2006]. Wydaje się, że też szkolenia zawierającego
proporcjonalnie
mało
środków
treningowych
ukierunkowanych na rozwijanie zdolności do zachowania
równowagi, jak też innych zdolności koordynacyjnych.
Znaczne zróżnicowanie wyników średnich i indywidualnych
wykonania poszczególnych zadań testowych obserwowane w obu
grupach zdaje się wskazywać na stosowanie jednostronnych
środków i metod treningowych podczas nauczania oraz
doskonalenia techniki sportowej. Środków i metod opartych na
angażowaniu głównie zmysłu wzroku, a pomijaniu innych
zmysłów. Na taką tendencję wskazała m.in. spora różnica
występująca między wynikami wykonania zadań testowych
z zamkniętymi i otwartymi oczami. Utrwalanie tej tendencji
w dalszym szkoleniu może zaniżać poziom tak ważnych
elementów mistrzostwa technicznego tenisistów jak: „czucia
piłki”, „czucia rakiety”, „czucia kortu” [Starosta, 2006; Malliou
i in., 2008].
Stosunkowo niskie wyniki wykonania zadania ze
sprzężeniem zwrotnym w obu grupach tenisistów mogły
świadczyć o poziomie ich zdolności adaptacyjnych, jak też
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zdolności do sterowania swoim ciałem. Ale mogło to być też
skutkiem nadmiernej standaryzacji warunków treningu, jak
też stosowanych środków i metod. Przyzwyczajają one
zawodnika do poprawnego działania, ale nie rozwijają zdolności
przystosowawczych. A przecież, podczas każdych zawodów
występuje ogromna ich zmienność zależna nie tylko od
przeciwnika, ale też od warunków zewnętrznych. Przystosowanie
się do nich wymaga kształtowania podczas treningu dużej
labilności centralnego układu nerwowego, którą należało
wykazywać podczas zadań testowych.
Porównanie uzyskanych wyników umożliwia ocenę
badanych w oparciu o wyniki uzyskane w trzech różnych (pod
względem złożoności koordynacyjnej) zadaniach testowych.
Ułatwia to lepsze poznanie i określenie ich możliwości, jak też
ustalenie tzw. mocnych i słabych elementów sprawności
centralnego układu nerwowego. Jednocześnie należy pamiętać,
iż jednorazowe badania nie stwarzają możliwości do pełnego
poznania możliwości zawodnika, a tym bardziej nie mogą
stanowić podstawy do jego eliminacji ze współzawodnictwa.
Przeprowadzone badania wymagają wyjątkowej precyzji
czynnościowej. Taka precyzja u młodego człowieka jest jeszcze
dość labilna (zmienna) i uwarunkowana wieloma czynnikami
m.in. psychicznymi czy społecznymi. Stąd konieczność
prowadzenia
wielokrotnych
pomiarów
dla
ustalenia
indywidualnych właściwości badanego osobnika. Potwierdzenie
się wyników przeprowadzonych w identycznych warunkach
może w pełni ustalić rzeczywiste możliwości badanego. Co
równie ważne, wyniki aktualnych i każdych innych badań
uzupełniać winna ukierunkowana obserwacja badanego
podczas treningów i turniejów. Połączenie ich w logiczną
całość może stanowić materiał wyjściowy przy podejmowaniu
decyzji dotyczących konkretnego zawodnika i jego dalszej
kariery sportowej.

2.

3.

WNIOSKI
1.

2.

3.

W oparciu o średnie wyniki przeprowadzonych testów
posturograficznych stwierdzono niezbyt wysoki poziom
zdolności zachowania równowagi statycznej zarówno
u tenisistek jak też u tenisistów. Co mogło wynikać z faktu,
iż w tej dyscyplinie sportu większe znaczenie posiada
zdolność zachowania równowagi dynamicznej.
Tenisistki we wszystkich zadaniach testowych uzyskiwały
korzystniejsze wartości podstawowych wskaźników
określających poziom zdolności zachowania równowagi,
choć różnice nie były istotne statystycznie. Ujawniono duże
zróżnicowanie wyników indywidualnych we wszystkich
zadaniach testowych u zawodników obu płci.
Wyłączenie analizatora wzrokowego wywarło niekorzystny
wpływ na poziom zdolności zachowania równowagi,
powodując istotne pogorszenie jej podstawowych
wskaźników zwłaszcza u tenisistów.

Za wskazane należy uznać wykonywanie przez tenisistów
rozmaitych ćwiczeń ukierunkowanych na bardziej
aktywny udział innych zmysłów, przy jednoczesnym
ograniczeniu zmysłu wzroku. Dotyczy do wykonania
ćwiczeń ogólnorozwojowych, jak też specjalistycznych.
Ograniczenie zmysłu wzroku może mieć obszerną skalę (od
zakładania okularów przeciwsłonecznych, do kontroli
jednym okiem i wyłączenia obu oczu). Sposobów

ograniczenia wzroku jest bardzo wiele. Ich stosowanie stało
się wypróbowanym skutecznym środkiem doskonalenia
sprawności pozostałych zmysłów, jak też wzroku. Niektórzy
trenerzy ograniczenie wzroku stosują także podczas zajęć
treningowych. Ograniczenie to dotyczyć może również
warunków zewnętrznych, tj. regulowania stopnia
oświetlenia pomieszczenia, w którym przeprowadza się
zajęcia treningowe. Wykonywanie ćwiczeń przy gorszym
oświetleniu zmusza inne zmysły do większej aktywności
i uruchamia niewykorzystane do tej pory rezerwy
a pośrednio podnosi poziom dokładności techniki sportowej.
Za celowe należy uznać
stosowanie znacznie
obszerniejszego zestawu ćwiczeń rozwijających zdolność
zachowania równowagi statycznej i dynamicznej
z równoczesnym ograniczeniem kontroli wzrokowej
wykonywanych ruchów. Niezbędne jest stosowanie
ćwiczeń na znacznie zmniejszonej płaszczyźnie podparcia
(w tym też chwiejnej), a także na jednej nodze i części stopy.
Systematycznemu treningowi warto poddawać także aparat
westybularny (przedsionkowy). Racjonalne było by
opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń jednakowych dla
wszystkich, jak też odrębnego dla każdego i stosowanie ich
podczas
wszystkich
okresów
treningowych,
ze
szczególnym natężeniem w okresie przejściowym.
Niezbędna była by okresowa wymiana stosowanych w nich
ćwiczeń, gdyż jedynie nowe ćwiczenia rozwijają zdolności
koordynacyjne.
Tenis należy do grupy asymetrycznych dyscyplin sportu.
Wymusza to aktywizowanie głównie dominującej
kończyny
górnej.
Prowadzi
to
do
zmian
przeciążeniowych i wystąpienia kontuzji np. stawu
łokciowego czy stawu barkowego. Wystąpienie zmian
przeciążeniowych uprzedzić można stosowaniem ćwiczeń
korekcyjnych. Jednym z wiodących, a jednocześnie
poprawiających technikę uderzeń piłki może być
wykonywanie ćwiczeń drugą ręką. Akcentowanie ćwiczeń
korekcyjnych
przewidywać
trzeba
w
okresie
przygotowawczym, ale dla przyspieszenia wypoczynku
kończyny wiodącej można też w niewielkim zakresie
stosować w okresie startowym. Tym bardziej, iż okres
startowy wydłużył się w znacznym stopniu, szczególnie
u tenisistów najwyższego poziomu sportowego.
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Z BADAŃ NAD ROZWOJEM FUNKCJI PSYCHICZNYCH U DZIECI Z WADAMI
WZROKU NA LEKCJACH ADAPTACYJNEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TO DEVELOPMENT OF FUNCTION PHYSICAL OF CHILDREN WITH INFRINGEMENTS
OF EYESIGHT DURING THE LESSONS OF ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING

Władysław Barkow
Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś)

ABSTRACT
Justification of need and expediency of use during the
lessons of adaptive physical training of psychological and
pedagogical methods to development of physical function of
pupils with infringements of eyesight is carried out.
WSTĘP
Uzasadniono konieczność i celowość stosowania podczas
lekcji adaptacyjnego wychowania fizycznego psychologicznopedagogicznego podejścia do rozwoju funkcji psychicznych
u uczniów z wadami wzroku.
Dla
osób
mających
osobliwości
rozwoju
psychofizycznego w Republice Białoruś tworzone są specjalne
warunki kształcenia z uwzględnieniem osobliwości ich rozwoju.
Treść kształcenia specjalnego cały czas jest aktywnie odnawiana.
Rozwiązanie problemu kształcenia i integracji w społeczeństwie
osób upośledzonych i inwalidów zaliczane jest do priorytetowych
problemów o znaczeniu państwowym. W kraju dość skutecznie
dokonywane są przedsięwzięcia w celu tworzenia naukowych,
dydaktyczno-metodycznych
i
informacyjnych
podstaw
kształcenia specjalnego, a także doskonalenia bazy programowoprawnej. Podstawowym celem kształcenia specjalnego jest
doskonalenie adaptacji społecznej uczniów, tworzenie w nich
zdolności do życia, przygotowywanie do życia i samookreślenia
zawodowego.
Ważnym, innowacyjnym czynnikiem kształcenia
specjalnego staje się adaptacyjne wychowanie fizyczne (AWF)
jako samodzielna dziedzina kształcenia w obrębie całościowego
systemu pedagogicznego o skomplikowanej organizacji,
posiadającego kierunek korekcyjny i kierunek społeczny
[Барков, 2012; Лещинская, Шух, 2000; Хруль, 2012]. AWF
zawarte jest we wszystkich planach nauczania i programach dla
wszystkich grup nozologicznych na uczelniach specjalnych,
w tym dla osób z wadami wzroku. Ślepota uniemożliwia
człowiekowi swobodną orientację w przestrzeni, ogranicza
aktywność ruchową, powoduje różne fizyczne i psychiczne
odchylenia od normy rozwojowej, dysharmonizuje rozwój
fizyczny,
powoduje
pogwałcenia
układu
mięśniowoszkieletowego (nieprawisłowa postawa, płaskostopie), opóźnienie
w rozwoju psychomotorycznym. Utrata wzroku równa się
sytuacji warunków ekstremalnych, kiedy ludzie są w stanie
zmobilizować swoje rezerwy funkcjonalne, które o wiele
przekraczają nasze wyobrażenia o rezerwowych możliwościach
człowieka przejawiających się w realnych warunkach aktywności
ruchowej normalnego człowieka.
Należy zaznaczyć, że zagadnieniom kształtowania
u dzieci z wadami wzroku ważnych dla życia umiejętności

i nawyków ruchowych oraz związanych z nimi zdolności
ruchowych, metodyki adaptacyjnego wychowania fizycznego nie
poświęcają należytej uwagi. Brak opracowań naukowych
powoduje nieuzasadnione przenoszenie stosowanych w zwykłej
szkole metodyk wychowania fizycznego dzieci, nastolatków
i młodzieży bez wad wzroku na ich rówieśników mających takie
wady. Takie podejście w pewnym stopniu zagraża zdrowiu
uczniów z patologią wzroku. Istniejące obecnie technologie
organizacji wychowania fizycznego uczniów z wadami wzroku
nie odpowiadają wymaganiom i zapotrzebowaniom społeczeństwa
na osiągnięcie przez tę kategorię uczących się maksymalnie
możliwego poziomu nawyków społecznych i zawodowych,
niezbędnych do adaptacji w społeczeństwie w ogóle. Stosowane
chwyty pedagogiczne nie sprzyjają spodziewanemu rozwojowi
zdolności ruchowych niezbędnych dla inwalidy w uczeniu się,
w codziennych czynnościach, w działalności zawodowej,
sportowej, rekreacyjnej czy rehabilitacyhnej. Rozpatrywana
kategoria dzieci wymaga szczególnego podejścia do AWF: obok
zdobywania wykształcenia cenzusowego potrzebna jest
maksymalnie możliwa ich socjalizacja w społeczeństwie bazująca
się na stosowaniu naukowo sprawdzonych form, środków i metod
AWF.
Procesy psychofizyczne (poznawanie otaczającego
świata, kształtowanie wiedzy i nawyków ruchowych, nauczanie
się i działanie) u dzieci z wadami wzroku przebiegają
z poważnymi trudnościami związanymi z orientacją w przestrzeni,
rozwojem funkcji stosowanej „poczucie przedmiotu”, oraz
w konsekwencji doprowadza do minimum ich aktywność
ruchową, która z kolei powoduje zaburzenia rozwoju fizycznego
i psychicznego [Земцова, 1973].
Za aktualne zadanie w systemie adapcyjnego
wychowania fizycznego – jako części składowej AWF uczniów
z wadami wzroku – należy uznać opracowanie specjalnych
metodyk, środków i chwytów metodycznych oraz metodyk
dyferencjacji ich zastosowania w procesie adaptacyjnego
wychowania fizycznego dzieci z różnymi objawami wad
analizatorów wzrokowych. Mimo ogromnej ważności tego
analizatora dla człowieka, praktycznie nie prowadzono badań nad
podejściem pedagogicznym w rozwoju funkcji psychicznych
u dzieci z wadami wzroku.
CEL BADAŃ
Celem niniejszej pracy jest uzasadnienie możliwości
rozwoju ważnych dla życia funkcji psychicznych u dzieci
z wadami wzroku na lekcjach adaptacyjnego wychowania
fizycznego.
Do osiągnięcia celu podstawowego należało rozwiązać
następujące zadania: zbadanie ważnych dla uczniów z wadami
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wzroku funkcji psychicznych oraz wskazanie możliwości ich
rozwoju za pomocą środków adaptacyjnego wychowania
fizycznego.
MATERIAŁ BADAWCZY
W Republice Białoruś na 15.09.2011 r. zgodnie
z klasyfikacją psychologiczno-pedagogiczną zaburzeń rozwoju
zarejestrowano 3259 osób z wadami wzroku, w tym absolutnie
niewidomych – 115 dzieci, częściowo niewidomych (0,005-0,04)
– 97, o głęboko słabym wzroku (0,05-0,08) – 126, o słabym
wzroku (0,09–0,2) – 520 oraz z funkcjonalnymi zaburzeniami
wzroku (ambliopia, zez) – 2401 osób [Санжаровская, 2012].
А więc w specjalnych szkołach kształcących i szkołach
wspomagających oraz szkołach z internatem przedmiot
dydaktyczny „Adaptacyjne wychowanie fizyczne” staje się ważną
formą koregująco-rozwijającą w procesie nauczania, którego
celem jest polepszenie stanu zdrowia uczniów, kreowanie kultury
fizycznej
osobowości,
koregowanie
stanu
fizycznego
i psychicznego z uwzględnieniem indywidualnych i wiekowych
osobliwości rozwoju, osiągnięcie indywidualnie możliwego
poziomu rozwoju fizycznego i duchowego, niezbędnego do
maksymalnie pełnej realizacji siebie w różnych dziedzinach
życia. W większości jest to działalność rekreacyjno-koregująca
mająca na celu podtrzymywanie i zwiększenie zdolności do
funkcjonowania wszystkich narządów i systemów organizmu
poprzez gry ruchowe i gry sportowe, ogólne ćwiczenia fizyczne
z wykorzystywaniem przyrządów i sprzętu oraz bez nich, chód,
bieganie, obozy wędrowne i in.
AWF w zasadzie jest związana z wykonywaniem
ruchów i czynności do przemieszczania własnego ciała
w przestrzeni i czasie. Ważną rolę tu odgrywają analizatory
zapewniające niezbędne wzajemne oddziaływanie między ciałem
a środowiskiem, przy decydującej roli analizatora ruchowego,
i to determinuje ukierunkowane reakcje organizmu. Dlatego
w systemie adaptacyjnego wychowania fizycznego za ważne
zadanie należy uznać opracowanie specjalnych środków, metod,
chwytów dydaktycznych oraz metodyk ich zróżnicowanego
stosowania w procesie adaptacyjnego wychowania fizycznego
dzieci z różnymi objawami wad analizatora wzrokowego.
Ważne miejsce wśród uczuć najwyższych zajmują
uczucia praktyczne związane bezpośrednio z pracą, uczeniem się,
sportem.
W związku z tym ważną charakterystyką dla dziecka
z wadami wzroku jest orientacja w przestrzeni rozpatrywana jako
jedna z umiejętności koordynacyjnych (zachowywanie
precyzyjnych wyobrażeń o zmianach stosunków przestrzennych
w konkretnych warunkach czynności). Cechą charakterystyczną
ludzi niewidomych jest to, że w czynnościach ruchowych brakuje
im precyzyjnych wyobrażeń, jak należy się poruszać, jak
prawidłowo wykonywać najprostsze nawet ruchy i czynności
ruchowe. Nie są przez nich w pełni odbierane bez czyjejś pomocy
lub specjalnych warunków liczne cechy przedmiotów i ich
charakterystyki [Евсеев, 2000].
Dostępna dla dziecka absolutnie niewidomego zdolność
do orientacji w przestrzeni ogranicza się do umiejętności
ustalenia i zmiany w określonym czasie postawy ciała,
dokonywania ruchów w określonym kierunku. Stosunek
wzajemny między orientacją w przestrzeni a innymi czynnikami
umiejętności koordynacyjnych (precyzją przestrzennych,
siłowych i czasowych parametrów ruchów, równowagą
dynamiczną i statyczną i in.) wskazuje na potrzebę
kompleksowego rozwijania i doskonalenia sensorycznych

mechanizmów regulacji ruchów. Potwierdzeniem może służyć
następujący przykład. Znany jest fakt, że niewidomi piłkarze
poruszają się po boisku za pomocą podpowiedzi trenera
i wolontariuszy, wyciągnąwszy przed sobą rękę, orientując się za
pomocą wysokich burt. Skórzana piłka będąca przedmiotem tego
rodzaju gry, zawierająca w sobie specjalne dzwoneczki, toczy się
od nogi do nogi (lewa – prawa, prawa – lewa). Niewidomi
piłkarze odbierają grę ze słuchu. W tej dyscyplinie sportowej jest
przedmiot (piłka) wymagający bezpośredniego kontaktu za
pomocą nóg (w innych dyscyplinach sportowych za pomocą rąk,
tułowia lub osprzętu sportowego – rakiet, kijów, przyrządów
sportowych itd.).
Dlatego więc w działalności koregująco-pedagogicznej
obowiązkowo powinien być element, którego celem jest
rozwijanie i doskonalenie sensomotorycznej podstawy orientacji
w przestrzeni, peryferyjnych i centralnych mechanizmów
aktywności systemu sensorycznego. Przyczym szczególną uwagę
należy zwracać na zwiększene wrażliwości percepcyjnej
i kształtowaniu kompleksowego mechanizmu percepcji przestrzeni
w warunkach różnorodnych zadań ruchowych.
Na tle wysokiego napięcia emocjonalnego lekcja AWF
powinna umożliwiać dziecku bezpośredni i pośredni wzajemny
kontakt z obiektami otaczającego świata, poznawanie ich
właściwości, zrozumienie istniejących między nimi więzi
wzajemnych. Najważniejsze pod tym względem jej osobliwości
można określić następująco:
Podstawowym zadaniem lekcji jest ruszanie się jako
sposób wzajemnego oddziaływania z obiektami w realnych
warunkach otaczającego świata oraz jako wynik takiego
oddziaływania.
Specyficzna treść lekcji pozwala na kształtowanie
mechanizmów więzi między analizatorami równolegle ze
wzbogacaniem doświadczeń ruchowych dziecka.
Aktywność dydaktyczna na lekcjach umożliwia
modelowanie stosunków przyczynowo-skutkowych poprzez
zmianę przestrzeni roboczej oraz otoczenia przedmiotowośrodowiskowego.
Systematyczne ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do
podniesienia stopnia rozwoju umiejętności ruchowych uczniów,
efektywności ich aktywności ruchowej związanej z orientacją
w przestrzeni [Лещинская, 2000].
Obok orientacji w przestrzeni bardzo specyficzna dla
osoby niewidomej jest funkcja psychiczna związana z „poczuciem
przedmiotu”, obecna w wykonywaniu różnorodnych ruchów
i czynności ruchowych, umożliwiająca bezpośrednie lub pośrednie
(za pomocą narzędzi) dotykowe wyczuwanie przedmiotu (laski,
rakiety tenisowej, piłki itd.).
„Poczucie przedmiotu” jest podstawą regulowania
i samoregulowania ruchów i czynności ruchowych. W dużej
mierze jest to uzależnione od właściwości wykorzystywanego
przedmiotu, wyróżnia się dużą labilnością (chwiejnością),
a w wypadku wysokiego poziomu rozwoju wskazuje na
wytrenowanie człowieka. Tak na przykład W. Starosta razem ze
współautorami (2011) zbadał składowe ważnej dla życia funkcji –
„poczucia przedmiotu” – oraz współczynniki warunkujące je
u zawodniczek wyższego szczebla w gimnastyce artystycznej.
Udowodniono, iż jest ono reprezentowane w świadomości
gimnastyczek przez wiele elementów odzwierciedlających
właściwości fizyczne przedmiotu, a także koordynację ruchów
i technikę władania przedmiotem (maczugami, wstążką, piłką).
Doskonała
technika
posługiwania
się
przedmiotem
w świadomości człowieka jest swego rodzaju jednością,
spójnością człowieka i przedmiotu. Praktycznie aktywność
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sportowca podczas treningów i współzawodnictwa ma na celu
kształtowanie nawyków ruchowych: czynności ruchowe są
wykonywane automatycznie, bez udziału i kontroli analizatora
wzrokowego. Niestety dzieci niewidome nie posiadają
doświadczenia życiowego niezbędnego do takiego rodzaju
aktywności ruchowej. Dopiero w toku prawidłowo
zorganizowanych zajęć AWF powinny kształtować się u nich
chwyty i sposoby efektywnego wykorzystywania analizatorów:
dotykowego, słuchowego, ruchowego i innych, które stanowią
podstawę sensoryczną rekompensowania istniejących wad lub
w jkimś stopniu ich zastępowania (za pomocą rąk, nóg, innych
części ciała lub pewnych przedmiotów. Rekompensata polega na
przejmowaniu funkcji uszkodzonych organów przez organy
zdrowe poprez hiperfunkcję zastępczą. Udowodniono, że
w wyniku celowego nauczania kształtuje się umiejętności
i nawyki umożliwiające długotrwałą rekompensatę. Po utracie
wzroku na przykład zaostrza się słuch. Zamiast wzroku
sterowanie ruchami rąk jest zastępowane stopniowo przez
poczucie mięśniowe, wrażliwość skórno-optyczną („wzrok
skóry”), zdolność powłok skórnych do reagowania na
oddziaływanie światła i koloru. Jest to wspólny dla wszystkich
nozologicznych grup inwalidów mechanizm rekompensowania,
który powinien być wykorzystywany w adaptacyjnym
wychowaniu fizycznym w celu rehabilitacji na różnych stadiach
rekonwalescencji, do układania programów rekompensowania
sprawności ruchowych oraz nauczania czynności ruchowych
[Барков, 2012; Гайдукевич, 2007]. Potrzebne jest znalezienie
celowych zabiegów do stymulowania rozwoju funkcji
ruchowych, kształtowania i doskonalenia potencjału fizycznego
człowieka.
Dzieci z wadami wzroku (zwłaszcza z daleko
posuniętymi) doznają wielu trudności podczas zorganizowanego
lub samodzielnego opanowania nawyków wzajemnego
oddziaływania z przedmiotami i wymagają celowego nauczania
na lekcjach AWF, których warunki sprzyjają doskonaleniu
funkcji stosowanej „poczucie przedmiotu”. Dobre wyniki
w kształtowaniu wskazanej funkcji może zapewnić stosowanie
celowo opracowanych punktów orientacyjnych (dźwiękowych,
wzrokowych,
zapachowych),
wykorzystywanie
celowo
dobranych zadań dydaktycznych i ćwiczeń fizycznych, które
skutecznie koregują i rozwijają uczniów oraz zwiększają ich
aktywność ruchową.
„Poczucie przedmiotu” jest specyficznym odbiorem na
podstawie wspólnego, zespołowego funkcjonowania wielu
analizatorów
z
wyjątkiem
wzrokowego.
Naturalnie,
przeważającymi dla osoby niewidomej stają się analizatory:
kinestetyczny
(ruchowy
–
jako
skomplikowany
neurofizjologiczny system funkcjonalny człowieka analizujący
i syntezujący stan aparatu ruchowego organizmu) oraz dotykowy
(wrażenia dotykowe, do których zalicza się odczuwanie wibracji,
dotyku, ciśnienia i które są związane z wrażeniami ruchowymi).
Subiektywna struktura semantyczna pojęcia „poczucie
przedmiotu” zawiera w sobie minimum trzy elementy: odbiór
fizycznych właściwości przedmiotów, koordynację ruchów oraz
technikę posługiwania się przedmiotem. Wysoko rozwinięte
„poczucie przedmiotu” wymaga perfekcyjnego władania techniką
przedmiotu [Агеевец, 1996].
„Poczucie przedmiotu” kształtuje się zarówno w procesie
funkcjonowania życiowego, jak i w wyniku celowo
zorganizowanego treningu, wymagając przy tym wysoko
rozwiniętej, absolutnej wrażliwości wszystkich analizatorów. Na
przykład, w sporcie jest ono właściwe sportowcom wysokiej
klasy władającym techniką czynności ruchowych na poziomie
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„umiejętność-mistrzostwo”, albo też umiejętności najwyższej
klasy: w koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej – prowadzenie
piłki bez kontroli wzrokowej, lub prowadzenie krążka w hokeju;
poczucie przyrządów u gimnastów lub wody u pływaków itd.
Cechuje go to, że zawodnik w chwili rozwiązywania zadania
ruchowego wykorzystuje analizator wzrokowy do kontroli innych
składników czynności sportowych. „Poczucie przedmiotu” jest
podstawą samodzielnego regulowania ruchów i czynności
ruchowych. Tak samo jak wszystkie rodzaje percepcji
specjalistycznej, jest ono uwarunkowane przez właściwości
przedmiotów, z którymi są wykonywane czynności ruchowe,
wyróżnia się dużą mobilnością (chwiejnością) oraz w przypadku
wysokiego poziomu rozwoju jest wskaźnikiem odpowiedniego
poziomu przygotowania. Doskonali się w wyniku systematcznych
ćwiczeń, celowo tworzonych warunków nauczania oraz wykazuje
tendencję do pogarszania się z powodu zmęczenia, humoru, pory
roku, stanu zdrowia, stanu emocjonalnego ucznia i wielu innych
czynników.
Problem skutecznego kształtowania u uczniów funkcji
„poczucie przedmiotu” na lekcjach AWF zależy od stopnia
porażenia wzroku, czyli ich przynależności do różnych kategorii:
dzieci o mocnej patologii wzroku (niewidome), słabo widzące,
o pogorszonym wzroku. Odpowiednio zorganizowane nauczanie
dzieci „poczucia przedmiotu” w procesie adaptacyjnego
wychowania fizycznego powinno zapewnić im maksymalnie
możliwą adaptację w otaczającym świecie przedmiotów, rozwój
sensorycznych możliwości zarówno dziecka absolutnie
niewidomego, jak i częściowo widzącego czy słabo widzącego,
kształtowanie wiedzy o przedmiotach i zjawiskach otaczającego
świata, wychowywanie odwagi, zdecydowania, samodzielności,
pewności siebie. Dlatego w ramach rozwoju omawianej funkcji
„poczucie przedmiotu ” powinno się stosować metodyki najpełniej
uwzględniające indywidualne osobliwości uszkodzenia analizatora
wzrokowego. Z powodu wad wzroku u dzieci obserwuje się
niewystarczalność aktywności ruchowej, która z kolei ogranicza
czynności manipulacyjno-przedmiotowe, poznawanie przedmotów
przez dotyk. W celu korygowania naruszeń sensorycznych na
lekcjach adaptacyjnego wychowania fizycznego trzeba dążyć do
maksymalnego stopnia rozwoju wszystkich rodzajów percepcji,
kształtować wzorce sensoryczne, kształty i wymiary przedmiotów.
Niezbędny jest naukowo uzasadniony rozwój za pomocą
wychowania fizycznego sensorycznych możliwości dziecka,
w tym również nauczanie umiejętności poznawania przedmiotów
na podstawie zestawu ich właściwości, a także rozróżniania
przedmiotów ze względu na poszczególne, charakterystyczne
właściwości. Uczniowie powinni opanować umiejętności
analizowania skomplikowanego zestawienia cech i właściwości
otaczających przedmiotów, oceniania wymiarowości przestrzeni
oraz odległości między wypełniającymi ją przedmiotami. [Барков,
2012; Хруль, 2012].
WNIOSKI
Dochodzimy do wniosku, iż analiza stanu adaptacyjnego
wychowania fizycznego oraz istniejących podejść do jego treści
w stosunku niewidomych (ślepych) i częściowo widzących dzieci
wskazuje na ważność wprowadzenia do programów
dydaktycznych poszczególnych rozdziałów do nauczania uczniów
orientacji w przestrzeni oraz takiej funkcji stosowanej jak
„poczucie przedmiotu”, na potrzebę opracowania skutecznych co
do oddziaływania na organizm uczniów zestawów ćwiczeń
fizycznych i zadań dydaktycznych, wśród których swoje ważne
miejsce powinny zająć celowo dobrane ćwiczenia doskonalące
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wymienione funkcje psychiczne, kształcące technikę władania
przedmiotem, zapewniające kontakt i więzi wzajemne między
uczniami a otaczającym światem przedmiotów, umiejętność
„przyjmowania” przedmiotu i jego kontrolowania, a przez to
zwiększające możliwości adaptacji społecznej, zdolność do życia,
samookreślenie zawodowe.
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PRZYCZYNY USZKODZEŃ CIAŁA
U KOBIET I MĘŻCZYZN UPRAWIAJĄCYCH KOSZYKÓWKĘ

CAUSES OF INJURIES IN WOMEN AND MEN PRACTICING BASKETBALL
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ABSTRACT
Introduction. Basketball training and game can cause exhaustion
and injury. The purpose of the study was obtain information
about the main causes of injuries and functional fitness in
basketball players (professional and students).
Material and methods. 110 basketball players (42 women, 68
men) were in research group. Three flexibility tests (Thomas test,
test of flexibility lower and upper part of body) were used to
evaluate functional fitness. Information about chronic pain, health
state, causes and circumstances of injuries were received by
Laitinen Questionnaire and authors survey.
Results. The most frequently mentioned cause of injury was a
overwork (42%), wrong warm-up before the training (28%) or not
cure previous injury (27%). More than a half of basketball players
(55% women and 53% men) had a chronic pain. The most
frequent in knee and ankle. Male sportsmen were characterized
by higher levels of asymmetry and less flexibility than female.
The largest differences were noticed in Thomas test (p<0.001).
Conclusion. Frequent causes of injury were fatigue, wrong
warm-up or not cure previous injuries. Respondents players, do
not attach attention to the prevention of injuries (they train despite
the pain).
Keywords: injuries, basketball, prophylaxis
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Specyfika treningu i meczu koszykówki
sprawia, że zawodnicy często ulegają stanom przeciążeniom
i obrażeniom aparatu ruchu. Celem badań było uzyskanie
informacji o głównych przyczynach powstawania uszkodzeń ciała
i sprawności funkcjonalnej u zawodników profesjonalnej
i akademickiej ligi koszykówki.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 110 osób
koszykarzy (42 kobiety i 68 mężczyzn). Oceny sprawności
funkcjonalnej dokonano posługując się testami mierzącymi
ruchomość w stawach (test Thomasa, test gibkości górnej i dolnej
części ciała). Informacje o dolegliwościach bólowych, aktualnym
stanie zdrowia, przyczyn i okoliczności uszkodzeń ciała uzyskano
za pomocą kwestionariusza Laitinena i autorskiej ankiety.
Wyniki. Najczęściej wymienianą przyczyną powstawania
obrażeń ciała było przemęczenie (42%), zastosowanie
nieodpowiedniej rozgrzewki przed wysiłkiem (28%) lub
niezaleczenie poprzedniej kontuzji (27%). Ponad połowa
badanych (55% kobiet i 53% mężczyzn) przyznało, ze odczuwa
przewlekłe dolegliwości bólowe. Najczęściej dotyczyły one
stawu kolanowego i skokowego. Mężczyźni cechowali się

większą asymetrią i niższym poziomem gibkości niż kobiety.
Największe różnice odnotowano w teście Thomasa (p<0,001).
Wniosek. Częstymi przyczynami uszkodzeń ciała było
przemęczenie, nieodpowiednia rozgrzewka lub niepełne
wyleczenie poprzedniej kontuzji. Badani zawodnicy, nie
przywiązują wagi do profilaktyki co przejawia się m.in. zbyt
szybkim powrotem do treningów mimo występowania bólu.
Słowa kluczowe: uszkodzenia ciała, koszykówka, profilaktyka
WPROWADZENIE
Koszykówka jest jedną najbardziej popularnych gier
sportowych na świecie. Charakterystyczne jest dla niej:
dynamizm, szybka zmiana sytuacji, częste zmiany wyniku,
bezpośrednia walka z przeciwnikiem, zespołowa organizacja gry
defensywnej i ofensywnej. Zawodnicy wykonują podczas gry
różne ruchy i czynności, m.in. chód, bieg, skoki, zatrzymania,
obroty, chwyty, rzuty i kozłowania piłki. Wysokokwalifikowany
koszykarz w czasie gry przebiega ok. 4000 m, z czego w szybkim
tempie 600 m z przyspieszeniem do 7 m, 350 razy zmienia tempo
ruchu, 500 razy zmienia kierunek, 250 m porusza się z piłką i ok.
80 razy ma z nią kontakt [Jakubiak i Huciński 2005, Ljach 2005].
W koszykówce działania zawodników w dużej mierze
determinowane są przeciwdziałaniem graczy drużyny przeciwnej.
Obecność rywali prowadzi do ciągłej zmiany warunków podczas
wykonywania określonych działań przez poszczególnych graczy
i całą drużynę. Dlatego konieczna jest umiejętność reagowania na
zmienne sytuacje w trakcie meczu. Zawodnicy powinni posiadać
określony zasób wiedzy, umiejętności i nawyków oraz zdolności
motorycznych i psychicznych. Nawyki ruchowe koszykarzy
charakteryzują się duża plastycznością i różnorodnością. Gracze
powinni umieć wykonywać dokładne podania, kozłowania i rzuty
piłki do kosza różnymi sposobami i w różnorodnych warunkach.
Ważna cechą koszykówki jest konieczność wykonywania
złożonych działań zespołowych w obronie i w ataku. Sukces
w grze w znacznej mierze uzależniony jest od optymalnego
współdziałania wszystkich zawodników. Złożoność tej
współpracy polega na tym, że nie można ustalić wcześniej
kolejności wykonania poszczególnych elementów technicznotaktycznych, ponieważ gra przebiega zawsze w niejednorodnym
rytmie. W każdej sytuacji działania poszczególnych graczy będą
różne, lecz powinny one być podporządkowane jednemu celu.
Wymaga to przejawiania inicjatywy, twórczości, śmiałości,
samoopanowania, które pozwalają synchronizować czynności
własne z działaniami partnerów i w konsekwencji osiągnąć sukces
[Huciński 2004, Jakubiak i Huciński 2005, Ljach 2005].
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Specyfika treningu (różnorodność metod i środków
treningowych) i meczu koszykówki (częste, szybkie zmiany
postawy ciała, kontakt z przeciwnikiem, skoki i lądowania)
sprawia, że koszykarze często ulegają stanom przeciążeniom
i obrażeniom aparatu ruchu. Do najczęstszych należą skręcenia
stawów, ale również zwichnięcia, naciągnięcia mięśni oraz
stłuczenia [Walentukiewicz 2002, Dick i wsp. 2007, Brożyna
i wsp. 2008]. Części z nich można było uniknąć stosując
odpowiednie środki profilaktyczne [Sherier 1999, Cornwell
i wsp. 2001, Weldon i Hill 2003].
Celem badań było uzyskanie informacji o głównych
przyczynach powstawania uszkodzeń ciała i sprawności
funkcjonalnej zawodników profesjonalnej i akademickiej ligi
koszykówki.
MATERIAŁ I METODY
W badaniach wzięło udział 110 osób uprawiających
koszykówkę (42 kobiety i 68 mężczyzn), w wieku od 16 do 32
lat. Zawodnicy reprezentowali barwy pięciu warszawskich
i dwóch trójmiejskich klubów sportowych, biorących udział
w rozgrywkach II ligi i ligi akademickiej. Staż treningowy
wynosił od 6 do 22 lat. Charakterystykę biometryczną badanych
osób zamieszczono w tabeli 1. Badanych podzielono na dwie
grupy za kryterium przyjmując płeć. Dodatkowo wprowadzono
podział na podgrupy pod względem poziomu sportowego –
zawodowcy (grający w II lidze, trenujący minimum pięć razy
w tygodniu) i amatorzy (grający w lidze akademickiej) oraz staż
treningowy – do 10 i powyżej 10 lat (tab. 2).

z
odchyleniami
standardowymi.
Różnice
pomiędzy
poszczególnymi parametrami i zależności pomiędzy grupami
określono za pomocą testów t-Studenta. Na wykresach podano
wartości uśrednione.
WYNIKI
Wszyscy badani przynajmniej raz doznali uszkodzenia
ciała podczas treningu lub meczu. Większość (90% ogółu
badanych) przynajmniej jedną kontuzje określiła jako „poważną”.
Do najgroźniejszych obrażeń ciała dochodziło najczęściej na
skutek niefortunnego lądowania po wyskoku (46% wskazań). Co
szósty badany doznał urazu podczas biegu (17%) lub po kontakcie
z przeciwnikiem (14%). Nieliczni wskazywali również nagłą
zmianę kierunku biegu (8%) lub upadek (7%).
Najczęściej wymienianą przyczyną powstawania obrażeń
ciała było przemęczenie (42% ogółu badanych). Co trzeci
ankietowany
doznał
urazu
na
skutek
zastosowania
nieodpowiedniej rozgrzewki przed wysiłkiem lub z powodu
niezaleczenia poprzedniej kontuzji. Brak odpowiedniego sprzętu,
zbyt trudne ćwiczenie lub brak asekuracji wymieniane były
sporadycznie (ryc. 1). Nie odnotowano znaczących różnic
w przyczynach obrażeń ciała wśród koszykarzy o różnym stażu
treningowym i poziomie sportowym (tab. 3).
kobiety
0,60

0,50

0,40
0,32
0,30

Tab. 1. Charakterystyka badanych osób

0,31
0,26

0,29
0,24

0,20

Wiek
[lata]

Staż treningowy [lata]

21,17 ±3,1

10,09 ±3,8

20,79 ±4,1

Mężczyźni 23,18 ±3,5

9,81 ±4,3

23,89 ±2,9

Grupy

BMI

0,12
0,10

0,07
0,01

1
2

Kobiety

mężczyźni

0,57

0,02 0,03

0,00
przemęczenie

nieodpow iednia niezaleczenie
rozgrzew ka
poprzedniej
kontuzji

brak asekuracji niepraw idłow o
w ykonane
ćw iczenie

0,00 0,01
zbyt trudne
ćw iczenie

0,00 0,01
brak
odpow iedniego
sprzętu

0,01
inne

Ryc. 1. Bezpośrednie przyczyny uszkodzeń ciała wskazane przez badanych.
Tab. 2. Liczebność podgrup badanych
Poziom sportowy

Tab. 3. Bezpośrednie przyczyny uszkodzeń ciała – podział na podgrupy pod
względem stażu treningowego i poziomu sportowego

21

2

Mężczyźni

21

47

30

38

Badane osoby wypełniły autorską ankietę, która
obejmowała informacje dotyczące przebytych uszkodzeń ciała,
ich przyczyn oraz zastosowanego leczenia, a także obecnego
stanu zdrowia. Drugim narzędziem badawczym była Skala Bólu
według Laitinena określająca charakterystykę odczuwanych
dolegliwości bólowych bólu. Składa się z czterech pytań
dotyczących intensywności bólu, jego częstotliwości, stosowania
przeciwbólowych środków farmakologicznych oraz stopnia
ograniczenia funkcjonalnego [Mika i wsp. 1990]. Wszystkich
badanych poddano serii testów gibkościowych będących
wskaźnikiem sprawności funkcjonalnej [Buckup 2007].
1.
Test gibkości kręgosłupa i kończyn dolnych – „Palcepodłoga” oceniający ruchomość kręgosłupa przez skłon
tułowia w przód.
2.
Test Thomasa, wykrywający przykurcz zginaczy stawu
biodrowego.
3.
Test gibkości górnej części ciała – „Agrafka” określający
ruchomość obręczy kończyny górnej.
Do opracowania danych liczbowych posłużono się
narzędziami statystycznymi: średnimi arytmetycznymi wraz

inne

21

brak odpowiedniego sprzętu

18

zbyt trudne ćwiczenie

24

zawodowcy

0,58

0,33

0,25

0,13

0,04

0

0

0,21

amatorzy

0,56

0,28

0,22

0

0

0

0

0

powyżej 10 lat

0,57

0,24

0,24

0

0

0

0

0,19

poniżej 10 lat

0,57

0,38

0,24

0,14

0,05

0

0

0,05

brak asekuracji

Kobiety

niezaleczenie poprzedniej
kontuzji

1

nieprawidłowo wykonane
ćwiczenie

amatorzy poniżej 10 lat powyżej 10 lat
nieodpowiednia rozgrzewka

zawodowcy

Staż treningowy

przemęczenie

Grupy

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI
zawodowcy

0,4

0,19

0,28

0

0,04

0,02

0,02

0,02

amatorzy

0,14

0,43

0,33

0,05

0

0

0

0

powyżej 10 lat

0,29

0,24

0,32

0,03

0,03

0,03

0

0,03

poniżej 10 lat

0,37

0,3

0,27

0

0,03

0

0,03

0
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Do poważnych uszkodzeń ciała najczęściej dochodziło
podczas codziennych treningów w klubie (47% badanych).
Niemal równie często zawodnicy doznawali kontuzji w czasie
meczów (40%). Rzadziej zawodnicy ulegali urazom uczestnicząc
w zgrupowaniach oraz podczas treningów uzupełniających czy
rozgrzewki. Kobiety częściej doznawały uszkodzeń aparatu ruchu
podczas meczów, natomiast mężczyźni – podczas treningów
(ryc. 2).
kobiety

mężczyźni

0,60
0,53

97

Wyniki testów funkcjonalnych różnicowały istotnie
zawodniczki i zawodników. Mężczyźni cechowali się większą
asymetrią i niższym poziomem gibkości. Największe różnice
odnotowano w teście Thomasa (p<0,001). Przykurcz mięśni
zginaczy stawu biodrowego był, szczególnie u niektórych
badanych mężczyzn, znaczący (ok. 30º). Koszykarze (obu płci)
o wyższym poziomie sportowym charakteryzowali się większą
ruchomością obręczy kończyny górnej. Wśród kobiet istotne
różnice wystąpiły ponadto w wynikach testu Thomasa. Zawodnicy
bardziej doświadczeni odznaczali się wyższym poziomem
lateralizacji, szczególnie w przypadku kończyn górnych (tab. 5).

0,50

Tab. 5. Wyniki prób gibkościowych (* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001)

strona prawa

test gibkości dolnej cz. ciała

kobiety

11,4

11,9

2,25

5,16

4,11

mężczyźni

-4,63 ***

-5,15 ***

0,28

7,49 *

3,49

zawodowcy

9,23

9,73

4

6,23

4,77

amatorzy

14 *

14,6 **

0,11 *

3,86

3,31

powyżej 10 lat

10,9

11,3

0,74

5,16

5,37

poniżej 10 lat

11,8

12,4

3,62

5,17

2,98

zawodowcy

-5

-5,11

0,48

8,15

3,93

amatorzy

-4,76

-5,24

-0,18

5,94

2,47

powyżej 10 lat

-3,16

-4,21

-1,47

7,47

3,17

poniżej 10 lat

-7,17 *

-5,67

2,22

7,52

3,85

0,30

test Thomasa
0,19

0,20

0,10
0,04

0,02

0,00
trening w klubie

mecz

trening na
zgrupowaniu

trening
uzupełniający

grupy (podgrupy)

0,07

0,06
0,02

0,00

rozgrzewka

0,00
inne

kobiety

grupy (podgrupy)

intensywność bólu

częstotliwość bólu

stosowanie leków
przeciw-bólowych

ograniczenie
aktywności

Tab. 4. Charakterystyka dolegliwości bólowych występujących wśród
badanych (** p<0,01)

kobiety

1,46

1,5

0,5

0,33

mężczyźni

1,37

1,51

0,29

0,51

zawodowcy

1,54

1,69

0,46

0,15

amatorzy

1,36

1,27

0,55

0,55

powyżej 10 lat

1,38

1,54

0,31

0,38

poniżej 10 lat

1,55

1,45

0,73

0,27

zawodowcy

1,45

1,77

0,36

0,55

amatorzy

1,23

1,08 **

0,15

0,46

powyżej 10 lat

1,3

1,55

0,3

0,55

poniżej 10 lat

1,47

1,47

0,27

0,47

mężczyźni

Ponad połowa badanych (55% kobiet i 53% mężczyzn)
przyznało, ze odczuwa przewlekłe dolegliwości bólowe, które
nasilają się w trakcie lub po treningu czy meczu. Najczęściej
dotyczyły one stawu kolanowego (31% kobiet i 28% mężczyzn)
i skokowego (po 24%). Wśród kobiet równie częste były
dolegliwości lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (24% –
kobiety, 13% – mężczyźni). Inne bolesne części ciała wymieniane
przez badanych to palce u rąk (7%), bark (5%) oraz piersiowy
odcinek kręgosłupa, staw biodrowy, łokciowy i nadgarstkowy (po
ok. 3%).
Kobiety i mężczyźni nie różnili się znacząco pod
względem intensywności i częstotliwości występowania
dolegliwości bólowych. Kobiety częściej przyjmowały leki
przeciwbólowe, natomiast mężczyźni z powodu bólu ograniczali
aktywność fizyczną (różnice były bliskie istotności). Minimalny
wpływ na przewlekły ból aparatu ruchu miał staż zawodników.
Znaczące zależności zaobserwowano miedzy intensywnością
i częstotliwością dolegliwości a poziomem sportowym (i co się
z tym wiążę, częstotliwością i intensywnością treningów
i meczów) (tab. 4).

kobiety

Ryc. 2. Okoliczności występowania uszkodzeń ciała.

mężczyźni

test gibkości
górnej cz.
ciała

strona lewa

0,40

strona prawa

0,38

strona lewa

0,43
0,40

DYSKUSJA
Koszykówka zazwyczaj nie jest klasyfikowana jako
kontaktowa dyscyplina sportu. Relatywnie małe boisko i specyfika
dyscypliny skutkuje częstymi kontaktami pomiędzy zawodnikami,
które są przyczyną celowych lub przypadkowych zderzeń [Gjuric
1989]. Badania przeprowadzone wśród młodych sportowców
w Stanach Zjednoczonych wykazały, że koszykówka jest na
drugim miejscu pod względem liczby uszkodzeń ciała
spowodowanych kontaktem oraz na trzecim pod względem
ogólnej liczby uszkodzeń. Wyższy wskaźnik urazowości
występował jedynie u zapaśników i zawodników futbolu
amerykańskiego [McLain i Reynolds 1989]. Zvijac i Thompson
[1996] wykazali, że 50% uszkodzeń w koszykówce
spowodowanych jest kontaktem między zawodnikami. Duży
wpływ na występowanie obrażeń ciała ma wysoko zlokalizowany
środek ciężkości. Wynika to z preferowanego w tej dyscyplinie
typu budowy ciała. Uniesienie rąk podczas zbiórki lub rzutu
powoduje przesunięcie środka ciężkości w górę, co zwiększa
prawdopodobieństwo upadku i utraty równowagi [Zvijac
i Thompson 1996].
Według Dick i wsp. [2007] do uszkodzeń ciała rzadziej
dochodzi podczas treningów niż w trakcie rozgrywania meczów.
Częstość występowania kontuzji podczas meczów wynosi 9,9,
a podczas treningów 4,3 na tysiąc godzin aktywności zawodnika.
Większa intensywność gry i częstsze kontakty spowodowane
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rywalizacją między zawodnikami przeciwnych drużyn są
powodem zwiększonej częstotliwości urazów podczas meczów.
Niemniej jednak, wyczynowi sportowcy częściej doznają
uszkodzeń ciała podczas treningów, ponieważ czas na nich
spędzony przewyższa czas uczestnictwa w zawodach [McKeag
2003], co potwierdzają badania własne.
Strategie prewencji urazów różnią się w zależności od
dyscypliny. W koszykówce bazują one głownie na dwóch
elementach – treningu i sprzęcie ochronnym oraz w mniejszej
mierze na stanie pola gry oraz przepisach [Hakizimana 2005].
Odpowiednio prowadzony trening, dostosowany do potrzeb
zawodnika może mieć wpływ na zmniejszenie częstości
występowania uszkodzeń ciała i jest podstawą ich profilaktyki
[Stone i Steingard 1993]. Cele treningowe różnią się, w zależność
od tego czy jest to trening przed sezonem, w trakcie sezonu czy
po jego zakończeniu [Marsit 1993].
W profilaktyce uszkodzeń ciała największą rolę odgrywa
trening poza sezonem [Marsit 1993]. Powinien on być
skoncentrowany głównie na zwiększeniu siły [Stone i Steingard
1993], a przy tym zawierać ćwiczenia bazujące na
charakterystycznych dla koszykówki elementach gry [Renfro
1996]. Początkowo zawodnik powinien zostać poddany testom,
które pozwolą zlokalizować obszary o zmniejszonej sile
mięśniowej. Ważne jest wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych
za pracę stawów skokowych, kolanowych oraz mięśni dolnego
odcinka kręgosłupa [Stone i Steingard 1993]. Istotne jest również
niwelowanie dystonii mięśniowej pomiędzy agonistami
a antagonistami [McLean 2008].
W wyniku uszkodzeń aparatu ruchu dochodzi do
uszkodzenia mechanoreceptorów, co skutkuje osłabieniem
propriocepcji. Deficyty te, w połączeniu z niestabilnością
wynikającą z pourazowej dysfunkcji więzadeł, mogą być
przyczyną ponownych kontuzji. Aby temu zapobiec zaleca się
wykonywanie ćwiczeń proprioceptywnych, które odtwarzają
kontrolę nerwowo-mięśniową oraz poprawiają dynamiczną
stabilności stawu [Doral 2012]. Ćwiczenia te mają na celu
pobudzanie receptorów czucia głębokiego i wywołanie
odruchowej pracy mięśni odpowiedzialnej za stabilizację stawu.
Wykorzystywane są one zarówno jako element treningu
jak i terapii po kontuzjach [Hoffman i Payne 1995].
Skuteczność ćwiczeń proprioceptywnych w prewencji
obrażeń ciała potwierdzona została badaniami, w których
treningowi temu poddani zostali sportowcy, u których
w przeszłości doszło do skręcenia stawu skokowego.
U zawodników tych liczba ponownych uszkodzeń spadła o 47%
[Bahr 2003]. Eils i Rosenbaum [2001] wykazali ponadto,
że sześciotygodniowy program treningu proprioceptywnego
znacząco wpływa na poprawę równowagi, czucia kątowego
ustawienia stawu oraz poprawia szybkość reakcji mięśni.
Ocena ryzyka występowania uszkodzeń aparatu ruchu
jest niezwykle trudna. W niniejszej pracy poza bezpośrednimi
przyczynami kontuzji, starano się zdiagnozować sprawność
funkcjonalną oraz aktualny stan zdrowia (występowanie
dolegliwości bólowych). Według wielu autorów uczestnictwo
w treningach i meczach z niezaleczonymi uszkodzeniami mięśni
i stawów oraz w stanach przewlekłego zmęczenia jest jednym
z głównych czynników determinujących powstawanie obrażeń
ciała [Widuchowski 1997, Blecharz 2008]. Uszkodzenia
przeciążeniowe powstają często na skutek nieprawidłowo
prowadzonego treningu – niedostosowanego do umiejętności,
poziomu sportowego, czy wieku zawodnika. Badania własne
potwierdziły większą asymetrię wśród zawodników o dłuższym
stażu treningowym, co może świadczyć o wysokiej specjalizacji,

ale jednocześnie niedostatecznej ilości ćwiczeń kompensacyjnych
w strukturze treningu.
Badania nad przyczynami i skutkami uszkodzeń ciała
w sporcie powinny być kontynuowane, na różnych grupach oraz
z zastosowaniem bardziej obiektywnych narzędzi. Uszkodzenia
ciała są bowiem najczęstszą czynnikiem decydującym
o zaprzestaniu aktywności sportowej [Wawrzyńczak-Witkowska
2000]. Uprawianie sportu natomiast może pozytywnie wpływać
nie tylko na sprawność fizyczną ćwiczących, ale także kształtować
charakter i poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie [WoitasŚlubowska 2009].
WNIOSKI
1.

2.

Częstymi
przyczynami
uszkodzeń
ciała
było
przemęczenie, nieodpowiednia rozgrzewka lub niepełne
wyleczenie poprzedniej kontuzji. Badani zawodnicy, nie
przywiązują wagi do profilaktyki co przejawia się m.in.
zbyt szybkim powrotem do treningów mimo
występowania bólu.
Dolegliwości bólowe koszykarzy dotyczą głównie
kończyn dolnych i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Można więc wnioskować, że podczas gry w koszykówkę
są to najbardziej obciążane części ciała, dlatego
w treningu i odnowie biologicznej (profilaktyce)
szczególną uwagę należy poświęcić tym częścią ciała.
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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ WYNIKÓW GIBKOŚCI W STAWACH BIODROWYCH
I SKOCZNOŚCI U ZAWODNICZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO FINLANDII
CORRELATION RESULTS OF FLEXIBILITY IN HIP JOINTS AND JUMPING ABILITY
IN WOMEN FIGURE SKATERS OF FINLAND
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ABSTRACT
The flexibility is defined as the propriety of the man’s
movement apparatus, enabling attaining the large amplitude of
the movement during executing various exercises. The large
extensiveness of the movement is one of components of the
success in such disciplines and sports competitions as the
rhythmic gymnastics, figure skating, hurdle-race and the high
jump. In the orthopedics and physiotherapy, inversely, small
flexibility can inform about the sickness processes of joints and
the skeleton. The qualification of the correlation of the jumping
ability in the measurement with both feet and one foot as well as
flexibility in hip joints. To the measurement of the flexibility and
jumping ability one used W. Starosta's tests. Results. Results of
present research partly confirm introduced above considerings.
Negative coefficients of the correlation between the measurement
of jumping ability with both feet and with the movement
amplitude can indicate that the higher level of jumping ability the
lower level of the flexibility. However in measurement with one
foot one observed diverse results, with the superiority however of
positive, moderate coefficients between examined parameters. So,
higher level of jumping ability with one foot influences greater
range of the amplitude of the movement. Conclusions: 1.
Between the measurement of jumping ability with both feet and
the amplitude of the movement one marked negative, small
coefficients of the correlation. 2. In the measurement with one
foot one observed diverse results, with the superiority however of
positive, moderate coefficients among investigated parameters.
WPROWADZENIE
Gibkość definiuje się jako właściwość układu ruchowego
człowieka, umożliwiającą mu osiąganie dużej amplitudy ruchu
podczas wykonywania różnorodnych ćwiczeń [Zaciorski, 1970;
Ważny, 1992]. Duża obszerność ruchu jest jednym z elementów
sukcesu m.in. w gimnastyce artystycznej, łyżwiarstwie
figurowym, biegu przez płotki, skoku wzwyż. W ortopedii
i fizjoterapii, mała amplituda ruchu może informować
o procesach chorobowych stawów i kośćca. Kontrowersje budzi
jej identyfikacja, pomiar i miejsce w strukturze motoryczności
[Żak, Sakowicz, 1996]. Na trudność pomiaru amplitudy ruchu
wpływają różnorodne jej uwarunkowania: elastyczność mięśni
i ścięgien, anatomiczna budowa stawów, wysiłek fizyczny, pora
dnia, temperatura powietrza i inne [Clarke, 1978; Mathows,
1958].
Gibkość jest zdolnością ruchową traktowaną nieco
marginesowo. Świadczą o tym chociażby spory badaczy: czy jest

to swoista cecha organizmu, czy też czynnik występujący
równolegle z innymi zdolnościami ruchowymi? W badaniach
struktury ruchów człowieka gibkość najczęściej lokuje się: między
zdolnościami kondycyjnymi a koordynacyjnymi (Raczek 1987),
w obrębie zdolności energetycznych [Starosta, 1995, 2006], lub
jako niezależne ogniwo [Gundlach, 1970]. Nie wiadomo: czy
wynik w pomiarach gibkości uwarunkowany jest w większym
stopniu ruchomością stawów biodrowych i lędźwiowego odcinka
kręgosłupa, czy też elastycznością stawów i mięśni? Niewiele
publikacji dotyczyło współzależności gibkości w stawach
biodrowych i zdolności skocznościowych. Niedobór ten skłonił do
podjęcia badań, których celem była: 1. Próba określenia
współzależności skoczności obunóż i obszerności ruchu
w stawach biodrowych u zawodniczek łyżwiarstwa figurowego.
2. Ustalenie współzależność skoczności jednonóż i obszerności
ruchu w stawach biodrowych
METODY
Pomiarom amplitudy ruchu i zdolności skocznościowych
poddano 23 osoby w wieku 12-14 lat uprawiające łyżwiarstwo
figurowe. Badani posiadali podobny staż zawodniczy (3-4 lata).
Wszyscy byli uczestnikami mistrzostw Finlandii i Skandynawii
a kilkoro z nich zdobyło medale na mistrzostwach Finlandii
juniorów.
W praktyce wychowania fizycznego i sportu popularnym
sposobem oceny tej zdolności jest pomiar głębokości skłonu
tułowia w przód [Stupnicki i in., 2002]. Według niektórych
autorów [Osiński, 1988] pomiar ten i jego interpretacja budzą
pewne wątpliwości. Wynik w tym teście zależy od długości
tułowia i kończyn dolnych, a jak wiadomo, proporcje ciała
zmieniają się w różnych okresach ontogenezy. Większy zasięg np.
kończyn górnych może wpływać na uzyskiwanie nieadekwatnych
do rzeczywistych wyników. Dlatego, do oceny amplitudy ruchu
zastosowano test obszerności ruchu W. Starosty .
Test ten składał się z pomiarów w trzech pozycjach ciała
badanego, był zatem wszechstronniejszy w porównaniu do
przedstawionego wyżej. Badanie obejmowało dwie fazy: 1.
Pomiar długości kończyny dolnej; 2. Pomiar aktywnej obszerności
ruchu w przód, tył i bok [Starosta, 1967]. W pierwszym przypadku
badany stał oparty plecami o drabinki gimnastyczne i wykonał
wznos nogi w przód. W drugim, badany stał bokiem do drabinek
i unosił nogę w bok. Przy pomiarze wznosu nogi w tył, badany
stojąc przodem do drabinek trzymał głowę powyżej linii bioder.
Wszystkich pomiarów dokonano przy pomocy antropometru
ustawionego prostopadle do podłoża. Wynik (w cm) stanowiła
odległość od podłoża do kostki przyśrodkowej kości piszczelowej
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(sphyrion). Pomiary prowadzono dla prawej i lewej kończyny
dolnej.
Do pomiaru zdolności skocznościowych wykorzystano
test skoczności W. Starosty [Radzińska, Starosta, 2002]. Pomiary
prowadzono na skocznościomierzu z dokładnością do 0,5 mm.
Badany wykonywał wyskok w górę obunóż i jednonóż
z zamachem ramion, wyciągając taśmę z otworu. Rezultat
wyskoku stanowiła różnica pomiędzy wartością liczbową taśmy
po i przed wyskokiem. Pomiar powtarzano trzykrotnie,
w obliczeniach uwzględniano wynik najlepszy. Współzależności
skoczności i gibkości określano na podstawie wyników
wykonania 6 zadań testowych.
WYNIKI
Współzależność skoczności obunóż i obszerności ruchu
w stawach biodrowych
Stwierdzono ujemną małą, statystycznie istotną korelację
między pomiarem zdolności skocznościowych obunóż
a obszernością ruchu w przód i w bok prawej nogi. Natomiast
dodatnią, umiarkowaną korelację pomiędzy skocznością
a obszernością ruchu w przód, w bok lewej nogi oraz w tył
prawej (tab.1.).
Tab.1. Współczynniki korelacji skoczności i amplitudy ruchu w stawach
biodrowych (p< 0,01)
ORw pp

Orwbp

Orwpl

ORwbl

ORwtl

ORwtp

SO

-0,17

-0,12

0,33

0,22

-0,03

0,16

SP

0,03

0,02

0,45∗

0,13

0,03

0,37

SL

0,05

0,09

0,47∗

0,41∗

0,23

0,47∗

∗ korelacja umiarkowana

Współzależność skoczności jednonóż i obszerności ruchu
w stawach biodrowych
Pomiar skoczności jednonóż przeprowadzono oddzielnie
dla nogi prawej i lewej. Ustalono małe i umiarkowane korelacje
pomiędzy skocznością prawej nogi a wielkością amplitudy ruchu
w przód, tył i w bok nogi prawej. W pomiarze skoczności lewej
kończyny, współczynniki korelacji umiarkowanej wystąpiły dla
amplitudy ruchu w przód i bok lewej nogi oraz w tył prawej.
Małe współczynniki korelacji obserwowano w zakresie
obszerności ruchu w przód (noga prawa) i w tył (noga lewa).

Wyniki niniejszych badań częściowo potwierdzają
przedstawione powyżej ustalenia. Ujemne wskaźniki korelacji
między pomiarem skoczności obunóż a amplitudą ruchu mogą
wskazywać, że im wyższy poziom skoczności tym niższy
gibkości. Natomiast w pomiarach jednonóż obserwowano wyniki
zróżnicowane, z przewagą jednak dodatnich, umiarkowanych
wskaźników pomiędzy badanymi parametrami. Zatem na wyższy
poziom skoczności jednonóż wpływa większy zakres amplitudy
ruchu. Prawdopodobnie, przejawianie się wysokiego poziomu
skoczności jednonóż, „wymaga” udziału różnych zdolności
koordynacyjnych powiązanych z gibkością. Przypuszczalnie,
poziom skoczności z odbicia jednonóż uwarunkowany jest
w większym stopniu zdolnościami koordynacyjnymi
w stosunku do kondycyjnych, niż dotąd sądzono. Prawidłowe
wykonanie skoku z odbicia jednonóż wymaga zaangażowania
wielu zdolności koordynacyjnych: zachowania równowagi,
orientacji przestrzennej, łączenia i rytmizacji ruchów.
Penetracja tego obszaru ruchowych zdolności człowieka
i rozpoznanie struktury skoczności mogłoby mieć doniosłe
znaczenie dla praktyki sportu. Nie we wszystkich dyscyplinach
wprawdzie udział skoczności jest jednakowy. W jednych pełni ona
rolę wiodącą np. skokach lekkoatletycznych i gimnastycznych,
łyżwiarskich, a w innych uzupełniającą wszechstronne
przygotowanie sprawnościowe zawodnika. W przeważającej
liczbie dyscyplin jednak, wyższy poziom skoczności warunkuje
osiąganie znaczących wyników sportowych [Radzińska,
Starosta, 2002]. Najczęściej występują one w postaci skoków
jednonóż (lekkoatletyka, koszykówka, piłka ręczna, łyżwiarstwo
figurowe). Niewykluczone, iż w kształtowaniu tego rodzaju
skoczności, należałoby inaczej rozłożyć akcenty, tzn. większą
uwagę zwrócić na rozwijanie zdolności koordynacyjnych
i gibkości.
WNIOSKI
1.

2.

DYSKUSJA
Przejawianie się skoczności zdeterminowane jest
informacyjno-energetycznym
podłożem
struktury
ruchu.
A. Bezeg [1970] i H. Milicerowa [1973] uważali, że wysokość
ciała i proporcje między podłużnymi odcinkami kośćca jako
układu dźwigni, warunkują przejawianie zdolności o strukturze
szybkościowo-siłowej. Inni autorzy [Gajewski i in., 1996] byli
zgodni, że na wynik pomiaru zdolności skocznościowych mają
wpływ też proporcje budowy kończyn dolnych i tułowia
a także ich potencjał siłowy. Wykorzystanie długich dźwigni
kończyn dolnych przy wysokim ułożeniu środka ciężkości masy
ciała, stwarza dogodne warunki do uzyskiwania wysokich
wyników w skokach. Przy czym, według wspomnianych
autorów, im dłuższe udo w stosunku do podudzia tym poziom
badanej właściwości wyższy. Tym samym, kształtowanie
poziomu skoczności opiera się w dużej mierze na rozwijaniu siły
mięśniowej co niekoniecznie musi dodatnio wpływać na
amplitudę ruchu.
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Pomiędzy pomiarem skoczności obunóż a amplitudą ruchu
wystąpiły ujemne, małe wskaźniki korelacji. Oznacza to, że
im wyższy był poziom skoczności, tym niższy gibkości.
W pomiarach skoczności jednonóż wyniki były
zróżnicowane,
z
przewagą
jednak
dodatnich,
umiarkowanych
wskaźników
pomiędzy
badanymi
zdolnościami. Stąd, na wyższy poziom skoczności jednonóż
może wpływać większy zakres amplitudy ruchu.
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OD REKREACJI DO TRENINGU.ROZWÓJ JEŹDZIECTWA
W ZRZESZENIU SPORTOWYM „OGNIWO” NA WARMII I MAZURACH
FROM RECREATION TO TRAINING. THE DEVELOPMENT OF HORSEMANSHIP
IN THE SPORTS UNION "OGNIWO" IN WARMIA AND MASURIA
Zbigniew Wójcik
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

THE SUMMARY
The structure of sport in Warmia and Mazury developed
together with the establishment of Polish administration in the
region in 1945. The subsequent spontaneous progress was slowed
down by termination of clubs and appointment of sports unions.
Whereas for many years the National Stud (PSK) Liski near
Bartoszyce has been the leader in horsemanship. However, the
equestrian sport was initially practiced mainly in the form of
recreation. Only six years later, the Local Club of Sports
Association "Ogniwo" was organized amongst the group of
employees. It was an excellent example for developing
horsemanship in the area, therefore, the subsequent associations
were established by the PSK in Plękity in Morąg district. Further
development was closely associated with the activities of the
Polish champion in horsemanship of the interwar period, major
Wiktor Olędzki. With his strong commitment, the first official
regional competitions took place in the province of Olsztyn in
May 1956. However, in later years, after many organizational
changes, contestants also participated in the Polish and European
Championships and the Olympic Games. The most distinctive
contestants were Stefan Grodzicki, Antoni Pacyński, Stanisław
Przybylak and Zenon Szyszkowski.
Key words: recreation, horsemanship, studs, Warmia and Mazury
STRESZCZENIE
Struktury sportu na Warmii i Mazurach kształtowały się
wraz z ustanowieniem w regionie w roku 1945 polskiej
administracji. Późniejszy spontaniczny rozwój wyhamowało
rozwiązanie klubów i powołanie zrzeszeń sportowych.
W jeździectwie natomiast przez długie lata wiodącą była
Państwowa Stadnina Koni (PSK) Liski k. Bartoszyc. Jednakże
sport konny uprawiano początkowo głównie w formie
rekreacyjnej. Dopiero sześć lat później, spośród grona
pracowników zorganizowano Terenowe Koło Zrzeszenia
Sportowego „Ogniwo”. Było ono wzorem dla rozwijającej się
w terenie hipiki, dlatego też kolejne powołano przy PSK
w Plękitach w powiecie morąskim. Dalszy rozwój, związany był
ściśle z działalnością mistrza Polski w jeździectwie z okresu
dwudziestolecia międzywojennego majora Wiktora Olędzkiego.
Przy jego dużym zaangażowaniu w maju 1956 roku rozegrano
w województwie olsztyńskim pierwsze oficjalne zawody
okręgowe. Natomiast w latach późniejszych, po wielu zmianach
organizacyjnych, zawodnicy uczestniczyli także w mistrzostwach
Polski, Europy i Igrzyskach Olimpijskich. Do wyróżniających się
zaliczano Stefana Grodzickiego, Antoniego Pacyńskiego oraz
Stanisława Przybylaka i Zenona Szyszkowskiego.

Słowa kluczowe: rekreacja, jeździectwo, stadniny, Warmia
i Mazury.
Zalążki przyszłej struktury organizacyjnej ruchu
sportowego na Warmii i Mazurach tworzyły się wraz
z ustanowieniem w roku 1945 polskiej administracji [29].
Powstałe wówczas w Olsztynie w środowisku kolejarzy oraz
Spółdzielczości Spożywców „Społem” pierwsze kluby
zapoczątkowały rozwój sportu w regionie [29]. Jednakże dalszy
rozwój spowolniła nieco, zainicjowana kilka lat później przez
władze reforma, która sprowadzała się do naśladownictwa modelu
radzieckiego. Jej efektem było m. in. rozwiązanie klubów
i powołanie w ich miejsce zrzeszeń sportowych. One to za
pośrednictwem Związków Zawodowych upowszechniać miały
kulturę fizyczną na terenie kraju [ 28]. W latach 1949 – 1956
w województwie olsztyńskim działalność prowadziły n/w
zrzeszenia: „Budowlani”, „Kolejarz”, „Ogniwo”, „Spójnia”,
„Sparta” (po połączeniu „Ogniwa” i „Spójni”), „Stal”, „Unia”,
„Włókniarz” i „Związkowiec”. Swoimi wpływami obejmowały
one wszystkie kluby, które wówczas przekształcono w koła
sportowe [68].
Natomiast siłą napędową dla odradzającej się hodowli
koni i hipiki w regionie była usytuowana w powiecie
bartoszyckim Stadnina Koni Liski. Podwaliny pod przyszłe kadry
położone zostały niemal z chwilą uruchomienia zakładu (1947).
W roku następnym z Wielkopolski w ramach tak zwanego
„awansu społecznego” przeniesiony został na stanowisko zastępcy
dyrektora Ludwik Stawiński. Z jego inicjatywy i pod jego
kierunkiem po pewnym rozeznaniu nowego środowiska
rozpoczęły się lekcje nauki jazdy wierzchem[21]. Były to lata,
w których sport konny nie miał jeszcze przyzwolenia władz na
statutową działalność. Dlatego też szkolenie dotyczyło tylko
zatrudnionych przy obsłudze rumaków masztalerzy, a obowiązek
jazdy konnej tej części załogi wpisany był do zakresu codziennych
czynności pracownika. Pewnym ułatwieniem był fakt, że do
pierwszych lekcji i późniejszych treningów, dyrektor Stawiński
słusznie przeznaczył wiekowe już klacze pochodzenia
trakeńskiego, które uprzednio były końmi myśliwskimi a przez ten
fakt, obyte już były częściowo w zagadnieniach jeździeckich.
Z chwilą nabycia przez podopiecznych pewnych umiejętności, na
początku lat pięćdziesiątych L. Stawiński zorganizował
mieszkańcom Lisek i sąsiednich miejscowości pierwszy festyn
sportowy, na którym przyszli zawodnicy demonstrowali
ogólnojeździeckie umiejętności. Podobne widowiska zanim doszło
do większych zawodów poza macierzystą stadniną organizowane
były kilkakrotnie. Rekreacyjno-propagandowe zawody konne
budowały tak potrzebną do dalszego rozwoju aprobatę
środowiska.
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Uczestnictwo masztalerzy z końmi w pochodach 1 –
majowych, jesienne „Hubertusy” oraz okolicznościowe zawody
organizowane przy okazji innych świąt partyjno-państwowych
zmieniały sukcesywnie nastawienie władz Polski Ludowej do
dawnych kawalerzystów i sportu jeździeckiego. Wyrazy poparcia
dla odradzającej się w terenie hipiki, odważniej formułowali
także olsztyńscy działacze Rady Okręgowej Zrzeszenia
Sportowego „Ogniwo”. Na początku lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku posiadało ono w województwie olsztyńskim
2 kluby i 18 kół sportowych, w których treningiem zajmowało się
600 osób. Dobrze znaną była sekcja motorowa, ale największą
popularnością cieszyli się lekkoatleci Zbigniew Makomaski
i Ryszard Żukowski. Powyższe okoliczności przesądziły o tym,
że L. Stawiński zakładową sekcję jeździecką w roku 1951
zarejestrował w tymże zrzeszeniu. Wtedy to, pionierzy hipiki
opanowane już mieli podstawy jazdy konnej. Próbowano swych
sił także w woltyżerce, poczcie węgierskiej [27], kadrylach [26],
zaprzęgach (powożeniu) i skokach przez przeszkody [20].
Pozwoliło to w porozumieniu z Powiatowym Komitetem Kultury
Fizycznej w Bartoszycach zorganizować w mieście w dniu 14
października oficjalne zawody konne. Ekipa z Lisek zanotowała
tam pierwsze w swej historii sukcesy. Henryk Choczilewski
dosiadając Christy w tzw. konkursie ciężkim uplasował się na
drugim miejscu, a dobrze przygotowany zespół zwyciężył
w klasyfikacji drużynowej [31,12]. Od tego też okresu jeźdźcy
„Ogniwa” uczestniczyli w wielu innych mityngach
organizowanych przez Radę Okręgową i ośrodki hodowli koni.
Ruch jeździecko-rekreacyjny przybierał już formy sportu
kwalifikowanego.
Z chwilą powołania Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe (RW Z LZS (1952) i przejęciu przez
nią patronatu nad rozwijającym się sportem konnym, zespół
z Lisek wraz z innymi, później zorganizowanymi, znalazł się
w strukturach nowego zrzeszenia [30]. Z uwagi na poprawiające
się systematycznie warunki do uprawiania sportu, do koła LZS
dołączali kolejni zawodnicy: Stanisław Grodzicki, Zygfryd
Noreks oraz Władysław Zabłocki. Przewodniczącym klubu
z oczywistych względów został dyrektor stadniny J. Pacyński.
Wcielenie się znanego hodowcy w rolę działacza sportowego
przyniosło hipice wiele pożytku. Należy stwierdzić,
iż w społecznej pracy odnosił on wiele sukcesów. Efekty jego
poczynań dostrzegły też władze centralne powołując go w skład
zarządu Sekcji Jeździectwa Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej.
Dalszy rozwój mimo tego, że dyscyplina ta posiadała już
struktury organizacyjne przebiegał z dużymi trudnościami.
Najbardziej doskwierał brak fachowców i profesjonalnych
urządzeń treningowych. Niedostateczna ilość środków
finansowych zmuszała pierwszych jeźdźców do występowania na
zawodach we własnych strojach, lub w służbowych mundurach.
Szkoleniem do późnych lat siedemdziesiątych zajmowali się
społecznie kierownicy zakładów, bądź zootechnicy, ponieważ
ośrodki zarodowej hodowli koni i zawiązujące się przy nich
kluby nie zatrudniały instruktorów. Równie dotkliwy był brak
możliwości przewozu koni do miejsc zawodów. Z konieczności
praktykowano więc dojazd na nie na końskim grzbiecie.
Niejednokrotnie trasa taka wynosiła kilkadziesiąt kilometrów.
Wyjazdy za pośrednictwem PKP były bardzo nieliczne i możliwe
jedynie w przypadku wyższej rangi imprezy. Utrudniało to
organizację współzawodnictwa sportowego i popularyzację
jeździectwa, ale entuzjastów nie brakowało!
Przeniesionego służbowo (1951) do stadniny Kadyny
inicjatora ruchu jeździeckiego - L. Stawińskiego - zastąpił

zatrudniony na etacie zootechnika i szkoleniowca inż. Zbigniew
Dąbrowski. Pomimo, że nie miał do nowych, dodatkowych
obowiązków formalnych kwalifikacji, to pod jego kierunkiem
sport konny rozrastał się i umacniał swą pozycję.

Ryc. 1. Czołowi zawodnicy „Ogniwa”/LZS Liski w roku 1954. Na koniach
(od lewej): Zbigniew Dąbrowski (trener), Zygfryd Noreks, Henryk
Choczilewski, Władysław Zabłocki, i Stanisław Grodzicki.
Źródło: S. Grodzicki, Monografia Ludowych Zespołów Sportowych, Liski.
Olsztyn 1976.

W trzecim roku jego pracy, odbył się w Warszawie zjazd
zjednoczeniowy „Ogniwa” i „Spójni” i na tej bazie powołano
jedno wspólne Zrzeszenie Sportowe „Sparta” [13,14]. Natomiast
hipika już na dobre związała się z Radą Wojewódzką LZS, która
udzielała jeździectwu różnorakiej pomocy. Jednak na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że największą wartością były
w tamtym czasie głębokie i powszechne wśród „koniarzy”
zainteresowania sportem. Hobby i sumienna praca w tamtych
czasach wystarczyły do odnoszenia znaczących sukcesów.
Właśnie zootechnikowi Dąbrowskiemu sympatycy sportów
konnych w Liskach i w województwie olsztyńskim zawdzięczają
pierwszy w powojennej historii medal mistrzostw Polski. Zdobył
go w Sopocie w 1955 roku dosiadając Bosmana H. Choczilewski
[1]. Tytuł II wicemistrza Polski w skokach przez przeszkody
przyjęto w regionie z nieskrywaną radością. Wkrótce też jego
zdobywca powołany został do reprezentacji Polski [3]. Na
powyższe osiągnięcia duży wpływ miała obecność medalisty na
4. miesięcznym kursie instruktorów jeździectwa poprzedzającym
mistrzostwa. Prowadzili go w Kwidzynie wybitni specjaliści,
dawni oficerowie grudziąckiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii
(CWK), tj. mjr Leon Kon i mjr Wiktor Olędzki.
Kiedy praca sportowa toczyła się już właściwym rytmem,
zaraz po ogólnopolskim triumfie odszedł z ośrodka Liski Z.
Dąbrowski. Centralny Zarząd Hodowli Koni (CZHK) przeniósł go
do Państwowego Stada Ogierów w Książu [25]. Awansowanego
na kierownicze stanowisko zootechnika, a społecznie
szkoleniowca zastąpił z inspiracji dyrektora stadniny wspomniany
powyżej W. Olędzki. Zatrudniła go na etacie trenera-koordynatora
RW Z LZS i szczęśliwym trafem dla Lisek zamieszkał on
w służbowym mieszkaniu na terenie przedsiębiorstwa. Przyjęty
został w regionie z dużą życzliwością, a także wsparciem
i zrozumieniem ze strony kierownictwa i załogi. Jego poczynania
wspierał
niedawny
uczeń,
a jednocześnie
zawodnik
z uprawnieniami trenerskimi H. Choczilewski. W Liskach
nastąpiło wyraźne sportowe ożywienie. Wzrosła też liczba
zawodników uczęszczających na treningi. Do pionierskiej grupy
zawodników dołączyli nowi adepci, wśród których byli między
innymi: Andrzej Czarnocki, Roman Sycz oraz 13 letni wówczas przyszły olimpijczyk - Antoni Pacyński. Nieprzypadkowo, w roku
1956 sekcję zasiliła amazonka Anna Stanilewicz, inicjatorka ruchu
sportowego w Stadninie Koni Popielno i LZS Łozdaj. Jej
zainteresowania końmi i hipiką doprowadziły wkrótce do zawarcia
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związku małżeńskiego z synem trenera Olędzkiego - Ryszardem uprawiającym ten sport pod okiem ojca.
Osobowość nowego szkoleniowca i prezentowane
przez niego walory w pracy były punktem zwrotnym
w dotychczasowych poczynaniach. Pomimo, że zawodnikom
Lisek,
z uwagi na obowiązki względem innych sekcji
w terenie, nie mógł poświęcić wiele czasu, wdrożył metody
i wzorce postępowania, które przyniosły nienotowany dotąd
rozkwit. Jego zaangażowanie dostrzegła też miejscowa prasa,
a w „Głosie Olsztyńskim” napisano: „Dzień w dzień po dwie
godziny pod czujnym i doświadczonym okiem pana rotmistrza
zdobywają kunszt, szlifują formę ludzie i konie. A trener srogi,
nie pobłaża nikomu, nawet synowej. Rutynę i doświadczenie pan
Wiktor Olędzki posiada bogate. Wiadomo, co najmniej połowę
swego życia spędził na koniu, lub przy koniach” [17]. Trener
Olędzki zadziwiał bogactwem form prowadzonych zajęć i ich
intensywnością. Wychowany na przedwojennych wzorcach –
mistrz Polski z 1933 roku - przywiązywał uwagę do
prawidłowego dosiadu i elegancji w samej jeździe konnej.
Za jego kadencji nastąpił drugi etap rozwoju. Jeźdźcy i szkolone
przez niego konie czynili stałe postępy. Zawodnicy uczestniczyli
już w wielu zawodach na terenie kraju. Przełożyło się to niemal
automatycznie na zwiększenie zainteresowania tą dyscypliną
sportu w środowisku i regionie. Dlatego też w dniu 16 II 1957
roku na walnym zebraniu w porozumieniu z kierownictwem
Stadniny Koni Warniki rozwiązano sekcję sportów konnych
powołując jednocześnie Warmiński Klub Jeździecki (WKJ) [7].
LZS Warniki wszedł w skład WKJ. Siedzibą Klubu były Liski.
Niemal do początku lat sześćdziesiątych znaczną część kosztów
związanych ze sportową działalnością ponosiła macierzysta
stadnina. Była to swoista cena za upór jej entuzjastów chcących
przywrócić zapomniany sport kibicom i całej społeczności. Tak
było nie tylko w województwie olsztyńskim, ale w całej Polsce.
Kiedy wydawało się, że wszystko jest w najlepszym
porządku wiosną 1958 roku z regionu warmińsko mazurskiego do
Ośrodka Jeździeckiego w Poznaniu odszedł trener Olędzki.
Najdotkliwiej odczuli to zawodnicy Lisek, gdyż – jak już była
o tym mowa - mieszkał on na terenie stadniny i przez ten fakt
najwięcej czasu poświęcał miejscowej drużynie. Z konieczności,
trudnego zadania podjął się posiadający stosowne uprawnienia
H. Choczilewski. On też został przewodniczącym sekcji
jeździeckiej [7]. Plany i zakres codziennych treningów na
wniosek kierownictwa stadniny opracował były szkoleniowiec
„Ogniwa” Kwidzyn por. Władysław Tomaszewski. On też
koordynował całokształt poczynań i okresowo osobiście na
miejscu sprawdzał realizację nakreślonych zadań. Poziom
wyszkolenia jeździeckiego zawodników Lisek był na tyle wysoki,
że rok po odejściu trenera Olędzkiego Antoni Pacyński powołany
został do reprezentacji Polski (juniorów) na Mistrzostwa Europy
w Hanowerze [8,18]. Natomiast kontynuowanie jego metod
szkoleniowych przez następców przynosiło równie dobre
rezultaty, gdyż na kolejne zawody tej rangi w 1960 roku do
Wenecji wyjechał również jego brat, mistrz Polski juniorów
Tomasz. Ich nominacje i udział w mistrzostwach kontynentu
nagrodzony srebrnymi medalami, odbiły się szerokim echem
i przyniosły wiele splendoru prowincjonalnemu klubowi [9,19].
W efekcie nieprzewidzianej w Liskach rosnącej popularności
sportów konnych do WKJ, po dwudziestoletniej przerwie
w uprawianiu jeździectwa namówić dał się kolejny as
przedwojennej hipiki por. Leon Burniewicz. Nakłonienie go do
ponownej pracy w sporcie było o tyle prostsze, że działał już na
terenie kraju reaktywowany Polski Związek Jeździecki (PZJ)
i znacząco zmienił się stosunek władz polityczno-państwowych
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do oficerów II Rzeczypospolitej i samej hipiki. Zastąpił on
zasłużonego dla Lisek H. Choczilewskiego, który z uwagi na
trudności w przydziale koni sportowych, w proteście na pół roku
opuścił klub.
Trener Burniewicz obowiązki swe podjął wiosną 1961
roku. Był kontynuatorem szkolenia zakreślonego przez
W. Olędzkiego, gdyż podobnie jak poprzednik wywodził się
z kolebki przedwojennego jeździectwa jakim było CWK
w Grudziądzu. Znajdował się nawet w grupie przygotowującej się
do Igrzysk Olimpijskich (1940). W trakcie zajęć preferował
pokaz, tzn. często osobiście demonstrował sposób wykonania
ćwiczenia. Połączenie wszystkich atutów skutkowało kolejnymi
sukcesami i tytułami mistrzostw Polski dla liskowskich jeźdźców.
Klimat ów zakłócił nieco swą decyzją czołowy zawodnik klubu
A. Pacyński, który wraz z podjęciem studiów na wydziale
weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
w Warszawie przeniósł się do WKS „Legia”. Spowodowało to
pewne osłabienie macierzystego WKJ i w jego krótkiej,
splendorem wielu tytułów znaczonej historii zarysował się
nieznaczny kryzys. Kończący się rok 1961 był też ostatnim dla
dotychczasowej formuły organizacyjnej WKJ. Postanowieniem
jego władz statutowych powrócono ponownie do nazwy z 1952
roku, tj. LZS Liski. W okresie przygotowawczym do kolejnego
sezonu w sekcji zrzeszonych było pięciu zawodników. Dobre
rozłożenie akcentów w okresie zimowym przez L. Burniewicza
zaowocowało srebrnym medalem (skoki przez przeszkody)
juniora Stefana Grodzickiego. Nowy trener więcej czasu
przeznaczał na ujeżdżeniowe przygotowanie jeźdźców i koni.
Szczególnie wyróżniającymi się zawodnikami w tym okresie byli
T. Pacyński z końmi Siekacz i Zimorodek oraz rozpoczynający
karierę - jak się później okazało olimpijską - Grodzicki. Jednakże
po dwóch latach pracy, na stanowisko terenowego inspektora
szkolenia PZJ w Państwowych Torach Wyścigów Konnych
w Sopocie odszedł L. Burniewicz. Wcześniej, bo jeszcze jesienią
do Warszawy przeniósł się T. Pacyński podążając drogą starszego
brata – Antoniego.
Nowy okres jeździectwa w Liskach rozpoczął się w 1963
roku, kiedy to obowiązki szkoleniowca przejął wicedyrektor
stadniny Stanisław Grodzicki. On też jako znany już działacz RW
Z LZS został przewodniczącym sekcji. Doświadczenie
i ukończony kurs trenerski dobrze rokowały nowemu wyzwaniu.
Warto podkreślić, że karierę zawodniczą zakończył on mając już
55 lat. Podobnie jak poprzednik duży nacisk położył na ujeżdżenie
oraz
właściwy
dobór
młodych
koni
zawodnikom.
W przygotowaniach do skoków przez przeszkody trener Grodzicki
akcentował wyrobienie elastyczności u wierzchowców. Spośród
wielu szkoleniowców wyróżniał się precyzyjnym planowaniem
i dbałością o dokumentację oraz zgłębianiem najnowszych
trendów szkoleniowych. Do tego okresu nie prowadzono planów
ujmujących proces przygotowań. Po okresie rocznych treningów
uzupełnianych udziałem w zawodach, najzdolniejsi jeźdźcy
zadebiutowali (1964) w Olsztynie na Międzynarodowych
Oficjalnych Zawodach Konnych (CHIO) organizowanych pod
patronatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Wyczynowo
sportem konnym zajmowali się wówczas oprócz wspomnianego
S. Grodzickiego – syna trenera - kolejny z braci Pacyńskich Marcin oraz Andrzej Różycki, Andrzej Trepkowski, Eustachy
Pakosz, Andrzej Szewczyk oraz Zbigniew Chrzanowski. Ostatni
z wymienionych wkrótce objął obowiązki szkoleniowca
akademickiej sekcji RKS „Rodło” Olsztyn. Sportowcy z Lisek
widoczni byli na wielu parcoursach w Polsce. Startowali między
innymi w: Malborku, Sopocie, Ostródzie, Bartoszycach,
Sierakowie Wielkopolskim i Stargardzie Gdańskim. Szczególnym
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jednak osiągnięciem był udział S. Grodzickiego w mistrzostwach
Europy juniorów w Budapeszcie (1964). W zależności od rodzaju
i rangi zawodów zawodnicy dosiadali koni: Czeladka, Boksana,
Chlor, Krajka, Haust, Sekstans, Litwin.
Dzięki staraniom miejscowych działaczy, RW Z LZS
przyznała sekcji dotację na dalszy rozwój. Początkowo była to
kwota 5 000 tys. ówczesnych złotych, ale w kolejnych latach pula
wzrastała. Jak dalece niewystarczająca była to kwota mówi
choćby fakt, że jeszcze w latach sześćdziesiątych zawodnicy sami
gospodarskim sposobem szyli derki do okrywania koni, a cała
działalność trenera Grodzickiego prowadzona była społecznie.
Jednak dzięki inicjatywom kierownictwa stadniny poprawił się
stan bazy treningowej, co skutkowało znaczącą progresją
w sportowym rozwoju. Jeźdźcy LZS Liski reprezentowali już
region i barwy narodowe także na wielu hipodromach
europejskich. Dużym wyzwaniem były zawody CHI1 odbywające
się w Poznaniu (1966), Talinie (1967) i Wilnie (1968).
Zaprezentowanie w nich dobrego wyszkolenia jeździeckiego było
kluczowym kryterium zakwalifikowania wychowanka LZS Liski
S. Grodzickiego do reprezentacji Polski na oficjalne konkursy
CHIO w: Rotterdamie (1966), Londynie (1967), Nicei (1968)
oraz Olsztynie (1968) [10]. Dołączył on tym samym do
klubowego kolegi T. Pacyńskiego uczestniczącego rok wcześniej
w podobnych zawodach w Kopenhadze. Dzięki osiąganym
wynikom w sporcie konnym, Wojewódzki Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki (WKKFiT) zaliczył jeździectwo do grupy
sportów wiodących w regionie, do czego walnie przyczynili się
liskowscy zawodnicy. Zdobyta w rywalizacji pozycja i uznanie
miały duże znaczenie w podziale środków finansowych
płynących ze szczebla wojewódzkiego.
Ważną rolę w kontynuacji na Warmii i Mazurach
zawodów CHIO odegrał wspominany już działacz PZJ oraz
dyrektor stadniny J. Pacyński. Jako znany pasjonat sportów
konnych wspomagał też regionalne ośrodki. Kiedy zawiązywała
się sekcja jeździecka przy olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej
przekazał on studentom – sportowcom pierwsze wierzchowce.
Z oczywistych powodów najwięcej uwagi poświęcał jednak
Liskom. Dzięki temu prawidłowo pod opieką trenera
Grodzickiego rozwijali się kolejni zawodnicy. Właściwie
prowadzona w klubie praca szkoleniowa umożliwiła powołanie
do polskiej drużyny na mistrzostwa Europy (juniorów)
w Kopenhadze Marcina Pacyńskiego. Wciągnęła też w codzienny
reżim treningu najmłodszego z braci Pacyńskich – Piotra. Jako
szczególnie dobry w historii klubu był rok 1967. Jeźdźcy
uczestniczyli w szeregu zawodach na terenie kraju, ale także
w wielu mityngach międzynarodowych. Trasa zawodów z ich
udziałem przedstawiała się następująco: Akwizgran, Hicksteed,
Petersburg, Londyn, Wilno i Talin. Działacze dbali też o własne
zaplecze trenerskie. W marcu 1968 roku uprawnienia instruktora
jeździectwa uzyskał zawodnik A. Różycki. W rankingu
prowadzonym przez PZJ zespół z Lisek zajmował zaszczytną
pozycję wicelidera. Przewodziła mu renomowana warszawska
„Legia”. Wysokie notowania na ogólnopolskiej arenie
przyczyniły się w pewnym stopniu do powrotu w roku następnym
A. Pacyńskiego, który po przygodach ze stołecznymi klubami
i doświadczeniem olimpijskim (Meksyk 1968) ponownie podjął
treningi z miejscową drużyną.
Proporcjonalnie do osiąganych rezultatów rosło
dofinansowanie sportowej działalności przez RW Z LZS. W roku
1970 wynosiło ono 7 282 40 zł [4]. Wraz z początkiem

1
CHI/CSI-Międzynarodowe (nieoficjalne) Konkursy w Skokach przez
Przeszkody.

następnego roku jeźdźców z LZS Liski spotkało szczególne
wyróżnienie. Ich dotychczasowy sportowy rozwój został
dostrzeżony przez włodarzy polskiego sportu, albowiem na
przedolimpijskie zgrupowanie powołany został S. Grodzicki.
Przygotowania na obiektach LZS Moszna w województwie
opolskim odbywały się pod kierunkiem Władysława
Byszewskiego. Tak rozpoczął się najlepszy sezon startowy
w historii. Tylko w mistrzostwach Polski zawodnicy
z miejscowego LZS zdobyli pięć medali. Pozwoliło to
prowincjonalnemu zespołowi utrzymać drugą pozycję w rankingu
PZJ [5]. Stąd też powołanie S. Grodzickiego do kadry olimpijskiej
(Monachium 1972) nie było przypadkowe. Podobnie jego talent
ocenili mieszkańcy regionu, plasując go w roku igrzysk na drugim
miejscu, w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Warmii
i Mazur. Olimpijczyka Grodzickiego wyprzedził jedynie
utalentowany siatkarz olsztyńskiego AZS Stanisław Zduńczyk.
Dlatego też przewodniczący GKKFiT mając na względzie
dotychczasowe osiągnięcia w sporcie jeździeckim przyznał (1972)
honorowe tytuły „Mistrzów Sportu” najlepszym zawodnikom
Lisek, tj. Antoniemu Pacyńskiemu i Stefanowi Grodzickiemu.
W 1973 roku koło LZS przekształciło się w Ludowy Klub
Jeździecki (LKJ). W jego strukturach działała jeszcze drużyna
piłki nożnej. Jednak piłkarze nie odnosili większych sukcesów.
Przez szereg lat pod nazwą „Huragan” uczestniczyli
w rozgrywkach klasy „B”. Fakt ów miał jednak pewne znaczenie
w urozmaiceniu ogólnorozwojowego przygotowania jeźdźców,
którzy gdy tylko pozwalał na to kalendarz startów, uczestniczyli
w rozgrywkach piłkarskich. Obowiązki prezesa LKJ objął Andrzej
Białaś, natomiast jego zastępcą wybrano Stanisława Grodzickiego.
W skład zarządu wchodził jeszcze Andrzej Różycki (skarbnik)
oraz Halina Kamińska (księgowa). Budżet klubu dzięki dotacji
WKKFiT (60 tys.) w roku 1974 wzrósł do 165 500 złotych [6]. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że na jego wielkość wpływ miały
całkiem pokaźne, bo wyrażające się kwotą 47 000 złotych
dochody wypracowane przez zrzeszonych w LKJ zawodników.
Wartość klubowych środków trwałych kształtowała się
w granicach kwoty budżetu, natomiast pozostałego drobniejszego
sprzętu i akcesoriów na 72 tys. złotych [20]. Była też pokaźna
część majątku pozostająca własnością stadniny. Jak wszędzie tak
i w dobrze rozwijającym się LKJ występowały codzienne
mankamenty. W tym okresie jednym z ważniejszych było odejście
P. Pacyńskiego do AZS w związku z rozpoczęciem studiów
w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie.
Od czasu powołania koła sportowego „Ogniwo”
jeździectwem w Liskach wyczynowo zajmowało się wielu
zawodników. Różny był też czasookres ich uczestnictwa
w sporcie, a także, co wydaje się być zrozumiałe notowane
wyniki. Miejscowi zawodnicy przez szereg lat specjalizowali się
w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody, a efekty tej rywalizacji
zaprezentowano w tabeli nr 1.
W konkurencjach tych do 1975 roku seniorzy zdobyli 20
medali mistrzostw Polski. Wspomnieć też należy o zapleczu,
albowiem juniorzy w tym samym okresie 11 krotnie stawali na
podium w identycznej rywalizacji. Uzupełnieniem sportowego
dorobku były także sukcesy na europejskich hipodromach (3
medale) oraz udział – jak już wspominano - A. Pacyńskiego oraz
S. Grodzickiego w Igrzyskach Olimpijskich. Sportowy fart opuścił
Liski w połowie lat siedemdziesiątych. Jesienią (22 X 1975) zmarł
zasłużony dla jeździectwa działacz i hodowca dr Jacek Pacyński,
a w roku następnym wracający z obrony pracy magisterskiej inż.
Grodzicki. Natomiast fakt, że w miejscowości bardzo odległej od
głównych szlaków komunikacyjnych, ośrodków oświaty i kultury
wychowało się dwóch olimpijczyków jest godny szczególnego
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Tab. 1. Wyniki Jeździeckich Mistrzostw Polski (seniorzy)
Konkurencje
Ujeżdżenie

Rok
Kolejność i miejsce JMP

Skoki przez przeszkody

Zwycięzcy

Koń

Kolejność i miejsce
JMP

Zwycięzcy

1
1955

2
X
Sopot

3
1.Marek Roszczynialski
2.Tomasz Tokarczyk
3.Bernard Gellert

4
Ariol
Bej
Bałagan

5
XI
Sopot

6
1.Maciej Świdziński
2.Władysław Byszewski
3.Henryk Chruszelewski

1957

XII
Poznań

1.Wojciech Zbanyszek
2.Romana Orłowska
3.Feliks Drozd

Dystans
Bagalpur
Bałagan

XIII
Poznań

1.Marian Kowalczyk
2.Antoni Pacyński
3.Jan Kubiak

1.Marian Babirecki
2.Marian Kowalczyk
3.Andrzej Orłoś

Volt

1960

XV
Wrocław

Koń
7
Argun
Besson
Bosman
Pregor
Bosman
Erotyk

XVI
Wrocław

1.Stanisław Kubiak
2.Antoni Pacyński
3.Marian Kowalczyk

Wareg
Bolgami
Pregor

XXIII
Radom

1.Jan Kowalczyk
2.Stefan Grodzicki
3.Antoni Pacyński

Drobnica
Biszka
Remus

Mitrydat
Botwid

1967

XXII
Radom

1.Marian Kowalczyk
2.Marian Babirecki
3.Janusz Nowak

Sekt
Grigorij
Istambuł

1969

XXIV
Kwidzyń

1.Marian Kowalczyk
2.Gerard Fröllich
3.Wojciech Mickunas

Sekt
Gładysz
Dżemila

XXIV
Kwidzyń

1.Jan Kowalczyk
2.Stefan Grodzicki
3.Stefan Stanisławiak

Blekot
Biszka
Scheda

1970

XXV
Olsztyn

1.Marian Kowalczyk
2.Antoni Pacyński
3.Tomasz Pacyński

Sekt

XXV
Olsztyn

1.Jan Kowalczyk
2.Piotr Wawryniuk
3.Marian Kozicki

Blekot
Poprad
Bronz

1971

XXVI
Warszawa

1972

XXVII
-

1973

Leonidas
Sztorm

1.Antoni Pacyński
2.Marian Kowalczyk
3.Stefan Grodzicki

Leonidas
Sekt
Tarnów

XXVI
Warszawa

1.Piotr Wawryniuk
2.Marian Kozicki
3.Stefan Grodzicki

Poprad
Bronz
Biszka

1.Antoni Pacynski
2.Stefan Grodzicki
3.Krzysztof Tomaszewski

Porfir
Tarnów
Haust

XXVII
-

XXVIII
Warszawa

1.Jerzy Pawłowski
2.Stefan Grodzicki
3.Antoni Pacyński

Diogenes
Tarnów
Porfir

XXVIII
Warszawa

1.Marian Kozicki
2.Jan Kowalczyk
3.Stefan Grodzicki
1.Jan Kowalczyk
2.Stefan Grodzicki
3.Henryk Hucz

Bronz
Blekot
Biszka
Blekot
Biszka
Bertyn

1974

XXIX
Warszawa

1.Antoni Pacyński
2.Stefan Grodzicki
3.Krzysztof Tomaszewski

Porfir
Tarnów
Haust

XXIX
Warszawa

1.Jan Kowalczyk
2.Rudolf Mrugała
3.Wiesław Dziadczyk

Blekot
Farsa
Via Vitae

1975

XXX
Sopot

1.Krzysztof Tomaszewski
2.Stefan Grodzicki
3.Antoni Pacyński

Haust

1.Jan Kowalczyk
2.Antoni Pacyński
3.Henryk Hucz

Darlet
Postawa
Bertyn

XXX
Sopot

Kobryń
Porfir
*Pogrubioną czcionką zaznaczono zawodników i konie „Ogniwa”/LZS Liski. W tabeli nie uwzględniono dorobku A. Pacyńskiego z okresu, kiedy
reprezentował warszawskie kluby (CWKS „Legia”, LZS „Służewiec”) oraz T. Pacyńskiego (WLKS „Neptun” Kadyny).
Źródło: AOMS, Program XXV Jeździeckich Mistrzostw Polski. Olsztyn 1970 roku, s.5-6; M. Habinowska: Ludzie i konie, sport jeździecki na poznańskiej Woli
1951-1983. Poznań 1986, s. 406-409.

uznania. Pokazuje, iż talenty sportowe rodzą się pod każdą
szerokością geograficzną.
Historycznie podobny przebieg rozwoju miała sekcja
hipiczna Państwowej Stadniny Koni Plękity z powiatu
morąskiego. Jednakże jej sportowy dorobek był znacznie
skromniejszy. Sztukę jazdy wierzchem początkowo uprawiano tu
- podobnie jak w innych zakładach – rekreacyjnie, w ramach
obowiązków służbowych związanych z hodowlą powstałej
w 1950 roku stadniny. Sukcesywnie, z biegiem lat, ruch
jeździecki przekształcał się w sport kwalifikowany. Budził on
pożądane ambicje, które wraz ze zdobywanym doświadczeniem
tworzyły zalążek drużyny. Wzorowano się na konkurentach
z Lisek, którzy posiadali najlepsze wschodniopruskie konie
i przynależeli – jak już wspominano - do Zrzeszenia Sportowego
„Ogniwo”. Międzyzakładowa rywalizacja z innymi warmińsko
mazurskimi ośrodkami była na tyle obiecująca, że dyrektor

stadniny Zygmunt Krzysztofik, podobnie jak zwierzchnicy
Państwowych Stacji Ogierów z Kętrzyna i Braniewa, zdecydował
się wysłać na pierwszy po wojnie kurs instruktorów jeździectwa
swojego asystenta, zootechnika Stanisława Przybylaka. Podjęta
decyzja była przełomową dla dalszych sportowych poczynań
załogi. Trener Przybylak zaktywizował współpracowników do
szerszego uczestnictwa w zawodach międzyzakładowych,
organizowanych w tamtym czasie przez entuzjastów tego sportu –
hodowców. Wśród nich byli m. in.: Henryk Niedbalski, Ernest
Ziske i Michał Siemion. Z ich inspiracji założono w stadninie koło
Zrzeszenia Sportowego „Ogniwo”. Dopingowało to wielu
pracowników do sprawdzenia swych sił na lokalnych
hipodromach, zwłaszcza, że organizacyjnego wsparcia udzielała
też Rada Okręgowa zzreszenia. Prawdziwym wyzwaniem było
wtedy dotarcie do miejsca zawodów. Śmiałkowie do odległych
o kilkadziesiąt kilometrów lokalnych hipodromów – o czym była
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już mowa - docierali na końskim grzbiecie. Po noclegu
w prymitywnych warunkach – najczęściej stodołach - po
zawodach, w ten sam sposób wracano do macierzystych stadnin.
Mimo to, chętnych nie brakowało! Jednakże współpraca
z „Ogniwem” trwała ledwie kilka lat. Wraz z utworzeniem Rady
Wojewódzkiej Z LZS plękiccy sportowcy, podobnie jak wszyscy
pozostali sympatycy hipiki, zasilili szeregi Ludowych Zespołów
Sportowych. W tym czasie do pierwszych jeźdźców dołączyli
kolejni, wśród których byli: Józef Błażowski, Liszak, Zenon
Szyszkowski i Tadeusz Czermiński. W roku 1956 LZS Plękity
pod opieką reprezentanta Polski a zarazem trenera S. Przybylaka
uczestniczył w pierwszych w województwie oficjalnych
zawodach okręgowych. Rozegrano je w dniu 29 maja w Olsztynie
[30]. Mimo, że poziom ich nie był wysoki, to z pewnością nie
była to już konna rekreacja. Bazując na zdobytym doświadczeniu,
w roku następnym wiejscy sportowcy wyjechali na mityng
organizowany przez RW Z LZS w Koszalinie. Rywalizacja
odbywała się na obiektach Słupska, a uczestniczyli w niej oprócz
gospodarzy
reprezentanci
województw
gdańskiego,
szczecińskiego oraz inne drużyny z Warmii i Mazur. Odnosząc
wiele indywidualnych sukcesów zdobyli w tych zawodach
również puchar Rady Wojewódzkiej przyznawany za zwycięstwo
w konkursie drużynowym [15].

Ryc. 2. Zawodnicy „Ogniwa”/LZS Plękity na zawodach konnych w Słupsku
w 1957 roku. Siedzą na koniach ( od lewej): trener Stanisław Przybylak,
Michał Siemion i Ernest Ziske. Z pucharem stoi Tadeusz Czermiński.
Żródło: T. Czermiński, Wspomnienia. Sieraków 1998, s. 95.

Równie udanymi okazały się Ogólnopolskie Zawody
Konne we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska rozegrano je
w dniach 24 – 25 sierpnia. Wtedy to S. Przybylak na koniu Welt
zwyciężając w konkursie dokładności, zdobył honorową nagrodę
Rady Głównej Zrzeszenia LZS [16]. Ukoronowaniem dobrze
rozpoczętego sezonu były XII Jeździeckie Mistrzostwa Polski.
Mimo, iż reprezentant kadry narodowej S. Przybylak nie odegrał
w Poznaniu większej roli, to uczestnictwo w wysokiej rangi
zawodach mobilizowało pozostałych do intensywniejszych
treningów. Dlatego też dobra passa nie opuszczała jeźdźców
Plękit także w roku 1958. Jeszcze przed oficjalną inauguracją
sezonu - w lutym - uczestniczyli oni w Ogólnopolskich
Zimowych Zawodach w Zakopanem. W konkursie zespołowym
wraz z zawodnikami z Lisek, tj. Antonim Pacyńskim i Henrykiem
Choczilewskim pokonali ekipę - (Marian Babirecki, Marian
Kowalczyk, Andrzej Kobyliński) - z kolebki powojennych
sportów konnych, jakim był Ośrodek Jeździecki w Poznaniu.
Po tych zawodach T. Czermiński postanowieniem kierownictwa
CZHK przeniesiony został na kierownicze stanowisko do
Stadniny Koni Rzeczna w powiecie pasłęckim. Odchodząc zabrał
ze sobą dobrze zapowiadającego się zawodnika Michała
Siemiona [2]. Zaistniała sytuacja osłabiła nieco drużynę
i wywołała wiele organizacyjnych problemów. Poważniejsze

sukcesy zanotowano dopiero w roku 1962. Wtedy to, na trzecich
w
kolejności
Ogólnokrajowych
Zawodach
Konnych
w Bartoszycach złą passę przełamał dosiadając Rywki F.
Szyszkowski. Triumfował on w konkursie „Młodych Koni”.
W dniu następnym sukces ten powtórzył S. Przybylak na koniu
Suseł. Zauważyć warto, że nie były to przypadkowe zwycięstwa,
albowiem w Bartoszycach corocznie startowały najlepsze Polskie
zespoły, a bywała także reprezentacja olimpijska i ekipy krajów
bloku wschodniego. Poważniejszy kryzys w dalszym rozwoju
LZS Plękity nastąpił w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy to do
Stadniny Nowa Wioska odszedł trener Przybylak. Jakby na
pożegnanie w roku 1964 znalazł się w trójce najlepszych
w konkursie o Puchar Warmii i Mazur, na znanych już w całym
kraju bartoszyckich zawodach [30].
Niekorzystny bieg zdarzeń odmieniło dopiero podjęcie
pracy w Plękitach przez doświadczonego hodowcę i działacza
sportowego Ryszarda Witoszyńskiego. W roku 1964 został on
dyrektorem stadniny i przewodniczącym sekcji LZS. Dwa lata
później R. Witoszyński zaangażował na stanowisku starszego
zootechnika ds. hodowli koni pozyskanego ze stadniny Chyszów,
Wojciecha Zbanyszka. W latach pięćdziesiątych był on znanym
sportowcem na arenie ogólnopolskiej, a ponadto - co było
szczególnie istotne - posiadał też uprawnienia instruktora
jeździectwa. Specjalizował się głównie w ujeżdżeniu i był w tej
konkurencji czterokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Jego
sportowy dorobek uhonorowały także włodarze sportu polskiego,
przyznając mu prestiżowy tytuł „Mistrza Sportu”. Wówczas to
miejscowa sekcja uaktywniła się pod względem sportowym.
Jeźdźcy z Plękit ponownie widywani byli na hipodromach
regionu. Pod wodzą nowego trenera piastującego równocześnie
funkcję wiceprzewodniczącego koła LZS zapisali na konto klubu
całe pasmo sportowych sukcesów. Największą niespodzianką
zawodów regionalnych była w tamtym czasie czyniąca stałe
postępy córka trenera, jedna z nielicznych amazonek Maryla
Zbanyszek. Wraz z F. Szyszkowskim i reprezentującym
w przeszłości LZS Warniki Leonem Krysińskim oraz absolwent
olsztyńskiej WSR Tadeuszem Osieckim stanowiła ona zgraną
drużynę. Z uwagi na swą urodę i duże umiejętności była atrakcją
wielu jeździeckich imprez. Stawkę koni sportowych w Plękitach
tworzyli: Cyrano, Damaszek, Jawor, Jałta, Sumatra, Synteza,
Malaga, Radonna oraz Gwdyk. Był to najlepszy okres w historii
LZS. Wtedy to powrócono do rywalizacji na arenie
ogólnopolskiej. Dalszemu rozwojowi sprzyjał także wzrastający
potencjał ekonomiczny macierzystej stadniny. Działacze widząc
duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu poszukiwali
jednocześnie szerszej płaszczyzny współzawodnictwa. Dlatego też
roku 1970 pomyślnie zainicjowali powożenie zaprzęgami. W tej
rywalizacji wyróżniał się szczególnie Zenon Szyszkowski, Józef
Błażowski oraz L. Krysiński [23]. Zadbano też o ich przyszłych
następców, albowiem grupę juniorów w połowie lat
siedemdziesiątych tworzyło 12 osób i 18 koni [25]. Dużym
wzmocnieniem plękickiego LZS był też okres dwuletniej pracy
w stadninie (1970 – 1972) olimpijczyka (Rzym 1960) i znanego
trenera WKKW Andrzeja Orłosia. Lekcje sportowej jazdy konnej
pobierał on u samego majora Leona Kona współpracując z nim do
czasu nominacji olimpijskiej przez osiem lat na Powiślu,
w kwidzyńskim Stadzie Ogierów. W nowym miejscu pracy uczył
innych tej niełatwej sztuki, w tym znanego reżysera Tadeusza
Kijańskiego, którego widok urodziwych rumaków zainspirował do
napisania etiudy „Konie” [22]. Zawodowe doświadczenie
i kwalifikacje A. Orłosia działacze jeździectwa z Plękit
wykorzystali również do organizacji zawodów jeździeckich
(1972) z okazji święta prasy w Lubawie [11]. Zgromadziły one
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liczną publiczność nie tylko z regionu warmińsko mazurskiego.
Pomimo tego, że osiągnięcia zawodników były nieco
słabsze od lokalnych rywali, to w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych minionego stulecia w notowaniach PZJ
zakładowa drużyna LZS znajdowała się na niezłej, bo 23 pozycji
w Polsce [5]. Miejsce w trzeciej dziesiątce pozornie wydaje się
być mało pocieszające, dodać jednak należy, iż w zasadzie
nieznane Plękity zdecydowanie wyprzedzały między innymi
renomowany warszawski LZS „Służewiec”. Osiągane rezultaty
były niewątpliwą zasługą zootechnika i trenera W. Zbanyszka.
Szkoleniem zawodników zajmował się on jeszcze w połowie lat
siedemdziesiątych, kiedy był już na emeryturze. Wtedy to (1975)
wywodzący się z niewielkiego, prowincjonalnego klubu
Z. Szyszkowski dostąpił zaszczytu uczestnictwa w Mistrzostwach
Europy w Powożeniu. Rozgrywano je w sierpniu w Sopocie
a jedna z konkurencji składowych (maraton) przebiegała częścią
plaży, wraz z przejazdem pod znanym turystom drewnianym
molo. Tylko nieefektowna jazda (przekroczona norma czasu)
w maratonie wykluczyła go z pozycji medalowych [24].
Rywalizacja z księciem Filipem oraz hrabią Johnem Millerem
z angielskiego dworu na dobre zapisała się w jego pamięci
i historii prowincjonalnego LZS.
W tym czasie wdrażano w Polsce reformę
administracyjną, której jednym z efektów była likwidacja
urzędów powiatowych i zwiększenie ilości województw.
Skutkowało
to
rozczłonkowaniem
spójnego
systemu
współzawodnictwa i przynależnością części klubów do innych
niż olsztyński Okręgowy Związek Jeździecki. Organizacja
zawodów na Warmii i Mazurach, jak i na terenie kraju, jeszcze
przez długi czas sprawiała działaczom wiele trudności.
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OCENA SPECYFICZNEJ WYDOLNOŚCI WYSOKO ZAAWANSOWANYCH ZAPAŚNIKÓW
W WIELOLETNIM CYKLU TRENINGOWYM
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ABSTRACT
During the period of four years to the complex of tests of the
specific efficiency of the wrestlers (classical style) new
movement task (test) was added: supples manikin throw. This
movement task requires all qualities needed by wrestler during
the fight on the competitions and its duration was the same, as the
duration of the wrestler’s fight: 2x3 minutes, with 1 minute
interval. The investigation of this new movement task as a test of
psycho- physical efficiency of the wrestlers was tested on 276
members of the Polish National Team: 94 seniors, 106 juniors
and 76 younger juniors, with highest sport result in this years.
Number of throws executed in the test showed the special
preparation of the sportsman, and the blood pressure with pulse
rate were adequate to the amount of work done during the test.
The new test as a constant exercise – showed the positive changes
during the 4 years period of training in wrestling- in the answer of
cardiovascular system of the wrestlers for the standard effort. The
blood pressure and pulse rate dominated, the heart volume was
growing and the answer of the pulse rate and blood pressure in
the start period for given effort was lower than in the preparatory
period.
WPROWADZENIE
Obiektywna ocena zmian, zachodzących w organizmie
zawodnika, jest możliwa wtedy, gdy rejestrowane są one podczas
wykonywania jednakowych zadań ruchowych, z podobnym
nastawieniem psychicznym. Wspólnie z wybitnymi trenerami
polskimi poszukiwaliśmy zadania ruchowego – testu
wymagającego
przejawiania
wszystkich
niezbędnych
zapaśnikowi cech ruchowych w warunkach naturalnych,
tj. maksymalnie zbliżonych do tych, jakie występują podczas
walki sportowej na zawodach. Wykorzystana przez nas test –
rzuty suplesowe manekinem – odpowiadał powyższym
wymogom. Badania pilotażowe wykazały jej wysoką
diagnostyczność i rzetelność w ocenie aktualnej formy zapaśnika.
Ponadto, był on najtrudniejszym wśród testów oceniających
wytrzymałość specjalną zapaśników. Wcześniej określano ją
w oparciu o różnorodne zadania ruchowe [1-5] nie w pełni
uwzględniające to, że o zaangażowaniu zawodnika w walkę na
macie decyduje każdorazowo indywidualność przeciwnika.
W opracowanym teście stosowano standardowego przeciwnika –
manekin o ciężarze 30 kg [3-4]. Badania prowadzono
w naturalnych warunkach treningu, dwukrotnie w rocznym cyklu

treningowym na trzy tygodnie przed zawodami najwyższej rangi,
tj. mistrzostwami Europy i świata. Podczas testu rejestrowano
liczbę rzutów w poszczególnych odstępach czasowych
i podstawowe wskaźniki adaptacji układu sercowo-naczyniowego
do wykonywanego wysiłku, tj. tętno i ciśnienie tętnicze krwi.
Celem badań była ocena wpływu specyficznego wysiłku
o charakterze wytrzymałościowym na zmienność częstości tętna
i ciśnienia tętniczego krwi u najlepszych polskich zapaśników
stylu klasycznego, o zróżnicowanym zaawansowaniu sportowym
(od II klasy sportowej do mistrzowskiej międzynarodowej)
i w różnych okresach 4-letniego cyklu treningowego. w 4-leciu
olimpijskim.
MATERIAŁ I METODY
Badaniom poddano 276 zapaśników kadry narodowej,
w tym 94 seniorów, 106 juniorów i 76 juniorów młodszych.
Przeprowadzono łącznie 14 sesji badawczych w dwu okresach
treningowych (przygotowawczym i startowym): 5 – w grupie
seniorów, 5 – w grupie juniorów i 4 – w grupie juniorów
młodszych. Do testu przystępowała każdorazowo grupa licząca 13
– 26 zapaśników – przedstawicieli wszystkich kategorii
wagowych.
Zawodników
poddawano
nowemu
testowi
wymagającemu przejawienia wytrzymałości specjalnej – rzutom
suplesowym manekinem. Polegał on na wykonaniu rzutów
w czasie 6 minut (2 x 3 min.). W teście występowała zmienna
intensywność wysiłku, którą zapewniały następujące po sobie
części wolne (w 30 sekundach wykonywano obowiązkowe
4 rzuty) i szybkie (w 15 sekundach – maksymalna liczba
rzutów). Ocenę wytrzymałości specjalnej stanowiła suma rzutów
wykonana w 8 szybkich częściach testu. Liczba rzutów zależała
od możliwości wydolnościowych i psychicznych badanego.
w zakresie samo mobilizacji. Rodzajem wysiłku test był zbliżony
do walki zapaśniczej. Intensywność pracy była podobna jak
w dotychczas proponowanych testach i próbach [2 – 4]. Pomiary
tętna wykonywano przez 10 sekund, metoda palpacyjną na tętnicy
szyjnej. Równocześnie mierzono ciśnienie tętnicze krwi –
sfigmomanometrem rtęciowym metodą Korotkowa. Pomiary tętna
i ciśnienia wykonywano wielokrotnie: spoczynkowe (rano, po śnie
nocnym, na czczo, w pozycji leżącej), bezpośrednio przed testem
(w ostatniej minucie), po I rundzie i trzykrotnie po II rundzie
(w pierwszej, drugiej i piątej minucie po walce). W analizie
liczbowej
danych
wykorzystano
podstawowe
wzory
matematyczno-statystyczne.
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WYNIKI BADAŃ
Zaobserwowano, że w okresie startowym u zapaśników
wszystkich poziomów zaawansowania (wieku) zarówno tętno
spoczynkowe, jak i w pierwszej minucie po teście, było niższe
niż w okresie przygotowawczym (ryc. 1), co najwyraźniej
wystąpiło u juniorów młodszych. Zmniejszeniu częstości tętna
u seniorów i juniorów młodszych w okresie startowym,
względem okresu przygotowawczego, towarzyszyła większa
liczba rzutów wykonanych w teście, co świadczy o lepszym
przystosowaniu układu sercowo-naczyniowego do specyficznego
wysiłku. U juniorów, wraz z obniżeniem się średniej tętna,
nastąpił spadek liczby wykonanych rzutów, którego interpretacja
jest stosunkowo trudna. Czynnikiem wpływającym na
pogorszenie się wyników u juniorów mógł być fakt poszerzenia
składu osobowego (z 44 do 62 osób) o zawodników o gorszym
przystosowaniu specjalnym (wzrósł rozrzut wyników oraz
odchylenia standardowe).
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Wzrost ciśnienia skurczowego i obniżenie się ciśnienia
rozkurczowego w okresie startowym u seniorów (ryc. 2)
można tłumaczyć większą objętością wykonanej pracy,
mierzonej liczbą wykonanych rzutów w teście (55
w okresie przygotowawczym i 60 – w startowym). Natomiast
analogiczne zachowanie się obu ciśnień po wysiłku u juniorów
(ryc. 3) – nie spowodowało zwiększenia efektywności wysiłku
(spadek liczby rzutów w okresie startowym z 47 do 44). Można
przychylić się do podobnej interpretacji tego faktu pogorszenia
wyników jak w przypadku tętna, tzn. zmiana liczebności
i charakteru badanej grupy.

Ryc. 3. Wartości tętna i ciśnienia tętniczego krwi (x) (s-skurczowego,
r-rozkurczowego) u zapaśników juniorów stylu klasycznego w próbie rzutów
manekinem w okresach treningowych 1982-84 (cyfry w kółkach oznaczają
x liczby rzutów suplesowych – w skali T).

Ryc. 1. Tętno spoczynkowe i powysiłkowe u zapaśników stylu klasycznego
w różnych okresach treningu w wieloletnim cyklu treningowym, n=276.

Ryc. 3. Wartości tętna i ciśnienia tętniczego krwi (x) (s-skurczowego,
r-rozkurczowego) u zapaśników juniorów młodszych stylu klasycznego
w próbie rzutów manekinem w okresach treningowych 1983-84 (cyfry
w kółkach oznaczają x liczby rzutów suplesowych – w skali T).
Ryc. 2. Wartości tętna i ciśnienia tętniczego krwi (x) (s-skurczowego,
r-rozkurczowego) u zapaśników seniorów stylu klasycznego w próbie
rzutów manekinem w okresach treningowych 1981-83 (cyfry w kółkach
oznaczają x liczby rzutów suplesowych – w skali T).

U juniorów młodszych (ryc. 4) średnia ciśnienia
skurczowego po wysiłku obniżyła się w okresie startowym
(ze 166,3 do 157,6 mmHg, a rozkurczowego – wzrosła (ze 144
do 178 mmHg), przy wykonaniu większej liczby rzutów (40
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w okresie przygotowawczym i 44 – w startowym.
Prawdopodobnie, zapaśnicy najmłodsi nie wykorzystali w pełni
swoich możliwości psychoruchowych podczas wykonywania
testu w okresie startowym. Większa liczba rzutów w tym okresie,
przy mniejszym zaangażowaniu układu krążenia, dowodziła
istnienia w tej grupie znacznego potencjału wytrzymałościowego
i prawidłowości selekcji sportowej, prowadzonej w okresie
4-letnich badań.
Analizując wyniki wszystkich pomiarów łącznie,
zaobserwowano w obu okresach treningowych najwyższe
wartości ciśnienia skurczowego krwi u seniorów w pierwszej
minucie po teście (por. ryc.2), tj. po dwóch rundach, natomiast
u juniorów i juniorów młodszych (por.ryc.3 i 4) – w badaniu
międzyrundowym, tj. po pierwszej rundzie. Młodzi zawodnicy
w pierwszej rundzie wykonali jednak znacznie więcej rzutów niż
w drugiej, stąd zwyżka ciśnienia skurczowego była skutkiem
nieumiejętności rozłożenia sił w obu częściach testu.
WNIOSKI
1.

2.

3.

Na podstawie czteroletnich badań stwierdzono: im wyższy
był stopień zaawansowania sportowego zapaśników, tym
większa była liczba wykonanych przez nich rzutów
suplesowych w teście wytrzymałości specjalnej, przy
ekonomiczniejszej bardziej ekonomicznej pracy układu
sercowo-naczyniowego krążenia.
Standardowy test wytrzymałości specjalnej, stosowana
w czterech kolejnych latach, umożliwił wypracowanie,
w pewnym sensie, modelowego charakteru zmian tętna
i ciśnienia krwi. Służył on trenerom jako wskaźnik
pomocniczy przy ocenie młodych zapaśników i ich selekcji
do wyższych etapów szkolenia sportowego, a głównie do
ustalania składu kadry narodowej.
Korzystne reakcje układu krążenia, rejestrowane
podczas testu rzutów suplesowych manekinem, były
obiektywnym sprawdzianem aktualnej formy sportowej
zapaśników, gdyż stwierdzono wprost proporcjonalna
zależność, występującą między wynikami uzyskanymi
w teście, a sukcesami odniesionymi na mistrzostwach
Europy i świata.
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CHARAKTERYSTYKA RODZAJU I CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA URAZÓW
W WYCZYNOWYM TRENINGU W SPORTACH SIŁOWYCH

CHARACTERISTICS OF KIND AND FREQUENCY OF INJURIES
IN COMPETITIVE TRAINING IN STRENGTH SPORTS
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ABSTRACT

WPROWADZENIE

The aim of his study was to evaluate characteristics of kind and
frequency of injuries in competitive training in strength sports.
We used authors questionnaire to collect the data. Totally 113
male subjects took part in the research. They were divided onto
three groups depending to represented sport (weightlifting, bench
press, powerlifting). Most of the athletes suffered from injuries
during their sport career. Most typical location of injuries were
upper limbs, spine and knees. The most common types of injuries
were strain of muscles and tendons. Majority of examined
athletes felt the chronic pains intensified after trainings or
competitions. Most of this complains were located in upper limbs,
low back or knees. Strength sports are relatively safe and number
and frequency of injuries as a result of practicing them is lower
than in many other sports.
Key words: strength sports, injuries, prevention.

Systematyczna aktywność ruchowa ma znaczny wpływ na
poprawę jakości życia [Drabik 1999]. Sporty siłowe powodują
wielu korzystnych zmian jak poprawa ogólnej sprawności, wzrost
siły i wytrzymałości mięśni, poprawa postawy ciała czy
zapobieganie procesom inwolucyjnym [Mędraś i wsp. 1998].
Odpowiedni poziom siły mięśniowej warunkuje podejmowanie
aktywności fizycznej na poziomie rekreacyjnym i daje możliwość
rozwijania umiejętności ruchowych. Ponadto trening oporowy, jak
często nazywa się trening siły, jest istotnym czynnikiem
w profilaktyce osteoporozy, ponieważ zapobiega spadku
mineralizacji kości i upadkom w wieku starczym [Osiński 2003].
Uszkodzenia ciała w sporcie, na ogół są związane
z nadmiernym obciążeniem. Ich leczenie oraz rehabilitacja
stanowią duże wyzwanie zarówno dla lekarza sportowego, jak
i fizjoterapeuty [Boguszewski i wsp. 2011]. Wydaje się,
że szczególnie narażeni na kontuzje związane z uprawianiem
sportu, są przedstawiciele tych dyscyplin, których celem jest
maksymalizacja zdolności wysiłkowych. To samo może dotyczyć
osób zajmujących się sportem amatorsko, a nie posiadających
odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Trening siłowy, szczególnie
jest znakomitym środkiem zaspakajania potrzeby ruchu
dostępnym właściwie dla każdego. Warunkiem jest tu podejście
holistyczne, nastawione na podniesienie poziomu sprawności a nie
tylko maksymalizację siły bądź przyrost masy mięśniowej.
Trening siłowy jest też jedną z najpopularniejszych form
aktywności fizycznej wśród młodych mężczyzn [Nawrocki 2005;
Adamczyk i wsp. 2012].
Podnoszenie ciężarów jest dyscypliną w której oprócz siły
konieczna jest również dynamika. Skomplikowana technika
i złożoność ruchów powoduje ze zarówno w rwaniu jak
i podrzucie szybkość odgrywa zasadnicze znaczenie szczególnie
w momencie zejścia pod sztangę [Łuczkin 1966]. Czynnikiem
wpływającym na końcowy wynik nie jest tylko poziom zdolności
motorycznych (siły, szybkości) ale ich zależność z poziomem
technicznym [Trzaskoma 1985]. W podnoszeniu ciężarów ruchy
są globalne w trakcie których zaangażowanych jest wiele grup
mięśniowych nóg, grzbietu (warstwa głęboka), obręczy barkowej,
ramion i brzucha. Dysproporcja w sile lub ograniczenia
ruchomości w postaci przykurczu w danej grupie może znacząco
wpłynąć na technikę wykonania ruchu co może powodować
pogorszenie wyników lub brak możliwości ich poprawy [Dziedzic
1969] .

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena charakterystyki rodzaju oraz
częstotliwości występowania urazów w wyczynowym treningu
siłowym. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz autorskiej
ankiety. W badaniu wzięło udział 113 mężczyzn uprawiających
sporty siłowe na poziomie wyczynowym, którzy zostali
podzieleni na 3 grupy w zależności od reprezentowanej
dyscypliny sportowej (podnoszenie ciężarów, wyciskanie leżąc
oraz trójbój siłowy). Zdecydowana większość zawodników
doznała w trakcie kariery sportowej uszkodzenia ciała w wyniku
podejmowanej aktywności. Główna lokalizacja tych uszkodzeń
dotyczyła kończyn górnych, kręgosłupa oraz kolan. Najczęściej
występującymi rodzajami urazów były naciągnięcia i zerwania
jednostek mięśniowo-ścięgnistych. Większość osób w badanej
grupie odczuwała przewlekłe dolegliwości bólowe które nasilały
się pod wpływem treningu bądź udziału w zawodach,
umiejscowione były zazwyczaj w obrębie kręgosłupa
lędźwiowego, kończyn górnych oraz stawów kolanowych. Sporty
siłowe są relatywnie bezpieczne, a liczba i częstotliwość
uszkodzeń ciała w wyniku ich uprawiania jest mniejsza niż
w wielu innych dyscyplinach sportowych.
Słowa kluczowe: sporty siłowe, urazowość, profilaktyka.
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Trójbój siłowy jest dyscypliną składająca się z trzech
konkurencji:, przysiadu, wyciskania sztangi leżąc oraz martwego
ciągu. Wyciskanie leżąc (bench press) jest jedną z konkurencji
wchodzących w skład trójboju siłowego, jednak funkcjonuje
także jako oddzielna konkurencja w sportach siłowych.
Celem pracy było określenie rodzaju, charakteru oraz
częstotliwości występowania urazów wśród zawodników
uprawiających wyczynowo sporty siłowe.
MATERIAŁ I METODY
Badanie zostało przeprowadzone wśród zawodników
trenujących wyczynowo sporty siłowe. Grupę badaną stanowiło
113 mężczyzn w wieku od 15 do 38 lat (średnio 22.4), których
staż treningowy wynosił od roku do 22 lat (średnio 5.91).
Wszystkich badanych podzielono na trzy grupy ze względu na
rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej. Grupę pierwszą
stanowiło 41 zawodników podnoszenia ciężarów, uczestników
Mistrzostw Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów
odbywających się w dniach 31.01.-01.04.2012 roku w Puławach.
Drugą grupę stanowili sportowcy trenujący wyciskanie sztangi
leżąc (30 zawodników), uczestnicy Mistrzostw Polski Seniorów
i Juniorów w Wyciskaniu Leżąc odbywających się w dniach
23.03-25.03.2012 w Warszawie. Trzecią grupę reprezentowało
42 zawodników trójboju siłowego, uczestników Akademickich
Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Warszawy
i Województwa Mazowieckiego oraz zawodnicy należący do
sekcji trójboju siłowego Politechniki Warszawskiej i Wojskowej
Akademii
Technicznej.
Szczegółową
charakterystykę
biometryczną badanej grupy przedstawiono w tab. 1.
Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiej ankiety,
składającej się z 21 pytań zawartych w czterech częściach.
Pierwsza część ankiety dotyczyła danych ogólnych
charakteryzujących badaną grupę, takich jak: wiek, wysokość
i masa ciała, uprawiana dyscyplina sportowa, staż treningowy
oraz ich liczba w tygodniu.
Druga część odnosiła się do aspektów związanych
z treningiem: opieką trenera/instruktora, wykonywania
rozgrzewki oraz czasu jej trwania, uprawianych pozostałych
aktywności ruchowych, stosowania ćwiczeń rozciągających
i czasu ich wykonywania.
Część trzecia ankiety dotyczyła urazowości, ich ilości,
lokalizacji, czasu przerwy jaki spowodowały, stosowanego
leczenia, subiektywnego określenia przyczyny, rehabilitacji oraz
jej oceny, wpływie na dalszą aktywność oraz aktualnych
dolegliwości bólowych i ich lokalizacji.
Ostatnia część ankiety obejmowała pytania dotyczące
sposobu odżywiania, stosowania suplementacji oraz korzystania
z odnowy biologicznej.
Wyniki opracowano z wykorzystaniem pakietu
statycznego STATISTICA v. 9.0 na licencji WUM. Analizę
zależności określono za pomocą testu zależności chi-kwadrat
z poprawką Yatesa oraz testem Fishera. Podczas analizy

statystycznej badań wykorzystywano również testy KruskalaWallisa, U-Manna-Whitneya oraz współczynnik korelacji
rangowej Spearmana. Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo na
poziomie p<0.05.
WYNIKI
Zdecydowana większość zawodników (91%) we
wszystkich grupach trenowała pod opieką/nadzorem trenera bądź
instruktora. Nie zaobserwowano w tym zakresie istotnych różnic
pomiędzy grupami (p>0.05).
Znaczna część sportowców (81%) w analizowanej grupie
stosuje suplementy diety. Największy odsetek zauważa się
u zawodników wyciskania leżąc (93%), natomiast wśród
trójboistów i ciężarowców wynik ten jest mniejszy i wynosi
poniżej 80% (odpowiednio 74% i 78%).
Prawie wszyscy badani (97%) wykonują rozgrzewkę
przed treningiem, która średnio trwa około 14 minut. W grupie
podnoszenia ciężarów jest ona najdłuższa i trwa średnio 16 minut,
natomiast w przypadku pozostałych dyscyplin, czas jej trwania
wynosi ok. 13 minut.
Osoby niestosujące rozgrzewki doznały średnio ponad
dwukrotnie więcej urazów (3) w stosunku do rozgrzewających się
(1.46), jak również ze czas przerwy w treningach spowodowany
tymi urazami był znacznie dłuższy i wynosił średnio 33 tygodnie
(w przypadku osób stosujących rozgrzewkę było to ponad 7
tygodni). Ze względu na małą ilość osób niestosujących
rozgrzewki wśród badanych (3 osoby), wyniki te nie są istotne
statystycznie. Nie stwierdzono również aby sportowcy z dłuższym
stażem przeznaczali więcej czasu na wykonywanie rozgrzewki niż
ma to miejsce w przypadku zawodników z mniejszym stażem
treningowym.
Blisko ¾ zawodników (73%) doznało urazu w trakcie
aktywności związanej z treningiem lub z udziałem w zawodach.
Najczęściej uszkodzeniom ulegały kończyny górne (łokieć/ramię,
nadgarstek) oraz kręgosłup i kolana. U zawodników podnoszenia
ciężarów dominującą lokalizacją uszkodzenia były kolana (40%),
kręgosłup (33%) oraz nadgarstek (20%). U trójboistów
uszkodzenia najczęściej dotyczyły kręgosłupa (42%), następnie
kolan (32%) oraz barku i łokcia/ramienia po 29%. W grupie
wyciskania leżąc uszkodzenia głownie dotyczyły nadgarstka
(59%), oraz łokcia/ramienia i mięśnia piersiowego większego po
41%. Obrażenia stóp, przedramion czy podudzi występowały
sporadycznie (ryc. 1).
Stwierdzono wysoce istotny (p<0,01) związek, pomiędzy
ilością urazów a masą ciała (ryc. 2), z którego wynika, iż
w cięższych kategoriach wagowych występuje większa
częstotliwość urazów.
Kolejną zależność (p<0,01) jaką zaobserwowano,
dotyczyła stażu treningowego oraz ilości urazów, gdzie wraz
z jego długością stwierdza się występowanie ich większej ilości
(ryc. 3).

Tab. 1. Charakterystyka biometryczna badanej grupy, z uwzględnieniem podziału na uprawianą dyscyplinę sportu
Liczba treningów
GRUPA
Wiek (lata)
Staż treningowy (lata)
Wysokość ciała (cm)
w tygodniu

Masa ciała (kg)

Body Mass Index

Podnoszenie
ciężarów, n=41

19.29± 1.54

4.62± 2.30

5.15± 1.13

176.12± 7.14

80.27± 16.29

25.72± 4.03

Wyciskanie leżąc
n=30

25.33± 5.77

8.90± 4.93

4.03± 0.67

174.53± 7.38

86.05± 17.45

28.03± 4.25

Trójbój siłowy
n=42

23.31± 3.05

5.02± 2.81

3.21± 0.41

177.69± 7.00

90.40± 14.17

28.54± 3.48

Ogółem
n=113

22.39± 4.36

5.91± 3.79

4.13± 1.15

176.28± 7.20

85.57± 16.31

27.38± 4.07
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Kostka, łydka

Przedramię
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0.18 na osobę, inny rodzaj uszkodzenia w tej grupie wynosił 0.14
(ryc. 4).
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Ryc. 1. Lokalizacja urazów w poszczególnych grupach.
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Ryc. 4. Rodzaje występowania urazów w poszczególnych grupach.
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Ryc. 2. Zależność występowania ilości urazów od masy ciała.
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Ponad połowa badanych (59%), uważa że mogła uniknąć tego
urazu zaznaczając odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ (41%) oraz
‘raczej tak’ (18%). Blisko co 4 (22%) nie potrafił tego określić,
natomiast 19% uważa że ‘raczej nie’ była w stanie go uniknąć,
odpowiedz ‘zdecydowanie nie’ nie pojawiła się ani razu. Rozkład
odpowiedzi dla poszczególnych grup nie różnił się w sposób
istotny (p=0.499). Jako główną przyczynę badani wskazali zbyt
duże obciążenie (63%) oraz nieprawidłowa technikę (53%).
Pozostałymi przyczynami były nieprawidłowa rozgrzewka (29%)
lub jej brak (7%) oraz brak asekuracji przy ćwiczeniu (6%). Warto
zauważyć że wśród ciężarowców jako przyczynę w postaci
nieprawidłowej techniki wskazało zaledwie 10% badanych
natomiast w przypadku trójboistów i zawodników wyciskania
leżąc odpowiedź ta pojawiała się czterokrotnie częściej i wynosiła
odpowiednio 39 i 41% (ryc. 5).
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Ryc. 5. Subiektywna ocena przyczyny urazów w poszczególnych grupach.

Ryc. 3. Zależność występowania ilości urazów od stażu treningowego.

Zdecydowaną większość uszkodzeń ciała w badanej
grupie dotyczyła zerwania bądź naciągnięcia i wynosiła 0.87 na
osobę. Do częstych obrażeń ciała dochodziło również
w mechanizmie zwichnięcia bądź skręcenia (0.29) pozostałe
rodzaje urazów jak złamania (0.13), stłuczenia (0.07) i inne (0.08)
występowały rzadziej. W grupie ciężarowców najczęstszym
uszkodzeniem były zerwania/naciągnięcia (0.77), jako drugie
stwierdzano stłuczenia (0,2), zwichnięcia/skręcenia i złamania
wynosiły po 0.13 na osobę, inny rodzaj uszkodzenia wskazała
pojedyncza osoba (0.03). U trójboistów zerwania/naciągnięcia
wynosiły 0.87, innym częstym rodzajem uszkodzenia były
zwichnięcia/skręcenia (0.48), złamania i inne wynosiły po 0.1.
Nie stwierdzono natomiast obrażeń w postaci stłuczeń. Wśród
zawodników wyciskania leżąc dominującym uszkodzeniem było
także zerwanie/naciągnięcie, które zaznaczył każdy ankietowany.
Podobnie jak w przypadku trójboistów drugim rodzajem
uszkodzenia było zwichnięcie/skręcenie (0.23) i również nie
stwierdzono wystąpienia stłuczeń, złamania natomiast stanowiły

Zaobserwowano
u
większości
osób
(72%)
występowanie dolegliwości bólowych podczas treningu lub
bezpośrednio po nim. U ciężarowców wynik ten był najniższy
i wynosił 59%. Dotyczył najczęściej kolan/ud (54%), kręgosłupa
odcinka lędźwiowego (42%) oraz dolegliwości ze strony
łokcia/ramienia, które wskazał co czwarty ankietowany w tej
grupie. Dolegliwości bólowe w grupie trójboistów i wyciskania
leżąc występowały na podobnym poziomie i stanowiły 80%
grupy. Ich główna lokalizacja w grupie trójboistów była
identyczna jak u ciężarowców a w przypadku kolan/ud nawet
częstotliwości ich występowania. Bóle w odcinku lędźwiowym
zgłaszał co drugi, natomiast łokcia/ramienia i barku dotyczyły
44% ankietowanych w tej grupie. Wśród zawodników wyciskania
leżąc dominującymi przewlekłymi bólami okazały się te
pochodzące ze strony nadgarstków (71%). Ponadto ponad połowa
skarżyła się na bóle dotyczące łokcia/ramienia, a co drugi na
dolegliwości bólowe ze strony barku (ryc. 6).

116

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012

Stopa/podudzie

Kręgosłup lędźwiowy

Bark

Palce u rąk/dłoń

Kolano/udo

Kręgosłup piersiowy

Łokieć/ramie

Głowa

Biodro/pośladek

Kręgosłup szyjny

Nadgarstek/przedramię

Inne

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Podnoszenie Ciężarów

Trójbój Siłowy
Dyscyplina

Wyciskanie Leżąc
Razem

Ryc. 6. Lokalizacja przewlekłych dolegliwości bólowych w poszczególnych
grupach.

DYSKUSJA
Występowanie urazów we współczesnym sporcie jest
zjawiskiem powszechnym, które trudne jest to uniknięcia nawet
w przypadku podejmowania jedynie rekreacyjnej aktywności
ruchowej. W jeszcze większym stopniu dotyczy wszystkich
dyscyplin sportowych [Dziak 2001]. Specyfika sportu
wyczynowego w którym niejednokrotnie dochodzi do
nadmiernych przeciążeń, eksploatacji oraz maksymalnych
obciążeń dla organizmu sportowca stwarza ku temu szczególne
warunki. Stwierdza się że około 30-70% sportowców
wyczynowych doświadcza poważnych dysfunkcji narządu ruchu
w wyniku aktywności sportowej [Garlicki 2006].
Obserwuje się tendencję wzrostową występowania
urazów w wyniki aktywności sportowej. W połowie lat 70
poprzedniego wieku w Anglii 5% leczonych na oddziałach
urazowych związana była z obrażeniami wyniku uprawiania
aktywności sportowej , w 1990 roku było to 17%, natomiast
w 2000 dotyczyło już około ¼ wszystkich urazów [Adamczyk
i Luboiński 2002].
Z przeprowadzonych badań wynika że uszkodzenia ciała
w wyniku uprawiania wyczynowo sportów siłowych wśród
mężczyzn są powszechne i dotyczą zdecydowanej większości
zawodników. Po dokładnym przeanalizowaniu sportowców
w badanej grupie którzy w dotychczasowej karierze uniknęli
urazu zaobserwowano że dotyczyło to zawodników młodszych
(średnio w wieku 20 lat) oraz z blisko dwukrotnie mniejszym
stażem treningowym niż zawodnicy którzy doznali urazu. Co
niestety może sugerować że na dalszym etapie kariery sportowej
napotkają oni na ten sam problem.
Zdecydowanie najczęstszymi urazami w analizowanej
grupie były zerwania/naciągnięcia. Występowanie tego rodzaju
urazu jako dominującego w sporcie siłowym potwierdzają
również inne badania [Goertzen i wsp. 1989; Calhoon i Fry 1999;
Haupt 2001; Boguszewski i wsp. 2011]. W przeglądzie
piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia można spotkać
również prace, w których jako najczęstszy rodzaj uszkodzenia
występują zwichnięcia/skręcenia [Eberhardt i wsp. 2007].
W badaniach przeprowadzonych dla potrzeb tej pracy
występowanie tego typu urazu było blisko trzykrotnie rzadsze niż
spowodowane zerwaniem/naciągnięciem, występowało jednak
jako kolejna pozycja.
Główna lokalizacja uszkodzeń w badanej grupie
dotyczyła kończyn górnych, kręgosłupa oraz kolan. Identyczna
lokalizacje
obrażeń
zaobserwowano
w
badaniach
przeprowadzonych wśród elity ciężarowców [Calhoon i Fry
1999] oraz trójboistów [Raske i Norlin 2002], co potwierdza
charakterystyczną lokalizację urazów dla tych dyscyplin. Uważa
się że urazy kręgosłupa w sportach siłowych występują

najczęściej w podnoszeniu ciężarów [Raske i Norlin 2002],
natomiast w analizowanej grupie we wszystkich dyscyplinach
wystąpiły na zbliżonym poziomie a najwięcej urazów tej okolicy
dotyczyło trójboistów.
Największa średnia liczba występowania urazów na
pojedynczą osobę była u zawodników wyciskania leżąc którzy
doznawali ich częściej niż trójboiści oraz ciężarowcy. Należy
jednak wziąć pod uwagę przy analizowaniu wyników
charakterystykę poszczególnych grup. W grupie ciężarowców
znaleźli się uczestnicy Mistrzostw Polski Juniorów co powoduje
że średnia wieku, stażu treningowego oraz masy ciała jest niższa
niż w pozostałych grupach. Natomiast zawodnicy wyciskania
leżąc stanowili najbardziej zaawansowaną grupę. Wcześniej zaś
stwierdzono zależność między tymi parametrami a częstotliwością
występowania urazów, co powoduje że w przypadku
występowania grup na podobnym poziomie zaawansowania
wyniki mogłyby się nieco różnić.
Ponad połowa ankietowanych jako przyczynę urazu
wskazała zbyt duże obciążenie oraz nieprawidłową technikę.
Świadczyć to może o nieodpowiednim przygotowaniu organizmu
do stosowanych obciążeń treningowych lub ich zbyt nagłym
wzrostem, co przekracza zdolności adaptacyjne narządu ruchu.
Wskazanie jako przyczyny nieprawidłowej techniki uwidacznia
jak ogromne ma ona znaczenie w przypadku stosowania
maksymalnych obciążeń, gdzie niewielka asymetria podczas
wykonywania ruchu czy nieutrzymanie prawidłowej postawy,
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo doznania urazu.
Niepokojącym jest fakt że ponad 1/3 przyczyn urazów w opinii
zawodników dotyczyła przygotowania organizmu do wysiłku
w postaci rozgrzewki, głownie jej nieprawidłowym wykonaniem
bądź sporadycznych przypadkach jej brakiem. Szczególnie dziwi
to jeśli weźmiemy pod uwagę poziom zaawansowania badanej
grupy. Wyeliminowanie bądź ograniczenie innych przyczyn
urazów może być niekiedy trudne do zrealizowania, jednakże te
dotyczące rozgrzewki są w pełni uzależnione od samego
zawodnika i możliwe do wyeliminowania w stosunkowo łatwy
sposób.
Po przeanalizowaniu wyników nie można jednoznacznie
stwierdzić żeby podejmowanie działań profilaktycznych w postaci
rozciągania, rozgrzewki czy też korzystania z odnowy
biologicznej ograniczyło w znaczący sposób liczbę występowania
urazów. W literaturze można jednak znaleźć dużą liczbę publikacji
dotyczącej znacznego wpływu rozgrzewki [np. Gawroński 2002;
Chodinow 2007], rozciągania [Shellock i Prentice 1985; ŁadaKrzymińska 2006] oraz odnowy biologicznej [Gieremek i Dec
2007] na ograniczenie ilości urazów.
W przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy
badaniach stwierdzono występowanie przewlekłych dolegliwości
bólowych u ponad połowy zawodników uprawiających sporty
siłowe. Lokalizacja występowania przewlekłego bólu dotyczyła
głownie kończyn górnych, kręgosłupa oraz kolan, które znalazły
odzwierciedlenie również w pracach innych autorów [Eberhardt
i wsp. 2007; Boguszewski i wsp. 2011; Siewe i wsp. 2011].
Stosowanie suplementacji na poziomie wyczynowym jest
zjawiskiem powszechnym [Klukowski 2008; Mizera i Pilis 2008].
Należy jednak pamiętać że suplementacja jak sama nazwa
wskazuje (z ang. supplement – uzupełnienie) jest dodatkiem do
prawidłowego odżywiania natomiast wśród ciężarowców
częstotliwość jej stosowania jest blisko dwukrotnie wyższa niż
dbałości o odpowiednie żywienie, co pokazuje że przepisują jej
większe znaczenie niż prawidłowemu odżywianiu [Bączkowicz
i wsp. 2007; Klukowski 2008]. W analizowanej grupie
suplementację stosowało 80% badanych. Co ciekawe wyższy
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odsetek stosowania zaobserwowano w grupie amatorsko
trenującej sporty siłowe w której wynik ten wynosił 94%
[Adamczyk i wsp. 2010; Adamczyk i wsp. 2012]. Może to
świadczyć o przecenianiu roli suplementacji w tej grupie.
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę,
częstotliwość oraz rodzaj występowania urazów wśród
sportowców uprawiających sporty siłowe na poziomie
wyczynowym. Uprawianie sportu na najwyższym poziomie
wiąże się z generowaniem ogromnych przeciążeń dla organizmu
w celu poprawy osiąganych rezultatów, co powoduje
występowanie większej ilości uszkodzeń ciała w wyniku tej
aktywności. Jednakże sporty siłowe są stosunkowo bezpieczne
i występuje w nich mniejsza urazowość niż w przypadku innych
dyscyplin sportowych [Calhoon i Fry 1999; Siewe i wsp. 2011].

6.

7.

8.

9.
10.
11.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
12.
Wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analiza
umożliwiły sformułowanie następujących wniosków:
1.
Urazowość w wyczynowym sporcie siłowym jest
zjawiskiem powszechnym, dotyczącym zdecydowanej
większości sportowców. Występującym na podobnym
poziomie we wszystkich badanych grupach.
2.
Najczęstsza lokalizacja obrażeń w dyscyplinach siłowych
dotyczy kończyn górnych, kręgosłupa oraz kolan.
3.
Charakterystycznym rodzajem uszkodzenia występującym
w badanej grupie były zerwania i naciągnięcia.
4.
Średnia długość przerwy w aktywności sportowej
spowodowana urazem wynosi około siedem tygodni.
5.
Zdecydowana
większość
sportowców
uprawiającą
dyscypliny siłowe odczuwa przewlekłe dolegliwości
bólowe, które głównie zlokalizowane są w obrębie
kręgosłupa lędźwiowego, kolan oraz kończyn górnych.
6.
W świetle uzyskanych wyników zasadne staje się
edukowanie zawodników trenujących sporty siłowe
w kwestii znaczenia żywienia i suplementacji, ćwiczeń
profilaktycznych i kompensacyjnych oraz odpowiedniego
postępowania po doznanych urazach.
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STRONNE ZRÓŻNICOWANIE WYNIKÓW TESTU GLOBALNEJ KOORDYNACJI
RUCHOWEJ O RÓŻNYCH PORACH DNIA U DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH CHORWACJI
LATERAL DIFFERENTIATION OF RESULTS OF GLOBAL MOVEMENT COORDINATION TEST
AT DIFFERENT TIMES OF THE DAY IN CHILDREN AND ADULTS OF CROATIA
Włodzimierz Starosta¹, JasenkaWolf-Cvitak²
¹ Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
² Wydział Kinezjologii Uniwersytetu w Zagrzebiu

ABSTRACT
In the research conducted so far, the variability of the
level of co-ordination abilities during the day have been very
rarely dealt with [Wolf-Cvitak, Starosta, 1998]. In none of the
researches have the changes of the level in connection with their
lateral differentiation been analyzed. Hence, the aim of our work
was to: 1. Establish the highest level of co-ordination abilities and
their lateral differentiation during the day. 2. Define the
individual level of these abilities and their lateral differentiation
in children and adults. Subjects and method. 86 persons served
as subjects for the research, out of whom 39 had 3 measures taken
during the day, and the rest –2. Among those investigated were:
30 rhythmic gymnasts aged 5-8, 26 children aged 9-10 and 30
students of the Department of Kinesiology aged 19-25. In order to
do the measurements one of the tasks from W. Starosta’s test was
used [1978]. The measurement was taken on a co-ordination
gauge three times to the right and three times to the left. In the
elaborated study only best results were included by calculating:
the arithmetical means, standard deviations, correlations,
significance of differences. In 30 athletes of rhythmic gymnastics
a slightly higher level of co-ordination abilities in the evening
hours, rather than morning hours, was observed. Analogous
tendency of changes was noted in 26 children. Among female
students higher level occurred in the morning hours. Out of 30
competitors of rhythmic gymnastics, 18 maintained their leading
direction of rotations. In the group of 26 girls and boys most
persons (85%) changed this direction. Also over half (53%) of the
female students changed this direction during the day. In view of
these and earlier results [Starosta, Grabska-Fostiak, 1989; WolfCvitak, Starosta, 1998], the hypothesis of F. Stein [1959]
concerning the existence of the “natural direction of rotations”
for man, could not be confirmed.
STRESZCZENIE
W prowadzonych dotychczas licznych badaniach
niezwykle rzadko uwzględniano zmienność poziomu zdolności
koordynacyjnych w czasie dnia. W żadnych z nich nie
analizowano zmian tego poziomu w powiązaniu z ich stronnym
zróżnicowaniem. Stąd, celem naszych badań było: 1. Ustalenie
najwyższego poziomu zdolności koordynacyjnych i ich stronnego
zróżnicowania w czasie dnia. 2. Określenie indywidualnego
poziomu tych zdolności i ich stronnego zróżnicowania u dzieci
i osób dorosłych. Badaniami objęto 86 osób, z których 39
poddano trzykrotnym pomiarom w czasie dnia, a resztę
dwukrotnym. Wśród badanych było: 30 zawodniczek gimnastyki

artystycznej w wieku 5-8 lat, 26 dzieci w wieku 9-10 lat i 30
studentek Wydziału Kinezjologii w wieku 19-25 lat. Do pomiarów
wykorzystano jedno zadanie testu W. Starosty. Wykonywano je na
koordynacjomierzu trzykrotnie w prawo i lewo. W opracowaniu
uwzględniono jedynie wyniki najlepsze obliczając: średnie
arytmetyczne, odchylenia standardowe, korelacje, istotność różnic.
U 30 zawodniczek gimnastyki artystycznej stwierdzono nieco
wyższy poziom zdolności koordynacyjnych w godzinach
wieczornych, niż porannych. Analogiczną tendencję zmian
obserwowano u 26 dzieci. U studentek wyższy poziom wystąpił w
godzinach porannych. Spośród 30 zawodniczek gimnastyki
artystycznej, aż 18 zachowało niezmienny wiodący kierunek
obrotów. Najwięcej osób (85%) zmieniło ten kierunek w 26
osobowej grupie dziewcząt i chłopców. Także ponad połowa
(53%) studentek zmieniła ten kierunek w czasie dnia. W świetle
wyników tych badań, jak też wcześniejszych hipoteza F. Steina
dotycząca istnienia „naturalnego kierunku obrotów” dla
człowieka nie znalazła potwierdzenia.
WSTĘP
Nieustannie wzrastający poziom wyników we wszystkich
dyscyplinach sportowych wymusza prowadzenie coraz
trafniejszego doboru i selekcji kandydatów, jak też organizowanie
efektywniejszego procesu treningowego. Wymaga to ciągłego
poszukiwania rezerw. Najwięcej tkwi ich w dotychczas
niedostrzeganych i mało wykorzystanych obszarach. Jednym
z nich jest poziom zdolności koordynacyjnych. Poziom ten
posiada wyjątkowe znaczenie we wszystkich dyscyplinach sportu,
a szczególne w najbardziej złożonych z nich. Zaczęto to doceniać
w ostatnim ćwierćwieczu i dlatego zdolności koordynacyjne stały
się
intensywnie
penetrowanym
obszarem
badawczym.
W prowadzonych dotychczas licznych badaniach niezwykle
rzadko uwzględniano zmienność poziomu zdolności
koordynacyjnych w czasie dnia [Wolf-Cvitak, Starosta, 1998].
Nieliczne badania wykazały dobową zmienność poziomu tych
zdolności. Potwierdziły one też wyniki badań innych autorów
[Szczerbinej, 1980] dotyczące dobowej zmienności poziomu
zdolności szybkościowo- siłowych. Nie wiadomo dlaczego, ten
kierunek badań nie doczekał się kontynuacji? W żadnych
dotychczasowych badaniach nie analizowano zmian poziomu
zdolności koordynacyjnych w powiązaniu z ich stronnym
zróżnicowaniem. Uwzględniając znaczenie wyników takich
badań dla zwiększenia efektywności treningu sportowego,
a szczególnie procesu nauczania i doskonalenia techniki sportowej
podjęto serię badań. Ich celem było: 1. Ustalenie najwyższego
poziomu zdolności koordynacyjnych i ich stronnego
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zróżnicowania w czasie dnia. 2. Określenie indywidualnego
poziomu tych zdolności i ich stronnego zróżnicowania u dzieci
i osób dorosłych.
MATERIAŁ I METODA
Badaniami objęto 86 osób, z których 39 poddano
trzykrotnym pomiarom w czasie dnia: rano (godz.8-9),
w południa (godz.12-13) i wieczorem (godz.18-19), a resztę
dwukrotnym (rano i wieczorem). Wśród badanych było: 30
dziewcząt w wieku 5-8 lat (x = 5,4) uprawiających gimnastykę
artystyczną w okresie 1-2 lat; 26 dzieci w wieku 9-10 lat (x=10),
w tym 14 dziewcząt i 12 chłopców, z których część uprawiała
rozmaite dyscypliny sportowe; 30 studentek Wydziału
Kinezjologii Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja) w wieku 1925 lat (x = 25) uprawiających różne dyscypliny. Do pomiarów
wykorzystano jedno zadanie testu W. Starosty [1978] –
maksymalny obrót w wyskoku z dwóch nóg na dwie. Zadanie
wykonywano z pomocą koordynacjomierza trzykrotnie w prawo
i lewo z dokładnością do 1°. W opracowaniu statystycznym
uwzględniono jedynie wyniki najlepsze w prawo i lewo
obliczając: średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe,
korelacje, istotność różnic.
WYNIKI
Poziom zdolności koordynacyjnych i jego stronne zróżnicowanie
w czasie dnia
Najpierw przeanalizujemy wyniki 30 dziewcząt
uprawiających gimnastykę artystyczną. Poziom ich zdolności
koordynacyjnych w rannym pomiarze był nieco niższy
(x=518,4°), niż w wieczornym (x=522,2°). Różnica ta była
nieistotna statystycznie (p=0,05). W wieczornych pomiarach
znacznie zmniejszyło się odchylenie standardowe świadczące
o mniejszej rozpiętości wyników indywidualnych. Interesujące
były wyniki pomiarów rozpatrywanych oddzielnie dla wykonania
zadania testowego z obrotem w prawo i w lewo. W rannym
pomiarze badani uzyskali wyższe wyniki w prawo (x=264,4°) niż
w lewo (x=254,6°), a w wieczornym niemal identyczne dla obu
stron (261° i 261,2°). Różnice wszystkich wyników były
nieistotne statystycznie (p=0,05). Wskazywało to na
„wędrujący” dominujący kierunek obrotów.
Spośród tych 30 dziewcząt na 13 z nich przeprowadzono
trzykrotne pomiary w czasie dnia. Stwierdzono stopniowy
przyrost wyników podczas dnia: rano – 459°, w południe –
478,2°, wieczorem – 480,6°. Tendencja ta jedynie częściowo
powtórzyła się przy analizie stronnego zróżnicowania wyników:
w pomiarze porannym stwierdzono niemal identyczne wyniki dla
prawej (x=249,2°) i lewej strony (x=249,8°), w południowym
nieznacznie wyższe wyniki uzyskano przy wykonaniu zadania
w lewo x=244,6° (w prawo x=233,6°). Stronne zróżnicowanie
wyników nieco zwiększyło się przy wieczornym pomiarze na
korzyść obrotów w lewo x=246,8° (w prawo x=233,8°).
Zróżnicowanie wszystkich wyników było nieistotne statystycznie
(p=0,05).
W następnej kolejności analizie poddano wyniki 26
dzieci, z których prawie połowa (n = 12) uprawiała sport. W obu
grupach stwierdzono stopniowy wzrost poziomu koordynacji
w czasie dnia: najniższy był on w pomiarze porannym (ryc.1),
nieco wyższy w południe, a najwyższy w wieczornym. Ciekawe,
iż o wszystkich porach dnia poziom zdolności
koordynacyjnych był wyższy u dzieci nie uprawiających
sportu. U nich też znacznie mniejsze były odchylenia
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standardowe zmniejszające się stopniowo w czasie dnia, tj.
rano były one najwyższe, a wieczorem najniższe. Tendencja ta
była mniej wyraźna u dzieci nie uprawiających sport. Niższy
poziom zdolności koordynacyjnych u dzieci uprawiających sport
tłumaczyć można: niską efektywnością zajęć i ukierunkowaniem
ich na kształtowanie zdolności kondycyjnych.

Ryc. 1. Dobowe zróżnicowanie poziomu koordynacji ruchowej wyników
wykonania zadania testowego przez dzieci uprawiające i nieuprawiające
sport, n=26.

Omawiana powyżej 26 osobowa grupa składała się z 14
dziewcząt i 12 chłopców. U chłopców o wszystkich porach dnia
nieznacznie przeważały wyniki wykonania zadania testowego
w lewo (ryc.2). Najmniejsze ich stronne zróżnicowanie wystąpiło
wieczorem. U dziewcząt nie obserwowano tak wyrazistej
tendencji (ryc.3).

Ryc. 2. Dobowe zróżnicowanie poziomu koordynacji ruchowej wyników
wykonania zadania testowego przez chłopcówt, n=12.

Ryc. 3. Dobowe zróżnicowanie poziomu koordynacji ruchowej wyników
wykonania zadania testowego przez dziewczęta, n=14.

Nieco lepsze wyniki obrotów w prawo wystąpiły rano
i wieczorem, a w lewo w południe. Wszystkie wyniki
zróżnicowania były nieistotne statystycznie (p=0,05). Ta niemal
mozaikowa dobowa zmienność wyników najlepszych
wykonania zadania testowego przez chłopców, a szczególnie
dziewczęta, zdaje się świadczyć o braku genetyczne
uwarunkowania dominującego kierunku obrotów. Pewna
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dominacja kierunku obrotów w lewo u chłopców „zanikała”
wieczorem, a u dziewcząt pojawiała się jedynie w południe.
Niestabilność wyników średnich w czasie dnia może
świadczyć o znacznym wpływie środowiska na przejawianie
się dominacji jednego kierunku obrotów.
Takie przypuszczenie wspiera wielkość korelacji
wyników uzyskanych w prawo i lewo. Najwyższa była ona
u chłopców w godzinach rannych – 0,81 (istotna statystycznie na
poziomie 0,05), stopniowo zmniejszała się w czasie dnia, by
wieczorem uzyskać wartość – 0,09. U dziewcząt najwyższa
wartość korelacji wystąpiła w godzinach rannych – 0,53,
a najniższa w południowych – 0,37 (obie były nieistotne
statystycznie). Znacznie więcej istotnych statystycznie korelacji
wystąpiło między łącznymi wynikami dziewcząt i chłopców,
a więc przy wykonaniu zadania w prawo i lewo rano – 0,64 oraz
w południe – 0,56 (p=0,05).
U studentek poziom zdolności koordynacyjnych
mierzono dwukrotnie w czasie dnia. Rano poziom ten był wyższy
– 768°, niż wieczorem – 740°. Wtedy większa też była rozpiętość
wyników (632 – 1010°), niż rano (649 – 983°) i odchylenie
standardowe – 85,58 (rano – 82,44). Między wynikami
wykonania zadania w prawo i lewo wystąpiło stosunkowo
niewielkie zróżnicowanie: rano 383° i 385°, a wieczorem 370,3°
i 369,9°. Bardziej szczegółowego obrazu dostarczyła korelacja
wyników wykonania zadania testowego rano i wieczorem
oddzielnie w prawo (ryc.4) i lewo (ryc.5). Pierwsza była niższa
(r = 0,49) od drugiej (r = 0,59). Może to oznaczać, iż wyniki
wykonania zadania testowego w lewo były bardziej zbliżone.
Jeszcze wyższa korelacja wystąpiła dla wyników sumarycznych,
tj. w prawo i lewo (r = 0,63).

Określenie indywidualnego stronnego zróżnicowania wyników
u dzieci i studentek
Dla określenia tego zróżnicowania wyniki wykonania
zadania w prawo i lewo każdego badanego porównywano
oddzielnie pomiary prowadzone o różnych porach dnia. Ich
uogólnienie przeprowadzono poszukując dla badanych wspólnych
wariantów dobowej zmienności (tab.1). Spośród 30 zawodniczek
gimnastyki artystycznej 18 (60%) zachowało niezmienny
wiodący kierunek obrotów (11 w prawo i 7 w lewo)
w pomiarach przeprowadzonych rano i wieczorem. Aż 12
dziewcząt (40%) kierunek ten zmieniło: z prawego na lewy (27%)
lub z lewego na prawy (13%). Z omawianych 30 zawodniczek
jedynie 13 poddano pomiarom trzykrotnym w czasie dnia.
Zaledwie trzy z nich (23%) nie zmieniły wiodącego kierunku
obrotów. Reszta (77%) zmieniała ten kierunek jeden raz – lewy na
prawy (15,4%) lub prawy na lewy (30,8%), a nawet dwukrotnie
(30,8%).
Wyjątkowo
mozaikowe
wyniki
uzyskano
w trzykrotnych badaniach 26 dzieci (14 dziewcząt i 12
chłopców) uprawiający i nie uprawiających sportu. Jedynie
cztery osoby zachowały niezmienny wiodący kierunek obrotów
w trzech pomiarach wykonanych o różnych porach dnia.
Uzyskano 10 wariantów tych zmian. Najczęściej wystąpiły
warianty, w których dwa pierwsze pomiary charakteryzował ten
sam wiodący kierunek obrotów (n = 9), tj. LLP (n = 5) i PPL
(n = 4) a zmiana nastąpiła dopiero w pomiarze wieczornym.
U 30 Studentek wykonujących zadanie testowe dwa razy w czasie
dnia uzyskano wyniki zbliżone do tych jakie rejestrowano u 30
zawodniczek gimnastyki artystycznej. 14 z nich nie zmieniło
wiodącego kierunku obrotów, a większość (n = 16) zmieniła go
(por.tab.1).
DYSKUSJA
Wiadomo, iż u człowieka występuje dobowa zmienność
sprawności fizycznej (motorycznej) i psychicznej. Jednak,
niewiele zebrano dotychczas informacji o zmienności poziomu
poszczególnych zdolności motorycznych, a szczególnie tak
niestabilnych jak zdolności koordynacyjne. W zakresie zdolności
kondycyjnych interesujące dane uzyskała J. Szczerbina [1980]
w oparciu o 15-krotne pomiary przeprowadzone u 30 dorosłych
osób w czasie dnia w godzinach 8.00-22.00. Pomiary te

Ryc. 4. Korelacja wyników wykonania

Tab. 1. Warianty zmian wiodącego kierunku obrotów przy wykonaniu testu koordynacji ruchowej o różnych porach dnia przez dzieci i dorosłych, n = 86
Grupy
Nr Wariant

Rano

Południe

Wieczorem

1.

L

L

L

Gimn.art., n=30

Gimn.art., n=13

Dziewcz. i chłopcy, n=26

3 (23%)

2 (7,7%)

2 (15,4%)

2 (7,7%)

Studentki, n=30

2.

P

P

P

3.

P

L

L

4.

L

P

L

2 (7,7%)

5.

P

R

L

2 (7,7%)

6.

L

L

P

7.

P

L

P

2 (15,4%)

2 (7,7%)

8.

P

P

L

4 (30,8%)

4 (15,5%)

9.

P

R

P

10.

L

P

P

2 (15,4%)

2 (7,7%)

11.

R

L

P

12

R

P

P

13.

L

L

7 (23%)

7 (23,3%)

14.

P

P

11 (37%)

7 (23,3%)

15.

L

P

4 (13%)

9 (30%)

16.

P

L

8 (27%)

17.

L

R

Objaśnienie: L –lewa,P – prawa,R – równo (wyniki jednakowe)

2 (7,7%)

5 (19,2%)

1 (3,8%)
1 (3,8%)
1 (3,8%)

6 (20%)
1 (3,4%)
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prowadzono na 30 zaawansowanych zawodnikach podnoszenia
ciężarów w wieku 18-28 lat. Dotyczyły one zdolności
szybkościowo-siłowych (pionowego wyskoku i wyciskania
sztangi leżąc). Najwyższe wskaźniki dla obu zadań uzyskano
między godzinami 11.00-14.00 i 19.00-21.00. Porównując
wyniki badań własnych stwierdzić można, iż dostrzeżona przez
J. Szczerbinę tendencja potwierdziła się u trzech grup dzieci,
u których poziom zdolności koordynacyjnych rano był niższy niż
w godzinach południowych i wieczornych. Odwrotną tendencję
obserwowano u studentek. Być może dlatego, iż ich całodzienne
obciążenie związane z tokiem studiów wywołało znaczne
zmęczenie wpływające na obniżenie wyników wieczorem. W tym
kontekście wyniki zebrane na dzieciach zdają się świadczyć
o ich mniejszych sumarycznych obciążeniach, jak też szybciej
przebiegającej odnowie biopsychicznej.
Ponadto, w prezentowanych badaniach mierzono inne
zdolności ruchowe, chociaż w pionowym wyskoku
i maksymalnym obrocie w wyskoku wystąpiły wspólne
fragmenty. Ustalona w naszych badaniach tendencja może
mieć spore znaczenie praktyczne bo:
a) wskazuje na zróżnicowane zachowanie organizmu dzieci
i osób dorosłych o różnych porach dnia;
b) podpowiada o jakiej porze dnia można uzyskać
większą efektywność nauczania i doskonalenia
techniki ćwiczeń;
c) określa o jakiej porze dnia występuje u dzieci i dorosłych
większa
podatność
na
rozwój
zdolności
koordynacyjnych;
d) prowadząc pomiary w godzinach porannych nie
otrzymujemy pełnej informacji o poziomie ich zdolności;
e) pora dnia zdaje się być jednym z ważnych
uwarunkowań ułatwiających lub utrudniających
opanowanie złożonych ćwiczeń, jak też eliminację
dostrzeżonych w nich błędów;
f)
konieczne jest poszukiwanie optymalnych warunków,
w tym też dobowego optimum dla rozwijania zdolności
koordynacyjnych i doskonalenia techniki. Nie zawsze
optimum to uda się właściwie wykorzystać, ze względu
na odmienny porządek dnia niemal każdego człowieka,
niezależnie od jego wieku;
g) tendencje ustalone w oparciu o średnie wyniki badanych
grup nie muszą być tożsame w indywidualnym
przebiegiem najwyższego poziomu zdolności.
Drugim, niezwykle ważnym problemem omawianej
pracy, było poszukiwanie stabilności lub dobowej zmienności
wiodącego kierunku obrotów. Była to jednocześnie kolejna
weryfikacja słuszności hipotezy F. Steina [1959] dotyczącej
występowania u człowieka „naturalnego kierunku obrotów”
w lewo. Hipotezie tej przeczyły już wyniki wcześniejszych badań
własnych [Starosta, 1985, 2001, 2006) przeprowadzone na
ponad 1600 dziesięcioletnich dzieciach, u których stwierdzono
w połowie przypadków dominowanie obrotów w lewo,
a w drugiej połowie w prawo. Oznacza to, iż dominującym
kierunkiem mogą być obroty zarówno w lewo jak też
w prawo. W oparciu o wyniki badań zaawansowanych
zawodniczek gimnastyki artystycznej [Starosta, Fostiak, 1989]
stwierdzono zmianę dominującego kierunku obrotów w rocznym
cyklu treningowym. Wystąpienie analogicznej tendencji
w ramach skróconego cyklu dobowego stanowi zaskakujące
novum przeczące hipotezie F. Steina odnośnie występowania
u człowieka „naturalnego kierunku obrotów”. Powstaje pytanie:
czy może być genetycznie uwarunkowany kierunek obrotów
zmieniający się w czasie dnia u tego samego osobnika? Chyba
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nie. Zmienność taką może wywołać całodzienna i różnorodna
aktywność ruchowa człowieka wpływająca na polepszenie
współpracy (synkinezji) obu półkul mózgowych. Być może, ta
zwiększona wszechstronność ruchowa umożliwiła zmianę
wiodącego kierunku obrotów u badanych przez nas osób
z poszczególnych grup w granicach 40 – 85%.
WNIOSKI
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

U 30 młodych zawodniczek gimnastyki artystycznej
stwierdzono
nieco
wyższy
poziom
zdolności
koordynacyjnych w godzinach wieczornych (18.00-19,00),
niż w porannych. Różnica była nieistotna statystycznie.
Analogiczna tendencja wystąpiła przy 3-krotnych pomiarach
u 13 zawodniczek. U nich stwierdzono wzrost poziomu
zdolności w czasie dnia, tj. w południe i wieczorem
w stosunku do pomiaru rannego.
Analogiczną tendencję zmian poziomu zdolności
koordynacyjnych jak u zawodniczek stwierdzono też u 26
dzieci. O wszystkich porach dnia poziom ten był wyższy
u dzieci nie uprawiających sportu.
U studentek obserwowano odwrotną tendencję, a więc
wyższy poziom zdolności koordynacyjnych w godzinach
rannych.
W rannym pomiarze zawodniczki gimnastyki artystycznej
uzyskały wyższe wyniki przy wykonaniu zadania testowego
w prawo, a wieczorem niemal identyczne w obu kierunkach.
U 13 zawodniczek badanych trzykrotnie w czasie dnia:
niemal
identyczne
wyniki
dla
obrotów
w prawo i lewo uzyskano rano, a w południe i wieczorem
przeważały obroty w lewo.
Spośród 26 dzieci, u 12 chłopców o wszystkich porach dnia
przeważały wyniki wykonania zadania z obrotem
w lewo. U 14 dziewcząt nieco lepsze wyniki dla obrotów
w prawo wystąpiły rano i wieczorem, a dla w lewo –
w południe.
U studentek wystąpiło niewielkie zróżnicowanie wyników
wykonania testu w prawo i lewo.
Spośród 30 zawodniczek gimnastyki artystycznej, aż 18
zachowało niezmienny wiodący kierunek obrotów. U 13
zawodniczek badanych trzykrotnie w czasie dnia jedynie
trzy osoby nie zmieniły tego kierunku. Najwięcej osób
(85%) zmieniło dominujący kierunek obrotów w 26
osobowej grupie dziewcząt i chłopców. Także ponad połowa
(53%) studentek zmieniła ten kierunek.
W świetle wyników tych badań, jak też wcześniejszych
hipoteza F. Steina dotycząca istnienia „naturalnego kierunku
obrotów” dla człowieka nie znalazła potwierdzenia.
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ABSTARCT
Physical fitness is crucial in our everyday life. However
most of us ignore the fact that active recreation is much more
fruitful than passive one. According to R. Trzesniowski overall
physical fitness is ability to meet the challenges requiring
strength, stamina, being quick and deft, as well as certain skills
and habits related with individual potential and state of health.
Police officers represent specific profession, as the duties
of most of them require physical fitness.
The goal of this dissertation is evaluation of the physical
fitness of the police officers serving in the Voivodship
Headquarters of the Police in Bialystok in 2012.
The content consists of description of main theories and
views of leading authors, as well as the original research, its aim,
results and conclusions.
WSTĘP
Sprawność fizyczna odgrywa w naszym życiu ogromną
role. Niestety większość z nas zapomina iż wypoczynek aktywny
daje nam więcej korzyści niż bierny i znacznie lepiej wpływa na
nasze zdrowie. Mówiąc o pojęciu sprawności musimy pamiętać,
że jest ona właściwością bardzo złożoną. Zależy min. od płci,
wieku, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych,
budowy ciała, sprawności aparatu ruchu, wydolności narządów,
poziomu rozwoju zdolności motorycznych, trybu życia, siły woli,
motywacji, stanu psychicznego, pogody, temperatury, pory roku
itp. Każdy z nas ma inną sprawność.
Policjanci są specyficzną grupą zawodową, którym
w większości przypadków sprawność fizyczna jest niezbędna do
właściwego wykonywania zadań służbowych. W celu
sprawdzenia poziomu sprawności policjantów raz w roku
poddawani są egzaminowi sprawności fizycznej. Obecnie
funkcjonujący system oceny sprawności fizycznej policjantów
uwzględnia ich wiek kalendarzowy, który warunkuje skale ocen.
Według R. Trześniowskiego sprawność fizyczna to
gotowość człowieka do podejmowania i rozwiązywania trudnych
zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych
wymagających siły, szybkości, zręczności, gibkości, zwinności
i
wytrzymałości
jak
również
pewnych
nabytych
i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych opartych
o odpowiednie uzdolnienia ruchowe i stan zdrowia. Sprawność
ruchowa określana jest także jako umiejętność wszechstronnego
władania ciałem, zdobyta dzięki opanowaniu dużego zakresu
nawyków ruchowych. . Z. Gilewicz uważa, że człowiek sprawny

fizycznie to człowiek silny, szybki, zręczny, odporny na
zmęczenie, zwinny i zaradny w czynnościach ruchowych,
niezależnie od budowy swojego ciała i od potencjalnych jego
rozwojowych możliwości L. Denisiuk i H. Milicerowa podają, że
sprawność fizyczna to poziom rozwoju cech motorycznych
będących efektem zamierzonego i niezamierzonego wyćwiczenia.
Definicja Z. Ważnego głosi, że sprawność fizyczna to właściwość
charakteryzująca aktualną możliwość wykonywania czynności
ruchowych, wymagających choćby średniego zaangażowania siły
mięśniowej, szybkości, wytrzymałości, koordynacji i gibkości.
Sprawność fizyczna (motoryczna) może być zatem różnie
rozumiana. W każdym wyżej wymienionym ujęciu sprawności
fizycznej chodzi głównie o ocenę zdolności motorycznych. Jako
składowe potencjału ruchowego cechy motoryczne istnieją
niezależnie od techniki ruchu, jednakże w określonych
ćwiczeniach wyrażają się w sposobie wykonania określonego
zadania. Podstawą określenia cech motorycznych jest możliwość
ich jednoznacznego wyodrębnienia oraz stosowanie określonych
jednostek miar. Siłę i szybkość można określić w jednostkach
fizycznych, natomiast w pozostałych jest to trudne gdyż są
pochodnymi
cech
podstawowych,
funkcjami
budowy
anatomicznej oraz właściwości układów i narządów lub układu
nerwowo mięśniowego.
Wyróżnia się trzy podstawowe cechy motoryczne takie
jak szybkość, siła i wytrzymałość, a także dodatkowo wymienia
się również koordynację ruchową, zwinność, moc, skoczność,
gibkość oraz inne formy przejawiania się motoryczności.
W niniejszej pracy scharakteryzowano podstawowe cechy
motoryki takie jak szybkość, siła i wytrzymałość oraz dodatkowo
takie cechy jak, zwinność i koordynacja ruchowa.
Szybkość określana jest jako zdolność do wykonywania
ruchów w najmniejszym dla danych warunków odcinkach czasu
i należy ją rozpatrywać z różnych punktów widzenia takich jak:
czasu reakcji, czasu ruchu prostego i częstotliwości ruchów
cyklicznych.
Natomiast jeśli mówimy o sile to mamy na myśli
zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub
przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego.
Wytrzymałość jest to zdolność do kontynuowania
długotrwałej pracy o wymaganej intensywności, bez obniżania
efektywności działań przy zachowaniu podwyższonej odporności
na zmęczenie.
Pod pojęciem koordynacji ruchowej K. Meinel (1967)
rozumie dobre zgranie, czyli zestrojenie poszczególnych
składowych ruchów w jedną sensowną całość oraz ich
uporządkowanie w określonym celu ruchowym, który ma zostać
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zrealizowany w danej sytuacji. Natomiast zwinnością określa się
dobrą koordynację ogólnej motoryczności całego ciała.
W Policji, w zakresie wychowania fizycznego,
realizowane są zadania mające na celu doskonalenie uzdolnień
z zakresu sprawności fizycznej oraz prawidłowego rozwoju
psychomotorycznego i zdrowia funkcjonariuszy. Zgodnie z
treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji
z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury
fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, zadania te obejmują:
1) szkolenie zapewniające odpowiednie przygotowanie do
wykonywania zadań służbowych, w tym:
a) doskonalenie cech psychomotorycznych,
b) przygotowanie do pracy w warunkach zmuszających do
maksymalnego wysiłku fizycznego
c) rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej, jako
czynnika profilaktyki zdrowotnej;
2) tworzenie warunków sprzyjających działalności klubów
sportowych i związków sportowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dyscyplin sportowych doskonalących
sprawność fizyczną funkcjonariuszy;
3) działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;
4) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportoworekreacyjnej.
Powyższe rozporządzenie określa, iż zajęcia wychowania
fizycznego są programowaną, integralną oraz obowiązkową
częścią składową szkolenia i doskonalenia zawodowego
realizowanego w Policji.
Program zajęć z wychowania fizycznego stanowi
załącznik Nr 2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wzorcowych
programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi
Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.
Program ten ukazuje, iż zajęcia wychowania fizycznego mają na
celu osiąganie przez ich uczestników poziomu sprawności
fizycznej, niezbędnej do należytego wykonywania zadań
służbowych, a w szczególności:
1) kształtowanie i doskonalenie cech wolicjonalnych,
motorycznych i wydolności ogólnej,
2) kształtowanie specyficznych i ogólnych umiejętności
sportowych, użytecznych dla poszczególnych rodzajów
służb operacyjnych i specjalistycznych.
Program zajęć z wychowania fizycznego realizowany
jest w czasie objętym służbą, w obowiązkowym wymiarze co
najmniej 2 godzin tygodniowo i obejmuje:
1) ogólne wychowanie fizyczne w wymiarze co najmniej 40%
ogólnego wymiaru godzin, w tym:
a) gimnastykę
b) lekkoatletykę, w tym atletykę terenową,
c) pływanie z elementami ratownictwa, w tym pływanie na
wodach otwartych,
d) sporty wodne,
e) sportowe gry zespołowe,
2) wychowanie
fizyczne
o
charakterze
specjalnym
w wymiarze co najmniej 50% ogólnego wymiaru godzin,
w tym:
a) sporty walki, w tym judo, boks, karate, jujitsu, aikido
i elementy innych wschodnich sztuk walki,
b) strzelectwo,

c) techniki interwencji i umiejętność w posługiwaniu się
pałką typu „TONFA”,
d) wspinaczkę górską z ratownictwem
3) testy sprawności fizycznej prowadzone co najmniej raz
w roku według ustaleń właściwych służb szkoleniowych.
Obowiązkowy wymiar godzin z zajęć wychowania
fizycznego, może zostać zwiększony przez kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej policji, jeśli jest to uzasadnione
potrzebami szkolenia.
CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE
Celem pracy była ocena poziomu sprawności fizycznej
funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
w roku 2012 oraz uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:
1.
Czy w świetle uzyskanych wyników w testach
sprawnościowych funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku, są osobami sprawnymi fizycznie?
2.
Czy z badanych cech motorycznych funkcjonariuszy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, to siła jest
na najwyższym poziomie w każdej z trzech grup
wiekowych?
3.
Czy to pierwsza grupa wiekowa z trzech badanych grup
funkcjonariuszy
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Białymstoku uzyskała najlepszy wynik w testach
sprawności fizycznej?
MATERIAŁ I METODA BADAŃ
Badania przeprowadzono w 2012 roku wśród policjantów
zatrudnionych
w
Komendzie
Wojewódzkiej
Policji
w Białymstoku, w trzech rodzajach służby: kryminalnej,
prewencyjnej i wspomagającej (zwanej też logistyczną). Służba
kryminalna
skupia
policjantów
tzw.
detektywów
i „dochodzeniowców” oraz policjantów z laboratorium
kryminalistycznego, czyli ludzi bezpośrednio zajmujących się
wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości. Służba prewencyjna
to
funkcjonariusze
zajmujący
się
przede
wszystkim
zapobieganiem przestępczości ale także jej zwalczaniem. To
policjanci z wydziałów: prewencji, sztabu policji i postępowań
administracyjnych. I na koniec służba wspomagająca skupiająca
w sobie funkcjonariuszy wykonujących zadania nie związane
bezpośrednio z zapobieganiem, wykrywaniem czy zwalczaniem
przestępczości – to wydziały zaopatrzenia, finansów, kadr,
kontroli itp.
Podstawowym aktem prawnym regulującym służbę
Policji w Polsce jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji,
w której zawarte są unormowania dotyczące organizacji
i funkcjonowania policji a także przepisy regulujące status
służbowy policjanta.
Zgodnie z treścią ustawy, policja jest umundurowaną
i uzbrojoną formacją, służącą społeczeństwu, przeznaczoną do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Schemat 1 przedstawia szczegółowo strukturę Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
W pracy objęto badaniem policjantów zatrudnionych
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pracujących
we wszystkich wymienionych profilach służby, czyli policjantów
służby kryminalnej, służby prewencji i służby wspomagającej.
W badaniach wzięło udział 245 funkcjonariuszy i 53
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Schemat 1. Struktura organizacyjna KWP w Białymstoku.
Źródło - http://www.podlaska.policja.gov.pl/_baza/artykuly/gfx/struktura_kwp_big.png

funkcjonariuszki w trzech grupach wiekowych, co daje w sumie
298 policjantów.
grupa I do 29 lat,
grupa II 30-39 lat,
grupa III 40-45 lat (kobiety), 40-50 lat (mężczyźni)
Metodą badawczą za pomocą której określany został
poziom sprawności fizycznej wśród funkcjonariuszy policji jest
test sprawności fizycznej, przeprowadzany na podstawie Decyzji
Nr 155 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2005
roku, w której zostały zawarte wytyczne do jego
przeprowadzenia. Decyzja określa, iż ocenę poziomu sprawności
fizycznej policjanta przeprowadza się w celu określenia
aktualnego poziomu ogólnej sprawności fizycznej, warunkującej
zdolność efektywnego wykonywania zadań służbowych.
Określenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej dokonuje się
po zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej:
1) grupa I do 29 lat,
2) grupa II 30-39 lat,
3) grupa III 40-45 lat (kobiety), 40-50 lat (mężczyźni).
Każdy policjant jest zobowiązany raz w roku zaliczyć
pozytywnie test sprawności fizycznej, zakończony wystawieniem
oceny końcowej, natomiast policjanci którzy do niego nie
przystąpili w wyznaczonym terminie, powinni zaliczyć go po
ustaniu przyczyny absencji. Jedynie policjanci którzy
przekroczyli wiek określony w grupie III, zwolnieni są z udziału
w teście sprawnościowym. Do testu przystępują policjanci, którzy
posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych
badań profilaktycznych, w których nie stwierdzono
przeciwwskazań zdrowotnych do ww. testu.
Ocenę końcową testu wystawia się na podstawie
wyliczenia średniej arytmetycznej z czterech ocen uzyskanych
w poszczególnych próbach sprawnościowych:
1) 6 – wyróżniającą, jeżeli średnia z ocen wynosi od 5,51 do
6,00

2)

5 – bardzo dobrą, jeżeli średnia z ocen wynosi od 4,51 do
5,50
3) 4 – dobrą, jeżeli średnia z ocen wynosi od 3,51 do 4,50
4) 3 – poprawną, jeżeli średnia ocen wynosi od2,51 do 3,50
5) 2 – dopuszczającą, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,00 do
2,50
6) 1 – niedostateczną, jeżeli średnia ocen wynosi poniżej 2,00
Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób
sprawnościowych:
1) siła eksplozywna: rzut piłką lekarską zza głowy w przód:
3 kg – mężczyźni, 2 kg – kobiety,
2) siła mięśni brzucha: siady z leżenia w ciągu 30 sekund,
3) zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku,
4) wytrzymałość: bieg 1000 m – mężczyźni, 800 m – kobiety.
Normy
wykonania
poszczególnych
prób
sprawnościowych w zależności od płci i grupy wiekowej
przedstawiają tabela 1 i tabela 2.
OPIS TESTU SPRAWNOŚCI POLICJANTA
1. Rzut piłką lekarską (siła eksplozywna)
Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko
Sprzęt i pomoce: dwie piłki lekarskie 3 kg (mężczyźni), dwie
piłki lekarskie 2 kg (kobiety), taśma miernicza, wyznaczona linia
rzutów oraz pole rzutów w formie pasa o szerokości co najmniej
2 m, oznakowane co 0,5 m.
Sposób wykonania: Postawa w rozkroku przodem do kierunku
rzutu, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka
trzymana oburącz za głową. Ćwiczący wykonuje rzut piłką
z miejsca w przód zza głowy. Podczas rzutu dozwolone jest
oderwanie stóp od podłoża (wspięcie na palce, podskok).
W trakcie rzutu oraz po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutów
ani też podeprzeć się rękoma za linią. Ćwiczący wykonuje próbę
w stroju i obuwiu sportowym.
Ocena: ćwiczący wykonuje dwa rzuty - lepszy uznaje się za
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Tab. 1. Testy sprawności fizycznej dla policjantów-źródło: zał. Nr 3 Dec. Nr 155 KGP.
Lp.
1

2

3

4

Badana zdolność
motoryczna

Nazwa próby

Siła eksplozywna

Rzut piłką lek.3 kg

Siła mięśni brzucha

Zwinność,
koordynacja ruchowa
Wytrzymałość

JM

Grupa wiekowa

OCENY
6

Siady z leżenia tyłem
w ciągu 30s
Bieg ze zmianą kier.koperta
Bieg na 1000 m

[m]

[n]

[s]

[min]

5

4

3

2

1

I [do 29 lat]

11,5 i więcej

11,0

10,0

9,0

8,0

*

II [30-39 lat]

11,0 i więcej

10,5

9,5

8,5

7,5

*

III [40-50 lat]
I [do 29 lat]

10,0 i więcej
32 i więcej

9,5
30

8,5
27

7,5
24

6,5
21

*
*

II [30-39 lat]

29 i więcej

27

24

21

18

*

III [40-50 lat]

26 i więcej

24

21

18

15

*

I [do 29 lat]

23,5 i mniej

24,0

25,0

26,0

27,0

*

II [30-39 lat]

24,0 i mniej

24,5

25,5

26,5

27,5

*

III [40-50 lat]

24,7 i mniej

25,2

26,2

27,2

28,2

*

I [do 29 lat]

3;30,0 i mniej

3;40,0

3;55,0

4;10,0

4;25,0

*

II [30-39 lat]

3;45,0 i mniej

3;55,0

4;10,0

4;25,0

4;40,0

*

III [40-50 lat]

4;15,0 i mniej

4;25,0

4;40,0

4;55,0

5;10,0

*

2

1

Tab. 1. Testy sprawności fizycznej dla policjantek-źródło: zał. Nr 3 Dec. Nr.155 KGP.
Lp.
1

2

3

4

Badana
zdolność motoryczna

Nazwa próby

Siła eksplozywna

Rzut piłką lek. 2 kg

Silą mięśni brzucha

Zwinność,
koordynacja ruchowa
Wytrzymałość

JM

Grupa wiekowa

OCENY
6

Siady z leżenia tyłem
w ciągu 30s
Bieg ze zmianą kier. koperta
Bieg na 800 m

[m]

5

4

3

I [do 29 lat]

9,5 i więcej

9,0

8,0

7,0

6,0

II [30-39 lat]

9,0 i więcej

8,5

7,5

6,5

5,5

*

[n]

III [40-45 lat]
I [do 29 lat]

7,5 i więcej
29 i więcej

7,0
27

6,0
24

5,0
21

4,0
18

*
*

II [30-39 lat]

27 i więcej

25

22

19

16

*

[s]

III [40-45 lat]
I [do 29 lat]

24 i więcej
24,9 i mniej

22
25,6

19
27,0

16
28,4

13
29,8

*
*
*

[min]

*

II [30-39 lat]

26,4 i mniej

27,1

28,5

29,9

31,3

III [40-5 lat]

27,9 i mniej

28,6

30,0

31,4

32,8

*

I [do 29 lat]

3;15,0 i mniej

3;25,0

3;40,0

3;55,0

4;10,0

*

II [30-39 lat]

3;35,0 i mniej

3;45,0

4;00,0

4;15,0

4;30,0

*

III [40-45 lat]

4;00,0 i mniej

4;10,0

4;25,0

4;40,0

4;55,0

*

wynik próby. Wynik podaje się z dokładnością do 0,5 m
(na niekorzyść ćwiczącego - np. rzut w przedziale 7,0 m - 7,49 m
zapisujemy jako, 7,0 m; w przedziale 7,5 - 7,99 m jako 7,5 m).
2. Siady z leżenia (siła mięśni brzucha)
Sprzęt i pomoce: materac, stoper
Sposób wykonania: Potrzebna pomoc partnera. Pozycja
wyjściowa: w leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte
w kolanach pod kątem 90°, stopy rozstawione na odległość około
30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na
głowie- partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak,
aby całą podeszwą dotykały do materaca. Leżący na sygnał
"start" wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan
i natychmiast powraca do leżenia, tak by umożliwić splecionym
palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad. Podczas
wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Badani ćwiczą
parami. Po wykonaniu zadania przez pierwszego ćwiczącego
następuje zmiana ról. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju
i obuwiu sportowym.
Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30
sekund.
3. Bieg ze zmianą kierunku „koperta” (zwinność, koordynacja
ruchowa)
Sprzęt i pomoce: pięć stojaków o wysokości minimum 160 cm,
gwizdek, stoper, taśma miernicza, kreda. Trasa biegu, linia startu
i mety oraz obrys podstawy stojaków powinny być oznaczone za
pomocą kredy.
Sposób wykonania: Na komendę "na miejsca" ćwiczący
przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu. Na
komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg,
pokonując trzykrotnie bez przerwy dystans "po kopercie"

o wymiarach 3 x 5 m, omijając w określonej kolejności stojaki
(wg schematu - rys. 1. W kolejności A-B-E-C-D-E-A), których nie
wolno przewrócić - w momencie przewrócenia stojaka próba jest
przerywana. Przy omijaniu chorągiewki "A" ćwiczący
informowany jest: "jeszcze dwa razy ... jeszcze jeden raz". Po
trzeciej rundzie przekroczenie linii mety powoduje zatrzymanie
stopera przez osobę mierzącą czas. Prośbę wykonuje się jeden raz.
W przypadku przewrócenia stojaka dopuszcza się jedną
dodatkową próbę. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu
sportowym.
Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas
(z dokładnością do 0,1 sek.).

Rys. 1. Schemat rozstawienia sprzętu do przeprowadzenia próby bieg ze zmianą kierunku "koperta"- źródło: zał. Nr 1 Dec. Nr.155
KGP
4. Bieg: 1000 m- mężczyźni, 800 m- kobiety (wytrzymałość)
Miejsce:
próbę
najlepiej
przeprowadzić
na
bieżni
lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, bieg można wykonać na
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równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska
i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie
zamkniętego toru o odpowiedniej długości. Sprzęt i pomoce:
gwizdek (dla startera), stoper, taśma miernicza - do wytyczenia
trasy, 2 chorągiewki (jedna dla startera i jedna dla mierzącego
czas - jeśli start i meta znajdują się w innym miejscu)
Sposób wykonania: Ćwiczący staje w dowolnej pozycji
w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca"
przyjmuje pozycję wykroczną przed linią startową - start wysoki.
Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna
bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym
czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę
w stroju i obuwiu sportowym.
Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas
(z dokładnością do 1 s na niekorzyść ćwiczącego - np. 3;25,2
zapisujemy jako 3;26,0).
WYNIKI BADAŃ
Na podstawie postanowień decyzji Nr 155/2005
Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji
o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej dla policjantów,
komisja
powołana
przez
Podlaskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przeprowadziła w roku
2012 wśród podległych mu funkcjonariuszy testy sprawności
fizycznej. Testom poddano cały stan osobowy jednostki
z wyjątkiem funkcjonariuszy nieobecnych z powodów
służbowych lub innych przyczyn (urlop, zwolnienie lekarskie,
szkolenie) które wykluczały z udziału w teście sprawności
fizycznej, czyli w sumie 298 policjantów w tym 53 kobiety i 245
mężczyzn.

Analizując wyniki testu uzyskane przez funkcjonariuszki
z pierwszej grupy wiekowej (wykres 1), wynika że policjantki
w przedziale wiekowym do 29 lat, najlepsze wyniki uzyskały
w próbie drugiej i czwartej, (średnia 4,6) czyli siady z leżenia
tyłem i bieg na 800 m. W próbach tych badano siłę mięśni brzuch
(próba 2) oraz wytrzymałość (próba 4). Najgorsze wynik badane
uzyskały w próbie pierwszej tj. rzucie piłką lekarską o masie 2 kg
gdzie badaną cechą motoryczną była siła eksplozywna (średnia
3,0). W pozostałej próbie, w której badaną cecha motoryczną była
zwinność uzyskały wynik na poziomie dobrym (średnia 4,3).
Biorąc pod uwagę wyniki funkcjonariuszek z drugiej
grupy wiekowej 30-39 lat (wykres 1), można zauważyć,
że najlepszy wynik badane uzyskały w próbie 2 jaką były siady
z leżenia tyłem (średnia 4,5), w której badano siłę mięśni brzucha.
Najgorzej natomiast wypadły w rzucie piłka lekarską o masie 2 kg
(próba 1), gdzie uzyskały średni wynik 3,4. W dwóch pozostałych
próbach tj. (próba 3 i 4) w biegu na dystansie 800 m i w biegu po
kopercie uzyskały taki sam średni wynik 4,1.
Wśród trzeciej grupy wiekowej 40-45 lat (wykres 1)
w 2012r. funkcjonariuszki najlepszy wynik uzyskały w próbie 2
czyli w siadach z leżenia tyłem i uzyskały średnią 3,7. Najsłabszą
stroną badanej grupy okazała się siła eksplozywna (próba 1), gdzie
uzyskały średni wynik 3,2. W biegu po kopercie (próba 3) oraz
w bieg na dystansach 800 m (próba 4),uzyskały wyniki na
poziomie dostatecznym (średnia 3,4 i 3,2).

Wykres 3. Średnia ocen z poszczególnych
funkcjonariuszy w trzech grupach wiekowych.

Wykres 1. Średnia ocen z poszczególnych
funkcjonariuszek w trzech grupach wiekowych.

prób
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Wykres 4. Średnia arytmetyczna ocen z testu sprawności fizycznej
uzyskanych w poszczególnych grupach wiekowych funcjonariuszy.

Wykres 2. Średnia arytmetyczxna ocen z testu sprawności
fizycznej uzyskanych w poszczególnych grupach wiekowych
funkcjonariuszek.

Analizując wyniki przeprowadzonego testu uzyskane
przez funkcjonariuszy pierwszej grupy wiekowej (wykres 3),
wynika że policjanci najlepsze wyniki uzyskali w próbie jaką były
rzuty piłką lekarską o masie 3 kg (próba 1) gdzie uzyskali średnia
4,36.W próbie tej badana była siła eksplozywna. W pozostałych
trzech próbach, tj. siady z leżenia tyłem (próba2), biegu po
kopercie (próba 3) i biegu na dystansie 1000 m (próba 4) uzyskali
wyniki na poziomie dobrym ( średnia 4,1; 4,2; 4,2).
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Wśród funkcjonariuszy z drugiej grupy wiekowej
(wykres 3), wynika że funkcjonariusze najlepsze wyniki uzyskali
w próbie jaką były siady z leżenia tyłem (średnia 4,1), w której
badano siłę mięśni brzucha. Najgorsze natomiast wyniki uzyskali
w biegu po kopercie średnia 3,5 (próba 3).W pozostałych dwóch
próbach uzyskali wyniki na poziomie zbliżonym uzyskując średni
wynik z rzutu piłką lekarską o masie 3 kg - 3,9 (próba 1), i bieg
na dystansie 1000 m – mężczyźni - 3,7 (próba 4).
W trzeciej grupie wiekowej (wykres 3), funkcjonariusze
najlepszy wynik uzyskali w rzucie piłką lekarską o masie 3 kg
(próba 1),gdzie badaną cechą motoryczną była siła eksplozywna.
Policjanci uzyskali w w/w próbie średni wynik 4,1. Najsłabszą
stroną badanej grupy okazała się zwinność i koordynacja ruchowa
(próba 3), gdzie w biegu po kopercie uzyskali średni wynik 3,4.
W pozostałych próbach jakich był bieg na dystansie 1000m
(próba 4) badani uzyskali średni wynik 3,7 oraz w próbie siady
z leżenia tyłem (próba 2), gdzie badano siłę mięśni brzucha,
uzyskali średni wynik 3,9.
Uwzględniając wcześniej ustalone grupy wiekowe
wyciągnięto średnią arytmetyczną ocenę w każdej z grupy.
Wśród 53 funkcjonariuszek najlepszy wynik uzyskała licząca
3 osób pierwsza grupa wiekowa (wykres 2). Stanowiła ona 5%
całości badanej grupy i uzyskała wynik na poziomie 4,0. Wśród
245 funkcjonariuszy którzy przystąpili do testu sprawności
fizycznej najlepszy wynik uzyskała licząca 25 funkcjonariuszy
pierwsza grupa wiekowa. Stanowili oni 10 % całości badanej
grupy i uzyskała wynik na poziomie 4,1. Najgorszy wynik
zarówno wśród policjantek jak i policjantów uzyskała licząca
wśród funkcjonariuszek 7 osób i wśród funkcjonariuszy 108
trzecia grupa wiekowa. Stanowiła ona 13% całości badanej grupy
policjantek i uzyskała wynik na poziomie 3,2 oraz 44% całości
badanej grupy policjantów i uzyskała wynik na poziomie 3,7.
POSUMOWANIE I WNIOSKI
Uzyskane wyniki świadczą o tym, iż otrzymanie oceny
końcowej wyróżniającej lub bardzo dobrej z testu sprawności
fizycznej dla większości funkcjonariuszy i funkcjonariuszek nie
jest łatwe. Analizując powyższe wyniki badań uzyskano
następujące wnioski:
1.
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
są osobami sprawnymi fizycznie. Średnia arytmetyczna
z ocen poszczególnych prób sprawnościowych którą
osiągnęli, kształtuje się na poziomie dostatecznym
i dobrym, a więc spełnia wymagane od nich podstawowe
normy sprawności fizycznej, wynikające z realizacji
programu doskonalenia zawodowego i świadczy
o posiadaniu przez nich określonej normami sprawności
fizycznej,
warunkującej
zdolność
efektywnego
wykonywania zadań służbowych.
2.
W każdej z trzech badanych grup wiekowych
funkcjonariuszy
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Białymstoku siła eksplozywna uzyskała najwyższy wynik
z czterech badanych cech motorycznych. Inaczej wyniki
wyglądały w badanej grupie wiekowej funkcjonariuszek,
gdzie najwyższy wynik uzyskała próba 2, która badała siłę
mięśni brzucha, a siła eksplozywna okazała się w tej grupie
najsłabsza.
3.
Pierwsza grupa wiekowa z trzech badanych grup
funkcjonariuszy
i
funkcjonariuszek
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku uzyskała najlepszy
średni wynik w testach sprawności fizycznej w 2012 roku.
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ELEMENTY SKŁADOWE I UWARUNKOWANIA „CZUCIA WODY” I „CZUCIA PIŁKI"
U ZAAWANSOWANYCH PIŁKARZY WODNYCH ORAZ PŁYWAKÓW

COMPONENTS AND CONDITIONS OF "WATER FEELING" AND "BALL FEELING" IN ADVANCED
WATER POLO PLAYERS AND SWIMMERS

Włodzimierz Starosta¹, Artur Łopaciński²
¹ Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
² Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
ABSTRACT

STRESZCZENIE

Water polo requires the manifestation of the highest
level of coordination, i.e. performance of speed and accurate
movements in changing conditions. This is connected with the
development of the “water feeling” and “ball feeling” in the
process of training, as well as the manifestation of their high level
during the game, hence in extreme conditions. In proportion to
the high complexity of this sport discipline it has a relatively
scarce literature, and especially it is scarce in the expression of
the coordination abilities in their top combination, which
constitute a specific kinesthetic impression: "water feeling" and
"ball feeling". These concepts, and especially the "ball feeling" of
water polo players, have extremely modest literature. Therefore,
it has become the subject of research which is aimed at: 1). The
search for definition of the term "water feeling" and "ball
feeling". 2). An attempt to determine their components and their
variability in various periods of training. 3). Recognizing the
determinants of development of these specific kinds of feelings in
examined individuals depending on their age and their sports
experience. 4) Determining the relationship between experience,
the level of these kinds of feelings and their influence on the level
of technical preparation. Method and material. The study
included 50 athletes, including water polo players and swimmers.
Beginner players in water polo were juniors - 20 individuals in
the age ranging from 12 to 15 years. Highly advanced water polo
players were represented by younger juniors (16 individuals).
Group of swimmers were composed of members of the Polish
Championships at various distances and in different styles. Junior
water polo players were subject to 3 special skills tests and a
questionnaire consisting of 19 questions relating to "water
feeling" and "ball feeling". Conclusions: 1.According to the
opinion of examined water polo players and swimmers the right
level of "water feeling" is a very important component of the
swimming techniques. 2. The development of "water feeling"
depends upon: water temperature, the well being of the athletes,
training loads, age, level of sports advancement, experience,
external conditions, mental attitude. 3. Break in training,
combined with the lack of "contact with the ball" reduces the
level of the "ball feeling" . 4. Under the influence of fatigue the
level of "ball feeing" is lowered, and as a result, the accuracy of
movements and the associated level of movement coordination. 5.
Higher level of the "ball feeling" appears in the core part of the
training, therefore the improving of techniques of complex
exercises should be used.
Keywords: "water feeling", "ball feeling", their structure and
conditions, water polo players, swimmers, age, sport experience,
level of advancement.

Piłka wodna wymaga od uprawiających przejawiania
najwyższego poziomu koordynacji ruchowej, tj. wykonywania
szybkich i dokładnych ruchów w zmieniających się warunkach.
Łączy się to z kształtowaniem w procesie treningowym „czucia
wody” i „czucia piłki”, jak też przejawiania ich wysokiego
poziomu podczas zawodów, a więc w warunkach ekstremalnych.
W proporcji do dużej złożoności tej dyscypliny sportu posiada ona
stosunkowo niebogate piśmiennictwo, a szczególnie ubogie jest
ono w zakresie przejawianych w niej zdolności koordynacyjnych
i ich szczytowej kombinacji jaką stanowią specyficzne wrażenia
kinestetyczne: „czucie wody” i „czucie piłki”. Pojęcia te,
a szczególnie „czucie piłki” u zawodników piłki wodnej posiadają
wyjątkowo skromne piśmiennictwo. Dlatego, stało się ono
przedmiotem badań których celem było: 1). Poszukiwanie
określenia pojęcia „czucia wody” i „czucia piłki”; 2). Próba
określenia ich składowych i zmienności w różnych okresach
treningowych; 3). Poznanie uwarunkowań kształtowania tych
specyficznych rodzajów czucia u badanych w zależności od ich
wieku i zaawansowania sportowego; 4). 0kreślenie zależności
pomiędzy stażem, poziomem tych rodzajów czucia i ich wpływem
na przygotowanie techniczne. Metoda i materiał. Badaniami
objęto 50 zawodników, w tym piłkarzy wodnych i pływaków.
Zawodnikami początkującymi w piłce wodnej byli młodzicy - 20
osób w przedziale wieku 12-15 lat. Wysoko zaawansowanych
piłkarzy wodnych reprezentowali juniorzy młodsi (16 osób).
Grupę pływaków stanowili uczestnicy mistrzostw Polski na
rozmaitych dystansach i w różnych stylach. Na juniorach piłki
wodnej przeprowadzono trzykrotny sprawdzian sprawności
specjalnej i ankietę składającą się z 19 pytań dotyczących "czucia
wody” i „czucia piłki". Wnioski. 1.W opinii badanych pływaków
i piłkarzy wodnych odpowiedni poziom "czucia wody " jest bardzo
ważnym elementem składowym techniki pływania. 2. Rozwój
"czucia wody" jest uzależniony od: temperatury wody,
samopoczucia, wielkości stosowanych obciążeń treningowych,
wieku, poziomu zaawansowania sportowego, stażu, warunków
zewnętrznych, nastawienia psychicznego, wielkości obciążeń
treningowych. 3. Przerwa w treningu połączona z brakiem
"kontaktu z piłką” wpływa na obniżenie poziomu "czucia piłki".
4. Pod wpływem zmęczenia obniża się poziom "czucia piłki",
a więc też dokładności ruchów i związany z nim poziom
koordynacji ruchowej. 5. Wyższy poziom „czucia piłki” pojawia
w części zasadniczej jednostki treningowej, w związku z czym
winno się wtedy stosować doskonalenie techniki złożonych
ćwiczeń.
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Słowa kluczowe: „czucie wody”, „czucie piłki”, ich struktura
i uwarunkowania, piłkarze wodni, pływacy, wiek, staż sportowy,
poziom zaawansowania.
WSTĘP
Piłka wodna należy do zespołowych gier sportowych,
wymaga więc od uprawiających przejawiania najwyższego –
trzeciego poziomu koordynacji ruchowej, tj. szybkich
i dokładnych ruchów w zmieniających się warunkach. Ruchy te
wykonywać trzeba w nietypowych warunkach, bo w środowisku
wodnym. Wymaga to specjalnej adaptacji, w tym nie tylko
wysokiego poziomu techniki pływania, ale też wykonywania
licznych elementów techniki gry z piłką. Łączy się to
z kształtowaniem w wieloletnim procesie treningowym „czucia
wody” i „czucia piłki”, jak też przejawiania ich wysokiego
poziomu podczas zawodów, a więc w warunkach ekstremalnych.
Oba rodzaje tej specyficznej adaptacji kształtują się w oparciu
o liczne zdolności koordynacyjne: kinestetyczne różnicowanie
ruchów, adekwatną do sytuacji szybkość reakcji, orientację
przestrzenno-czasową i inne. Oznacza to wysoki poziom
koordynacyjnej złożoności tej dyscypliny sportu i konieczność
opanowywania jej techniki w okresie wielu lat. Ponadto wymaga
ona też wysokiego poziomu adaptacji do wysiłku we wodzie,
tj. wytrzymałości koordynacyjnej. Dyscyplina ta jest
wyjątkowo popularna w krajach o ciepłym klimacie, m. in.
w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Słowenii, ale
uprawiana jest też w wielu innych krajach nie tylko Europy. Stąd,
jej obecność od dawna w programie igrzysk olimpijskich. Jest
ona znana w ww. krajach, w których poziom gry jest wysoki.
W Polsce jej tajniki zna nieliczne grono specjalistów i kibiców.
W proporcji do dużej złożoności tej dyscypliny sportu
posiada
ona
stosunkowo
niebogate
piśmiennictwo,
a szczególnie ubogie jest w zakresie przejawianych w niej
zdolności koordynacyjnych i ich szczytowej kombinacji jaką
stanowią specyficzne wrażenia kinestetyczne: „czucie wody”
i „czucie piłki”.
ZNACZENIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ W SPORCIE PŁYWACKIM
Od wielu lat badania naukowców skupiają się głównie na
problemie koordynacyjnych zdolności ruchowych, ponieważ
wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca. Dążą oni w nich do
określenia pojęcia, a przede wszystkim struktury koordynacji
ruchowej. Wbrew pozorom nie była to domena wyłącznie
specjalistów związanych ze sportem, ale też biologów,
fizjologów, lekarzy a nawet psychologów. Przykładem tego może
być P.G. Zimbardo według którego: „...sprzężenie zwrotne
dostarcza informacji o wynikach danej reakcji jak i jej
właściwościach (czasowych, przestrzennych, o jej kierunku,
poziomie intensywności itd.), pomagając uczynić otaczające nas
środowisko oraz własne zachowanie przewidywalnym
i potencjalnie podatnym na sterowanie.” [1994, 203].
Znaczącym impulsem w badaniach nad koordynacją
ruchową była
działalność E. Fleishmana
i jego
współpracowników. Podjęli oni próbę wyodrębnienia zdolności
koordynacyjnych. Uczeni Czechosłowacji i Niemiec koordynację
utożsamiali ze zwinnością. P. Hirtz przedstawił oryginalna
klasyfikację zdolności koordynacyjnych wyodrębniając w niej:
orientację przestrzenną, różnicowanie kinestetyczne, szybkość
reakcji, rytmizację ruchów i równowagę [1985]. D. Blume [1981]
zwiększył ich liczbę do siedmiu dodając: zdolność łączenia
ruchów i dostosowania (kombinowania, przestawiania). Badania
nad koordynacją prowadzili też Polacy. Ich prekursorem był

J. Pieter [1948]. Jednym z ich kontynuatorów w był W. Starosta,
który skupił się m. in. nad zdolnością różnicowania
kinestetycznego jako ważną składową koordynacji ruchowej,
podkreślając tym samym jej ścisły związek z poziomem
przygotowania technicznego zawodnika. Jednym z efektów jego
aktywności było zaproponowanie nowej i lakonicznej definicji
koordynacji ruchowej jako: „..zdolność człowieka do
wykonywania złożonych ruchów, dokładnie, szybko i w zmiennych
warunkach" [Starosta, 1989, 9] i wyodrębnienie czterech
kolejnych
rodzajów
zdolności
koordynacyjnych
tj.
współpracowania, wyrazistości (ekspresji) i symetryzacji ruchów,
rozluźniania mięśni [Starosta, 1995, 1998].
POJĘCIE „CZUCIA WODY” I „CZUCIA PIŁKI” W INTERPRETACJI
RÓŻNYCH AUTORÓW

Choć, liczne grono przedstawicieli różnych dyscyplin
nauki przyznawało „czuciu wody” niezwykle ważną rolę
w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności pływackich, to trudno im
było je zdefiniować. Prawdopodobnie, pierwszy krok w kierunku
określenia „czucia wody” wykonał w latach 30-tych XX stulecia
S. A Żekulin [1935]. Później, znaczący wkład do tego problemu
wnieśli psycholodzy [Puni, 1955, 1959; Rudik, 1958] i fizjolodzy
[Krestownikow, 1951; Zimkin, 1952; Handelsman, Smirnow,
1966]. Specjalista pływania E. Bartkowiak [1976] potraktował
„czucie wody” jako bardzo ważny element. Pomimo pozornego
braku zainteresowania, pojęcie to funkcjonowało wśród
zawodników i trenerów sportu pływackiego- przypomniał o tym
w swoim wywiadzie wielokrotny mistrz Igrzysk Olimpijskich
w Seulu M. Biondi [1988] nadając temu czuciu wyjątkowe –
wiodące znaczenie dla osiągania wysokich wyników
sportowych. Kontynuacją jego idei była publikacja W. Starosty,
w której opierając się na sposobach definiowania "czucia wody"
przez różnych badaczy wskazał na różnice i podobieństwa
w określaniu tego czucia. W pracy tej po raz pierwszy
przedstawił elementy składowe tego pojęcia w oparciu
o 5 podstawowych zdolności koordynacyjnych: różnicowanie
kinestetyczne ruchu i jego rytmizację, orientację przestrzenną,
szybką reakcję, zachowanie równowagi [1992, 1993, 13-31].
W jego ujęciu na "czucie wody" składało się 27 elementów i Autor
nie był pewny, czy wymienił wszystkie z nich. Są to bardzo
subtelne, trudne do określenia związki przyczynowo-skutkowe
wymagające doskonałej znajomości własnego organizmu
i środowiska wodnego.
Gra jaką jest piłka wodna wymaga od zawodników poza
wszechstronną sprawnością pływacką także techniki opanowania
piłki oraz znajomości skomplikowanej taktyki. Dlatego,
w treningu piłkarzy wodnych dąży się do doskonałego
opanowania specyficznego dla tej gry sposobu pływania,
wykonywania elementów technicznych z piłką, a szczególnie
podania piłki i strzału na bramkę. Dwa ostatnie elementy mają
ścisły związek z "czuciem piłki", które w równym stopniu jak
"czucie wody" jest trudne do zdefiniowania. Pierwszorzędne
znaczenie w tej złożonej strukturze mają m. in. wrażenia
kinestetyczne. W. Stronczyński [1990] podzielił je na: czucie
amortyzujące i dynamiczne. G. Gagajewa natomiast ujęła te
wrażenia jako możliwość: "...wytworzenia bardzo dokładnego,
złożonego i wyspecjalizowanego spostrzegania właściwości piłki
oraz jej lotu, odległości od niej i wreszcie swoich ruchów z piłką.”
[1973, 25].
Pojęcia "czucia wody”, jak też „czucia piłki" są trudne do
zdefiniowania choć występują na każdym treningu zawodników
piłki wodnej. Wielu badaczy pomija te niezwykle ważne
elementy, gdyż stanowią one newralgiczne punkty. Po pierwsze,
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ze względu na brak dokładnej ich definicji, po drugie, na
wyjątkowo zmienny ich charakter. Pojęcia te, a szczególnie
„czucie piłki” u zawodników piłki wodnej posiadają
wyjątkowo skromne piśmiennictwo. Dlatego, stało się ono
przedmiotem badań których celem było: 1). Poszukiwanie
określenia pojęcia „czucia wody” i „czucia piłki”; 2). Próba
określenia ich składowych i zmienności w różnych okresach
treningowych; 3). Poznanie uwarunkowań kształtowania tych
specyficznych rodzajów czucia u badanych w zależności od ich
wieku i zaawansowania sportowego; 4). 0kreślenie zależności
pomiędzy stażem, poziomem tych rodzajów czucia i ich
wpływem na poziom przygotowania technicznego.
METODA I MATERIAŁ
Badaniami ukierunkowanymi na określenie pojęć
"czucia wody” i „czucia piłki" objęto 50 zawodników, w tym
piłkarzy wodnych i pływaków. Zawodnikami początkującymi
w piłce wodnej byli młodzicy (20 osób w przedziale wieku 12-15
lat). Wysoko zaawansowanych piłkarzy wodnych reprezentowali
juniorzy młodsi (16 osób). Grupę pływaków stanowili uczestnicy
mistrzostw Polski na rozmaitych dystansach i w różnych stylach.
Na juniorach piłki wodnej przeprowadzono trzykrotny
sprawdzian sprawności specjalnej i ankietę składającą się z 19
pytań dotyczących "czucia wody” i „czucia piłki". Dla
porównania wyników, test sprawności specjalnej przeprowadzono
na młodzikach. Pływacy uczestniczyli tylko w wypełnianiu
ankiety na temat "czucia wody", ich poziom sportowy był
porównywalny do piłkarzy wodnych-juniorów. Pomiary
sprawności specjalnej składały się z następujących zadań
ruchowych: 1). 200 podań wykonanych przez dwóch
zawodników znajdujących się w odległości 2m od siebie (lewą
lub prawą ręką). Każdy upadek piłki oznaczał odjęcie
zawodnikowi 1 punktu. Maksymalnie można było zdobyć 200
punktów. 2). Dwie serie strzałów z linii rzutów karnych (3 m)
w każdy narożnik bramki, tj. LD, LG, PD, PG. Za każdy celny
rzut można było uzyskać 2 punkty. W jednej serii można było
zdobyć maksymalnie 16 pkt., a w dwóch seriach 32 pkt. 3). Rzuty
piłką na odległość 5 m, 10 m i 15 m dla juniorów, a na 5 m i 10 m
dla młodzików. Odległość rzutów mierzono z dokładnością do
0,5 m. W zadaniu tym wykonywano po dwa rzuty na każdą
odległość. W rzutach na daną odległość można było zdobyć
maksymalnie 4 pkt. Z pomocą zadań 1-3 oceniano poziom
„czucia piłki”. 4). Pływanie bez piłki na czas na 20 m ze
startu stojąc we wodzie. Czas mierzono w dokładnością do
0,01 s. Zawodnik startował na opuszczenie ręki przez
prowadzącego pomiary. 5). Pływanie z piłką na czas na dystansie
20 m ze startu stojąc we wodzie. Czas mierzono z dokładnością
do 0,01 s. 6). Pływanie „techniczne” – „dreptanie” na odcinku
20 m ze startu stojąc we wodzie. Czas mierzono z dokładnością
do 0,01 s. Wykorzystano następujące metody statystyczne: test
"T" Studenta, współczynnik korelacji, test "U ".
WYNIKI
Porównanie sposobów określania "czucia wody" przez piłkarzy
wodnych i pływaków
Przy próbie określania pojęcia "czucia wody" piłkarze
wodni wymienili następujące czynniki: swobodne poruszanie się
(31,25%), częsty kontakt z wodą (18,75%), odpowiednie napięcie
mięśniowe (25%), nacisk dłoni na wodę (12,5); a pływacy:
zagarnianie wody rękoma, szybkość i zręczność w pływaniu.
Przejaw tego czucia u zawodników piłki wodnej miał
odzwierciedlenie w samopoczuciu (56,25%) i zmęczeniu
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(43,75%). U pływaków objawiał się pod postacią np. wyniku
sportowego, szybkiego pływania, odpowiedniej techniki (42,8%)
i zmęczenia (28,6%).W opinii piłkarzy wodnych określona
technika (50%) była najczęstszym przejawem istnienia związku
między "czuciem wody", a uzyskanym wynikiem sportowym.
U pływaków odzwierciedleniem poziomu tego czucia był
określony wynik - czas (35.7%).
Poszukiwanie związku między "czuciem wody", a uzyskanym
wynikiem sportowym
Na podstawie opinii badanych nie podlegał dyskusji fakt
istnienia związku pomiędzy "czuciem wody", a uzyskanym
wynikiem sportowym (100%). Natomiast zdania były podzielone
co do przejawów tego związku. Pływacy uważali, że
najważniejszym przejawem tego związku jest określony wynik
czasowy (35,7%), a według piłkarzy wodnych, określona technika
(50%). Wiązało się to z tym, iż w piłce wodnej nie osiągnie się
wysokiego poziomu bez opanowania techniki pływania i gry,
a u pływaków technika nie odgrywa tak dużej roli, byleby była
skuteczna.
Duże zróżnicowanie treści wypowiedzi ankietowanych
wystąpiło przy ocenie wpływu "czucia wody" na technikę
pływania. Niektórzy uważali, że wpływ jest; inni, że go nie ma,
a pozostali, iż jest ale techniki na "czucie wody"
Porównanie treści niektórych opinii trenera dotyczących "czucia
piłki" i jego wychowanków
Trener i jego podopieczni "czucie piłki" interpretowali
w sposób podobny. Twierdzili, że polega ono na dobrym ułożenie
jej na dłoni, co umożliwia wykonania zamierzonego ruchu np.
podania, strzału. Według szkoleniowca "czucie piłki" było
uwarunkowane ułożeniem dłoni i ciała przy przyjęciu piłki lub
strzale; odpowiednią pracą nóg umożliwiającą uzyskanie
prawidłowego „wyjścia z wody” w zależności od sytuacji w jakiej
mamy przyjąć piłkę lub podać albo oddać rzut na bramkę.
Sprowadza się to do koordynacji ruchowej umożliwiającej zgranie
tych elementów. Według trenera i jego zawodników istotny
wpływ na poziom "czucia piłki" ma systematyczny trening.
Piłkarze wodni zwrócili też uwagę na konieczność „obcowania”
z piłką w typowych i nietypowych sytuacjach oraz na wpływ
emocji podczas gry. Podsumowując opinie trenera i jego
wychowanków wnioskować można o właściwym zrozumieniu
przez zawodników celów jakie mają do zrealizowania. Orientacja
piłkarzy wodnych w tak złożonym pojęciu jakim jest "czucie
piłki" zmusza szkoleniowców do stosowania odpowiednich metod
i środków dla podniesienia poziomu tego czucia.
Próba określenia składowych "czucia wody” i „czucia piłki"
i ich zmienności w różnych okresach treningowych piłkarzy
wodnych
"Czucie
wody"
to
specyficzna
właściwość
charakterystyczna dla każdej osoby przebywającej w środowisku
wodnym. Podczas wykonywania ćwiczeń pływackich czucie to
jest różnie odczuwane, tzn. posiada elementy składowe, które
w określony sposób wpływają na to pojęcie. Do tych elementów
zaliczamy m.in. odpowiednie pociągnięcie ramienia pod wodą
(43,75%), siłę wywieraną przez ramiona i nogi na wodę (31,25%),
szybkość ruchów ramion (6,25%) i precyzję ruchów ramion i nóg
(18,75%). Specyfika gry w waterpolo wymaga wysokiego
poziomu pływania, doskonałego "pokierowania" piłką czyli
"czucia piłki". Skuteczność „operowanie piłką” zależy od wielu
elementów składowych "czucia piłki”: wyjścia do piłki
i nakrycia jej dłonią (31,25%), nastawienia psychicznego (12,5%),
odpowiedniej reakcji na lot piłki (12,5%), dokładności odbioru
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piłki (12,5%), dobrej przyczepności piłki do dłoni (12,5%),
"wyprowadzenia" ramienia (12,5%), siły i szybkości (6,25%).
"Czucie wody” i „czucie piłki" podlega wytrenowaniu.
Oznacza to, że ich poziom nie jest stały i podlega zmianom
.Temu procesowi podlegają ich składowe. Na zmienność tych
elementów wpływają m. in. okresy treningowe. Umiejętne
stosowanie w okresach treningowych odpowiednich ćwiczeń
i metod kształtowania poziomu "czucia wody” i „czucia piłki" –
sprzyja podniesieniu poziomu umiejętności technicznych piłkarza
wodnego.
Uwarunkowania kształtowania się "czucia wody” i „czucia
piłki"
"Czucie wody” i „czucie piłki" to zespół specyficznych
wrażeń
kinestetycznych
wymagających
odpowiedniego
kształtowania uzależnionych od: warunków fizycznych
i psychicznych zawodnika, poziomu jego zdolności ruchowych,
a także odpowiednich warunków zewnętrznych. Jednak
podstawowym warunkiem jest trening (50%) umożliwiający
określony poziom rozwoju tych wrażeń u waterpolistów. „Czucie
wody" w opinii pływaków kształtuje się głównie podczas
pływania, a więc częstego kontaktu z wodą (31,25%). Z kolei
"czucie piłki" według piłkarzy wodnych doskonali się poprzez
wykonywanie elementów technicznych (31,25%),tj. częsty
kontakt z piłką (12,5%) i wykonywanie z nią różnorodnych
ćwiczeń podczas treningu (6,25%). Kolejnymi ważnymi
czynnikami w kształtowaniu tego czucia są: nastawienie
psychiczne (12,5%) i temperatura wody (18,75%). Wyrazistość
"czucia wody” i „czucia piłki" pogarsza się przy znacznym
obniżeniu temperatury wody (poniżej 16 stopni)- wywołując
wyraźne
pogorszenie
zdolności
odczuwania
wrażeń
towarzyszących grze, spadek zainteresowania wodą i piłką oraz
nieodpowiednie nastawienie psychiczne. Dodatkowo elementami
obniżającymi to czucie są: nieadekwatne do możliwości
ćwiczących obciążenia treningowe (12,5%), zbyt długi okres
pływania przy małych obciążeniach (12,5%), przerwy
w treningach (31,25%) itd. Wiele danych z tych i innych badań
zdaje się wskazywać, iż poziom obu rodzajów czucia jest
wyraźnie indywidualnie zróżnicowany.
Wpływ stażu i poziomu "czucia wody” i „czucia piłki” na
technikę gry piłkarzy wodnych
Bardzo istotną składową gry piłkarzy wodnych są
umiejętności połączone ze zmianą tempa i rytmu pływania,
„dryblingu” z piłką i postrzegania piłki silnie związane jest
z "czuciem wody” i „czuciem piłki". Poziom tych umiejętności
może jednak ulec zmianie na skutek obniżenia lub zniknięcia
"czucia wody” i „czucia piłki". To z kolei wiąże się z poziomem
przygotowania technicznego zawodnika i jego stażem. Dłuższe
przerwy w treningu, to nie jedyna przyczyna zanikania obu
rodzajów czucia. Jakiekolwiek zaniedbanie (subiektywne czy
obiektywne) może wpływać na obniżenie poziomu tych
specyficznych rodzajów czucia. W racjonalnie realizowanym
szkoleniu wraz ze stażem treningowym wzrasta poziom zdolności
ruchowych i umiejętności i technicznych. Dzięki czemu gra staje
się bardziej precyzyjna, wyrafinowana, przemyślana i pełna
ekspresji oraz widowiskowa. Ścisły związek jaki wystąpił
pomiędzy stażem zawodniczym, a techniką gry piłkarza wodnego
wskazuje na zwiększenie znaczenia obu rodzajów czucia i tworzy
nowe perspektywy dla wzrost atrakcyjności tej gry sportowej.
"Czucie wody” i „czucie piłki" w różnych okresach
treningowych
Podczas trzech badań przeprowadzono zestaw zadań
ruchowych sprawności specjalnej. Ich celem było określenie

ewentualnych zmian zachodzących w różnych okresach
treningowych i wpływu różnych czynników na poziom "czucia
wody” i „czucia piłki." Na podstawie analizy wyników tych badań
stwierdzono m. in. nieznaczne wahania dokładności podań.
Największa różnica wynosiła 0,9% co świadczy o dobrym
poziomie. Mogło to być skutkiem stosowania nie "luźnego"
pływania, ale ćwiczeń w postaci gier i zabaw z piłką w wodzie
i na lądzie. Ponadto, nastąpił spadek celności rzutów w każdy
narożnik bramki (z okresu przygotowawczego do przejściowego
aż o 40%). Poziom "czucia piłki" w okresach treningowych był
różny: największa celność obserwowano w prawy dolny narożnik
i nieco niższą w prawy górny, a najniższy jej poziom dotyczył
lewej strony bramki. Najwyższy poziom "czucia piłki" wystąpił
w okresie przygotowawczym, a "czucia wody" w okresie
startowym.
Analiza wyników uzyskanych przez juniorów i młodzików
w okresie przygotowawczym
Ze względu na przeprowadzone jedno badanie wyniki
przedstawiają niepełną informację odnośnie poziomu obu
rodzajów czucia. Stanowią one jedynie jego niewielki fragment
u młodych waterpolistów. Najmniejsza różnica w poziomie
umiejętności wystąpiła w zakresie dokładności podań, wyniki
osiągnięte przez młodzików były gorsze od juniorów. Wpływ na
to miała m. in. niska skuteczność rzutów na bramkę, okres
wzmożonego rozwoju fizycznego i niski poziom koordynacji
przejawiający się w dużych wahaniach celności. Stwierdzono,
istnienie związku pomiędzy stażem gry zawodnika, a "czuciem
wody” i „czuciem piłki", który potwierdziło zróżnicowanie
osiągniętych rezultatów przez dwie grupy różnego poziomu
zaawansowania waterpolistów.
Porównanie wyników wykonania zadań ruchowych przez
juniorów i młodzików
Na podstawie wyników obliczeń statystycznych najsilniej
korelował: wzrost celnych strzałów w I serii w stosunku do II serii
- u starszych piłkarzy wodnych (co oznacza ,iż zależność ta była
proporcjonalna; u młodych była ona odwrotnie proporcjonalna):
wraz ze wzrostem celnych strzałów obniżała się prędkość
pływania u młodzików, a u juniorów korelacja ta była nieistotna;
wzrost ilości dokładnych podań pogarszał celność strzałów
w narożniki u juniorów. a u młodzików zależność ta była
proporcjonalna; wzrost celnych strzałów w narożniki podnosił
poziom celnych rzutów na odległość; zależności wyników dwóch
grup były istotne statystycznie.
PODSUMOWANIE
Z badań przeprowadzonych na piłkarzach wodnych
o różnym stopniu zaawansowania wynikało, że "czucie wody" jest
istotnym czynnikiem w odpowiedniej adaptacji do środowiska
wodnego i umiejętności swobodnego poruszania się w nim.
Próbowano wykazać znaczenie "czucia piłki" w złożonej
działalności waterpolisty. Było to trudne. gdyż każdy zawodnik
był indywidualnością i poziom "czucia wody", jak też „czucia
piłki” u każdego z nich przejawiał się w zróżnicowany sposób.
Poza tym wpływ danego czynnika może mieć odmienne skutki
u dwóch różnych zawodników.
WNIOSKI I ZALECENIA
1.

W opinii badanych pływaków i piłkarzy wodnych
odpowiedni poziom "czucia wody " jest bardzo ważnym
elementem składowym techniki pływania.
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2.

Rozwój "czucia wody" jest uzależniony od wielu
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, m. in.
temperatury wody (18,75%), samopoczucia (18,75~21,4%),
wielkości
stosowanych
obciążeń
treningowych
(7,1~35,7%).
3.
Poziom "czucia wody" zależy od: wieku, zaawansowania
sportowego i stażu
4.
"Czucie piłki" zależy od długości stażu zawodniczego,
a więc też gromadzenia przez zawodnika doświadczenia
podczas którego dochodzi do coraz ściślejszego
współdziałania eksteroreceptorów i proprioreceptorów
umożliwiających tworzenie pełnego wyobrażenia o ułożeniu
ciała i poszczególnych jego części.
5.
Przerwa w treningu połączona z brakiem "kontaktu z piłką”
wpływa na obniżenie poziomu "czucia piłki". Dlatego
w okresie przejściowym winno stosować się ćwiczenia
techniczne w formie gier i zabaw w wodzie i na lądzie.
6.
Poziom wrażeń kinestetycznych, a więc też "czucia piłki"
zależy od: warunków zewnętrznych, nastawienia
psychicznego, wielkości obciążeń treningowych.
7.
Pod wpływem zmęczenia obniża się poziom "czucia piłki",
a więc też dokładności ruchów i związany z nim poziom
koordynacji ruchowej.
8.
Wyższy poziom "czucia piłki" występuje w części
zasadniczej jednostki treningowej, w związku z czym winno
się zwracać uwagę na świadome uczestnictwo zawodnika
w procesie treningowym w wodzie i na lądzie. Ponadto,
w tej części jednostki zalecane jest stosowanie złożonych
koordynacyjnie
ćwiczeń
wymagających
wysokiej
dokładności ruchów.
9.
Poziom wrażeń kinestetycznych, a więc także "czucia piłki”
zależy od: warunków zewnętrznych, nastawienia
psychicznego i stosowanych obciążeń treningowych.
10. Pod wpływem zmęczenia obniżeniu ulega poziom
koordynacji ruchowej, w tym też „czucia piłki". Tym
objaśniać można popełnianie największej liczby błędów
technicznych i wykonywanie przez zaawansowanych
zawodników niedokładnych ruchów. Skutecznym sposobem
w siatkówce okazało się wymaganie przez ich trenera,
H. Wagnera dokładnego wykonania przez zawodników
kadry narodowej wybranych ćwiczeń bezpośrednio po
zakończonym intensywnym treningu. Była to mało
stosowana postać doskonalenia techniki.
11. Wyższy poziom „czucia piłki” pojawia w części zasadniczej
jednostki treningowej, w związku z czym winno się wtedy
stosować doskonalenie techniki złożonych ćwiczeń
i zwracać uwagę na świadome uczestnictwo zawodnika
w procesie treningowym.
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ROLA INNOWACJI WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W TYM RÓWNIEŻ TURYSTYCZNEJ
Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.1
Miejsce innowacji /innowacyjności/ w dzisiejszej
działalności gospodarczej należałoby rozpatrywać na tle
czynników produkcji i konkurencyjności tak całej gospodarki
narodowej jak i, a może w szczególności, poszczególnych jej
elementów to jest pojedynczych przedsiębiorstw.
Czynnik produkcji to materialne lub niematerialne zasoby
niezbędne do wytwarzania dóbr w postaci towarów lub usług.2
W warunkach współczesnego rozwoju gospodarczego należy także
uwzględnić nowoczesne czynniki ekonomiczne i społeczne, które
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają – zwłaszcza
w formie rosnącej produktywności – na zwiększenie efektywności
działalności gospodarczej. Bardzo ważne znaczenie ma tu
umiejętne wykorzystanie przez organizatora procesu działalności
gospodarczej właściwego kształtowania zachodzących, między
czynnikami produkcji relacji, zależnie od fazy rozwoju społecznogospodarczego oraz jego warunki i możliwości. Poziom niektórych
czynników produkcji można zmieniać dość szybko, podczas gdy
zmiana poziomu innych może trwać długo. W długim okresie
poziom wszystkich czynników produkcji może ulegać zmianie.
W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji:
−

ziemia jako obszar pod uprawę, zasoby naturalne oraz
teren pod budowę;

−

praca jako wysiłek ludzki włożony w wytworzenie danego
dobra;

−

kapitał.
Ekonomia XX wieku do podstawowych czynników
zaliczała, kapitał i pracę. Współcześni ekonomiści do zasadniczych
czynników produkcji dodają oprócz kapitału i pracy wiedzę.
W klasycznej definicji terminu wiedza zawarte są trzy
elementy tj.:3
−

przekonanie, jako sąd w sensie logicznym;

−

uzasadnienie, że przekonanie jest uzasadnione;

−

prawdziwość, iż przekonanie jest prawdziwe.
W ujęciu encyklopedycznym definiuje się wiedzę jako
„ogół wiadomości zdobytych dzięki uczeniu się z jakiejś dziedziny
/rzeczywistości/ wraz z umiejętnością ich wykorzystania”.
Wiedza jako czynnik wytwórczy to zapewne, między
innymi, takie elementy jak przedsiębiorczość i innowacje.
Elementem sprawczym prawidłowego działania zarówno
przedsiębiorczości jak i innowacyjności jest istnienie
konkurencyjności w działalności gospodarczej.
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Konkurencyjność rozumiana jest jako proces, za pomocą
którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich celów
i maksymalizacji swojej satysfakcji próbują przedstawić oferty
korzystniejsze od innych ofert swoich rywali. Przy czym
konkurencja występuje zarówno między sprzedawcami jak
i nabywcami. Jest to potencjał możliwości oraz umiejętności
danego podmiotu rynkowego do rywalizacji ze strony innych
podmiotów działających w tej samej branży rynku. Według OECD
konkurencyjność międzynarodowa oznacza zdolność firm,
przemysłów, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań
do sprostania międzynarodowej rywalizacji oaz do trwałego
zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników
produkcji i wysokiego poziomu zatrudnienia.4
Przez przedsiębiorczość należy rozumieć proces
kreowania czegoś odmiennego z uwagi na jego wartość, w ramach
którego poświęca się konieczny czas i wysiłek, zakładając
towarzyszące mu ryzyko finansowe, psychiczne i społeczne,
oczekując
uzyskania
nagrody finansowej
i osobistej
satysfakcji.5Jest to więc:
a) proces ukierunkowany na działania w warunkach
nowatorskiego pomysłu celem generowania korzyści na
rynku;
b) zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania
człowieka.
Literatura przedmiotu oraz praktyka dowodzi, że
współcześnie długookresowe sukcesy gospodarcze odnoszą tylko
te kraje i przedsiębiorstwa, które poprawę pozycji konkurencyjnej
uznają za główny cel strategiczny. Doświadczenia ostatnich lat
płynące z szeregu krajów świata nakazują uznać, że
perspektywicznie rozwój gospodarczy – a także poziom
zatrudnienia – w największym stopniu zależą od tego, czy kraj
/przedsiębiorstwo/ jest w stanie opracowywać i stosować
innowacyjne rozwiązania.
Dzisiejsze wymogi świata gospodarczego zmuszają do
poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. O ile
w minionym okresie – niekoniecznie odległym – dominację
gospodarczą zapewniały krajom i firmom zasoby naturalne, o tyle
we współczesnych czasach liczy się myśl techniczna,
wynalazczość i innowacyjność. To one dzisiaj stanowią główne
napędy w rozwoju światowej gospodarki. Bez wątpienia
działalność badawczo-rozwojowa i wdrażanie innowacji są tymi
czynnikami, które mogą zapewnić długookresowy i stabilny
rozwój gospodarczy.
W dawnych czasach innowacjami zajmował się wynalazca,
indywidualista o genialnym umyśle. Obecnie taka wynalazczość,
chociaż nadal jest możliwa, to w globalnym wyścigu jest mało
efektywna. Przy obecnej złożoności technologii wytworzenie
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działającego prototypu produktu bądź usługi wymaga
skoncentrowanej pracy dużego zespołu zdolnych pełnych zapału
no i środków finansowych badaczy na przestrzeni kilku lat.
Pojęcie innowacji pochodzi od języka łacińskiego
i oznacza tworzenie czegoś nowego. Innowacja zatem to nowość,
rzecz nowo wprowadzona, wdrażanie nowych technologii, nowej
formy organizacji, nowych metod produkcyjnych, finansowych
i marketingowych, tworzenie nowoczesnych dóbr i usług lub
bardziej racjonalne ich wykorzystanie.6
Zgodnie z Havard Business Essentials – innowacja to
ucieleśnienie, kombinacja lub synteza wiedzy w postaci
oryginalnych, ważnych i cenionych nowych produktów,
procesów.7
Natomiast Oslo Manual, definiuje innowacje jako
wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub
znacznie ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu
/towaru lub usługi/, procesu, marketingu lub organizacji. Istotą
innowacji jest wdrażanie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego
produktu polega na zaoferowaniu goo na rynku. Wdrożenie
nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej
organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.8
Według ustawy z dnia 30 maja 2008r., o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej – działalność
innowacyjna, to działalność polegająca na opracowaniu nowej
technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.9
Innowacyjność w zależności od przedmiotu może być:
−

procesowa, opracowanie lub wdrażanie
znaczące ulepszanie istniejącej technologii;

−

produktowa, opracowanie i wdrożenie do produkcji
nowego produktu lub usługi;

−

organizacyjna,
zastosowanie
organizacyjnych;

−

marketingowa,
zastosowanie
nowych
marketingowych.
W innowacjach można wyróżnić takie cechy jak:

−

są ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą
wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania itp.;

−

wymagają od innowatorów wykorzystania swoich
najsilniejszych stron i są one skutkiem wywołanym
w gospodarce i społeczeństwie;

nowych

nowej

Lu

rozwiązań
technik

−

udowodnić
innowacyjność,
potwierdzając
liczbę
konkretnych jego właściwości, parametrów technicznych
/użytkowych itp./, które przesądzają o jego przewadze nad
innymi produktami danej branży.
Innowacje można ocenić jako nowości w skali danej firmy
albo regionu, kraju czy świata. Proces innowacji jest określany
dynamicznie jako zespół działań składających się na powstanie
koncepcji, opracowanie rozwiązania oraz wdrożenie innowacji
w przedsiębiorstwie lub jego promocję i sprzedaż na rynku.
Stanowi on ciąg powtarzających się w czasie interakcji od
powstania pomysłu na innowację do jego komercjalizacji. Jest to
ciągły proces uczenia się innowacyjnego, przebiegający w firmie,
w powiązaniu z jego otoczeniem rynkowym. Innowacje mogą
mieć charakter materialny lub nie materialny.
Efektywność procesu innowacji jest uwarunkowana
przepływem i wykorzystaniem w odpowiednim czasie aktualnej
informacji i wiedzy oraz zachodzącymi wzdłuż niego relacjami ze
współpracownikami na rynku, którzy są zaangażowani
w opracowanie, wdrożenie lub transfer i sprzedaż innowacji.
Przedsiębiorstwo umacnia relacje i więzi z klientami
i współpracownikami, monitoruje konkurentów oraz aktualizuje
i wykorzystuje bazy danych, które zawierają informacje o rynku
i uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, przydatne
w tworzeniu wiedzy na temat nowych rozwiązań. Gromadzona
i rozwijana w przedsiębiorstwie oraz pozyskiwana z rynku
/otoczenia zewnętrznego/ wiedza ułatwia kreowanie i wdrażanie
innowacji. Realizacja procesów innowacji w przedsiębiorstwie jest
ukierunkowana na wzrost wartości wiedzy zgromadzonej w jego
produktach, celem większego usatysfakcjonowania klientów
proponowaną im ofertą o wyższej wartości.
Procesy innowacji muszą być odpowiednio zarządzane
w przedsiębiorstwie, ściśle związane z jego misją i strategią oraz
stymulowane zarówno przez rynek, jak i technikę. W procesach
innowacji stosowane jest twórcze uczenie się firmy. Twórcze
myślenie prowadzi do nowych koncepcji oraz korzyści
konkurencyjnych
podczas
opracowywania,
wdrażania
i komercjalizacji innowacji. Myślenie adaptacyjne zaś jest
stosowane w procesie innowacji w trakcie naśladownictwa, bądź
zakupu pomysłów na innowacje lub rozwiązań innowacyjnych.
Przedsiębiorstwo można uznać za innowacyjne jeśli
uczestniczy w procesach innowacji tj.:10
−

prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe
lub dokonuje zakupów projektów nowych produktów,
rozwiązań w zakresie technologii, produkcji, zarządzania;

−

systematycznie wdraża innowacje, tj. stosuje nowe
rozwiązania w swojej działalności lub w swoich
produktach;

−

wprowadza innowacje na rynek;

−

innowacje technologiczne powstają w wyniku
działalności innowacyjnej obejmującej wiele działań
o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym,
finansowym i handlowym.
Przy
innowacyjnym
produkcie
itp.
wymaga
udowodnienia:
−

brak na rynku docelowym takich produktów;

−

na czym polega nowość produktu w stosunku do
produktów już istniejących i w jakim stopniu będzie on
konkurencyjny w stosunku do nich;

−

sam stopień innowacyjności, poprzez przedstawienie
spisu podstaw /źródeł/, na podstawie których określono
innowacyjność z podaniem tytułów, raportów, dat ich
wydania oraz wskazanym miejscem ich dostępności;

6
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−

przeznacza na działalność innowacyjną stosunkowo
wysokie środki finansowe.
Swoisty wyścig po sukces, w jakim biorą udział
współczesne organizacje, doprowadził do sytuacji, w której
przedsiębiorcy dla uzyskania skutecznej przewagi konkurencyjnej,
starają się wyprzedzać innych w szukaniu wszystkiego tego, co
nowatorskie i trudne do skopiowania a co przynosi wartość dodaną.
Aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną i szybko
adaptować się do warunków funkcjonowania na rynkach
globalnych, charakteryzujących się dużą dynamiką zmian, firmy
starają się wejść w skład organizacji sieciowej, realizującej procesy
innowacji.
10
Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin,
Warszawa 2001.
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Elastyczność działania i nowe rozwiązania w zakresie
zarządzania a przede wszystkim innowacyjność będą niezbędne do
utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa,
które nie wprowadzają zmian lub zbyt wolno reagują na zdarzenia
– zmiany zachodzące w otoczeniu mogą i upadają. „Nie można tak
po prostu ograniczać się do utrzymywania istniejącego status quo”
twierdzi Jack Welch – ponieważ co chwila producent z innego
kraju wprowadza nowy produkt, zmieniają się gusty klientów,
następuje również przełom w technologii.11
Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje koncepcję rynku
otwartego na innowacje, na którym wykorzystywane są przez
uczestników sieci takie rozwiązania w zakresie przepływu
innowacji, jak: licencje, jon venture, alianse strategiczne,
franchising. Są one stosowane w celu osiągnięcia przez firmy
korzyści wolnego handlu w zakresie przepływu nowych udei,
rozwiązań w procesach innowacji.
Do
głównych
czynników
innowacyjności
i konkurencyjności w przedsiębiorstwie można zaliczyć:12
1.
Zdolność inwencji, kreowania i podejmowania innowacji,
oznacza dokonanie odkrywczej inwencji, przekształcenia
jej w realistyczny projekt i zastosowanie tego projektu
w działalności przedsiębiorstwa, w celu utrzymania
i/lub podniesienia jego konkurencyjności.
2.
Umiejętność
chłonności
innowacji
–
oznacza
proinwestycyjną postawę pracowników, menedżerów
i struktur przedsiębiorstwa /chłonność wewnętrzna/ oraz
akceptację
innowacji
przez
indywidualnych
konsumentów, nabywców /chłonność rynkowa/.
3.
Zdolności
strukturalne
wzmocnienia
pozycji
konkurencyjnej to potencjalne możliwości powiększenia
udziału w rynku, tkwiąjące w posiadanej infrastrukturze
technicznej i organizacyjnej.
4.
Kompetencje rozwoju innowacyjności produktowej to
możliwości wzbogacenia cech indywidualnych produktu
oraz asortymentu produktu, na bazie posiadanego
potencjału techniczno-technologicznego i finansowego.
5.
Zdolności
innowacyjne
potencjału
technicznotechnologicznego oznaczają stopień atrakcyjności
i innowacyjności posiadanej techniki i technologii.
6.
Umiejętności wzmocnienia konkurencyjności kosztowej to
rezerwy kosztowe tkwiące w procesach zarządzania
działaniami logistycznymi i produkcyjnymi.
7.
Zdolność finansowania działań innowacyjnych i działań
wspierających konkurencyjność rynkową, to aktualne
nadwyżki kapitałowe oraz realne możliwości pozyskania
źródeł finansowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Innowacje to produkty o znaczącej wartości wiedzy. Są
one rezultatem procesu, w którym zachodzi przepływ i tworzenie
wiedzy oraz uczenie się jego uczestników, współpracujących ze
sobą w ramach organizacji sieciowej, na rynku innowacji.Relacje
pomiędzy uczestnikami sieci przynoszą im efekty synergiczne13
w zakresie wykorzystania wspólnych zasobów kapitału
intelektualnego.
Proces innowacji stanowi ciąg powtarzających się
w czasie interakcji14od powstania pomysłu na innowacje, przez jej
opracowanie, wdrożenie, promocję, do sprzedaży na rynku oraz
11
Welch J.,Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Business Week,
Warszawa 2005.
12
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 11/2005, J. Pawłowski,
Zasoby innowacyjności przedsiębiorstwa
13
Synergia, efekt synergiczny, współdziałanie różnych czynników, którego
efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.
14
Wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk.

dalszego rozwoju w czasie. Partnerzy w sieci współpracując ze
sobą
podczas
wykorzystywania
wspólnego
kapitału
intelektualnego i tworzenia wiedzy w procesach innowacji, mają
większe możliwości i szanse na ciągłe wytwarzanie, wdrażanie lub
sprzedaż innowacji na rynku niż wtedy, kiedy każdy z nich
działałby na własny rachunek.
Innowacje
są
nowościami
wdrożonymi
w przedsiębiorstwie i/lub na rynku, jakościowo różnymi
od istniejących rozwiązań dotyczących nowych produktów,
procesów, rozwiązań technicznych, technologii, w sferze
zarządzania /personelem, finansami, jakością itd./. Powinny one
spełniać nowe potrzeby, oczekiwania, preferencje klientów oraz
zaspokajać je w odmienny sposób od dotychczasowego, oferując
im dodatkowe wartości. W procesie innowacji powinna odbywać
się wymiana i wykorzystanie informacji oraz wiedzy przez
współdziałających ze sobą. Mogą to być, oprócz przedstawicieli
firmy, przedstawiciele nauki, dostawcy usług, finansujący
innowacje, inni kooperanci oraz klienci.
Efekty
procesu
innowacji
są
uwarunkowane
wykorzystaniem aktualnych innowacji i wiedzy oraz
zachodzącymi w procesie relacjami ze współpracownikami
organizacji angażującymi swój kapitał intelektualny i opracowanie,
wdrożenie, transfer, finansowanie, promocję i sprzedaż a także
rozwój innowacji w czasie.
Najważniejszym zasobem organizacji jest wiedza: jej
personelu, jej klientów, wiedza zawarta i rozwijana w stosowanych
przez nią procesach i technologiach. Przepływ oraz wzrost
wartości wiedzy w procesie innowacji jest realizowany na bazie
kapitału intelektualnego. Nowa wiedza, która stanowi podstawę
doskonalenia procesów innowacji w czasie oraz wzrostu wartości
kapitału intelektualnego firmy – partnerów procesu i całej
organizacji sieciowej. Staje się to możliwe dzięki zachodzącym
w jej obrębie procesom uczenia się indywidualnego, zespołowego,
organizacyjnego i międzyorganizacyjnego.
Najważniejszą rolą w realizacji procesów innowacji
odgrywają pracownicy wiedzy, którzy potrafią efektywnie
współpracować ze sobą podczas wykorzystywania wspólnych,
komplementarnych w stosunku do siebie zasobów wiedzy.
W procesach innowacji współdziałają oni ze sobą podczas uczenia
się i opracowywania nowych rozwiązań, wdrażania ich w praktyce,
promocji i sprzedaży na rynku, a także stałego rozwoju w czasie.
Wówczas najważniejsze staje się tworzenie w procesie innowacji
nowej wiedzy oraz osiąganie przez jego uczestników efektów
synergicznych, w zakresie wykorzystania wspólnego dla nich
kapitału intelektualnego. Na efektywność wykorzystania kapitału
intelektualnego ma wpływ kształtowany przez kadrę menedżerską
system motywujący pracowników do działań innowacyjnych. Dla
efektywności procesu innowacji kluczowe znaczenie mają alianse
firm innowacyjnych z uczestnikami rynku, reprezentującymi
badania podstawowe, stosowane, zapewniającymi wsparcie
finansowe dla innowacji, a także relacje z klientami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, którzy są lojalni w stosunku do organizacji i mają
wpływ na rozwój innowacji w czasie. Pozycja konkurencyjna
organizacji na rynku innowacji zależy od ukształtowanego przez nią
wizerunku, renomy, znajomości marki, satysfakcji klientów z jej
innowacyjnej oferty oraz jej udziału w rynku innowacji.
Firmy stosują odpowiednie procedury zakupu, promocji
i sprzedaży innowacji na rynku.
Przedsiębiorstwa innowacyjne łączy w działaniu trzy
zasadnicze elementy:[7].
−

kreuje nowy pomysł;

−

realizuje go w praktyce;

−

finansuje realizację.
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Szerzej przedsiębiorstwo innowacyjne można określić
jako zdolne i skłonne do ustawicznego poszukiwania
i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych,
nowych
koncepcji,
pomysłów
wynalazków.
Innowacje
przedsiębiorstwo tworzy, absorbuje i wykorzystuje nowe produkty
czy usługi, a także jest przygotowane do ciągłego adoptowania się
do zmian zachodzących w otoczeniu.
W dzisiejszej grze rynkowej innowacje mogą stanowić
z całą pewnością przewagę konkurencyjną. Zarządzanie
innowacjami polega na wprowadzaniu szeroko pojętych zmian –
innowacji przede wszystkim w przełomowych obszarach
działalności
przedsiębiorstwa.
W
procesie
tworzenia
innowacyjnego przedsiębiorstwa, jak też innowacji w samej firmie
wiele uwagi należy poświęcić tworzeniu klimatu sprzyjającego
zmianom. Chcąc właściwie wykorzystać umiejętności i zdolności
pracowników w innowacyjnym zarządzaniu firmą oraz
wyeliminować bariery, które hamują ich sprawność i rozwój,
a także adaptację do zmian, kierownictwo musi rozwiązywać
problemy w ścisłej współpracy z załogą. Jednym
z fundamentalnych warunków funkcjonowania innowacyjnego
klimatu organizacyjnego jest odpowiedni system informacyjnokomunikacyjny. Kolejną cechą innowacyjnego klimatu
organizacyjnego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz
ich wykorzystanie i rozwój. W zarządzaniu innowacyjnym
potrzebna jest także sprzyjająca innowacjom kultura organizacyjna
i twórczy styl zarządzania. Proinnowacyjna kultura musi być
zorientowana na tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom
w organizacji, pogłębianie wiedzy i umiejętności rozwijania
tolerancji dla ryzyka niepewności i poszukiwań, umacnianie
szacunku wobec postaw nonkonformistycznych i wspieranie
działań grupowych, budowanie atmosfery uznania i szacunku dla
innowatorów, wspieranie twórczych sposobów myślenia
i rozwiązywania problemów, kształtowanie świadomości
dotyczącej wprowadzania zmian, wymiany poglądów, dzielenie się
wiedzą i informacją [19].
Konkurencyjność
polskiej
gospodarki
będzie
w najbliższych latach uzależniona od podwyższenia jej poziomu
innowacyjności stosownie do polityki państwa i UE w tym
przedmiocie. Podstawą realizacji jej założeń jest tworzenie
i rozwój regionalnych systemów innowacji.
W ślad za M. Szuba [3] podaje się niektóre elementy
dotyczące innowacyjności polskiej gospodarki.
Do mocnych stron innowacyjności polskiej gospodarki
należą:
−

zaawansowane badania
wysokiej technologii,

−

potencjał
innowacyjny
przedsiębiorstw,
wiedza
w
zakresie
nowych
technologii,
świadomość
konieczności jej komercyjnego wykorzystania,

−

duża liczba organizacji działających na rzecz
innowacyjności /edukacja, szkolenie, doradztwo, transfer
technologii/,

−

dostosowanie polskich przepisów w zakresie ochrony
praw własności intelektualnej do przepisów UE.

−

Słabe strony innowacyjności polskich przedsiębiorstw:

−

niedostateczny
technologii,

−

niedostateczne nasycenie
technologiami,

gospodarki

−

niski udział nakładów
i rozwojową w PKB,

na

−

słaba współpraca przedsiębiorstw z jednostkami sfery
badawczo-rozwojowej,

rozwój

w

niektórych

przemysłu

dziedzinach

zaawansowanych
nowoczesnymi

działalność

badawczą

137

−

niski udział środków podmiotów gospodarczych
w nakładach przeznaczonych na badania i rozwój,

−

niska motywacja przedsiębiorców do dokonywania zmian,

−

malejąca liczba zgłoszonych i udzielonych patentów.
Szansą
na
poprawę
innowacyjności
polskich
przedsiębiorstw byłyby następujące działania:
−

wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych
w wyniku realizacji wspólnych projektów z UE,

−

koncentracja środków na inwestycjach prorozwojowych,

−

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej,

−

lepszy dostęp do środków finansujących innowacje,

−

poprawa jakości zasobów ludzkich.
Zagrożenia dla innowacyjności tworzą przede wszystkim
takie zjawiska jak:
−

biurokracja ograniczająca możliwości swobodnego
działania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku,

−

zbyt wysokie podatki,

−

brak efektywnego wsparcia ze strony Państwa i władz
lokalnych,

−

agresywna konkurencja firm zagranicznych,

−

spadek produkcji i zatrudnienia w przemyśle wysokiej
techniki i technologii,

−

złożone i często zmieniające się przepisy prawne,

−

spadek atrakcyjności inwestycyjnej Polski,

−

odpływ z Polski kadry pracowniczej.
Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego
rozwoju kraju określa, że podstawowym celem rozwoju
przedsiębiorstw ma być wzrost ich międzynarodowej
konkurencyjności
na
drodze
wzrostu
innowacyjności,
przedsiębiorczości i efektywności ich działalności.
W dobie globalizacji zdolność do kreowania innowacji
staje się coraz ważniejszym czynnikiem warunkującym
długookresowe powodzenie ekonomiczne. Zdolność do kreowania
innowacji opiera się na działalności badawczo rozwojowej
tj. pracach nad usprawnieniem procesów produkcyjnych
i ulepszaniem, rozwijaniem oraz tworzeniem nowych produktów.
Gospodarki, w których zlokalizowane są podmioty gospodarcze,
mające większe zdolności innowacyjne osiągnęły w ostatnich latach
najwyższe stopy wzrostu. Polska gospodarka obecnie
charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności, co wpływa na
jej niższą konkurencyjność.
Dążenie do lepszego wykorzystania istniejącego
potencjału, między innymi pracy, wiedzy i kapitału, a także
budowanie nowych form przewagi konkurencyjnej poprzez wzrost
wydatków na działania prorozwojowe, tj. badania i rozwój,
edukację, innowacje, itp. jest jedynym słusznym rozwiązaniem.
Dlatego też coraz częściej wyrażana jest opinia, że innowacja
stanowi podstawę trwałego wzrostu gospodarczego, rozwoju
gospodarczego a przez to poprawę warunków ekonomicznych
i społecznych dla obywateli.
John Kay do podstawowych źródeł utrzymania sukcesu
firmy zaliczył architekturę, reputację, innowacje i zasoby
strategiczne. Przy czym innowacje oryginalne stanowią, jego
zdaniem, stanowią podstawę przewagi konkurencyjnej [6].
Również Hamel G. i Prohalad C.K. zwracają uwagę na
zasadniczą rolę innowacji. Autorzy ci twierdzą, iż wykreowanie
w przedsiębiorstwie kluczowych kompetencji pozwala zdobyć
długotrwałą przewagę konkurencyjną [5].
Na kluczową rolę innowacji wśród czynników sukcesu
zwrócił uwagę równiwżM.E. Porter [12]. Twierdził oz, że firmy
osiągają
przewagę
konkurencyjną
na
skutek
działań
innowacyjnych.
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Przyjmuje się, że polityka pomocy państwa w sferze
badań i innowacji może się przyczynić do zwiększenia
innowacyjności gospodarki oraz wypracowania skutecznych form
pomocy na rzecz innowacji.
Unia Europejska od dawna zwraca dużą uwagę na
innowacyjność własnej gospodarki. Traktat z Lizbony ugruntował
problem innowacyjności jako jeden z najważniejszych kierunków
polityki unijnej. Stąd też fundusze unijne w coraz większym
stopniu kierowane są na działania proinnowacyjne, takie jak np.
tworzenie klastrów proinnowacyjności itp.
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OCENA TECHNIKI PŁYWANIA ZAWODNIKÓW KADRY OLIMPIJSKIEJ
PODCZAS STARTÓW W ROKU IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PEKINIE
EVALUATION OF THE SWIMMING TECHNIQUE OF THE POLISH OLYMPIC TEAM SWIMMERS
DURING THE COMPETITION IN THE YEAR OF THE OLYMPIC GAMES IN BEIJING
Marcin Siewierski1, Jakub Grzegorz Adamczyk1,2, Magdalena Grzechnik-Siewierska1,
Paweł Słomiński1, Robert Białecki1
1

2

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego

SUMMARY
The aim of this study was to compare the stroke length,
frequency of the motor cycles and the results obtained by OJ and
P.K. over a distance of 200 m butterfly. Rating (evaluating) the
swimming techniques was made during the analysis of two
parameters (length of swimming stroke as well as the length of
the motor cycles) with respect to time of swimming the
consecutive sections of 50 m over a distance of 200m by
butterfly.
It has been found that the technique of swimming in the
length of stroke and the frequency swimming movements varied
in subjects in the following major events. The examined O.J.
obtained the best result in her major competition on long
swimming pool during the Olympic Games in Beijing (2:07,02)
winning the 4th place, and PK at the European Championships in
Eindhoven (1:54,38) wining the 1st place.
Keywords: swimming technique, butterfly style, results
STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie długości kroku,
częstotliwości cykli ruchowych i uzyskanych wyników przez O.J.
i P.K. na dystansie 200 m stylem motylkowym. Ocena techniki
pływania była dokonana w wyniku analizy dwóch parametrów
(długości kroku pływackiego oraz cykli ruchowych)
w odniesieniu do czasu pokonywania kolejnych odcinków 50 m
na dystansie 200m stylem motylkowym.
Stwierdzono, że technika pływania w odniesieniu do
długości kroku pływackiego oraz częstotliwości ruchów
zmieniała się u badanych w kolejnych zawodach głównych .
Badana O.J. najlepszy wynik w swojej koronnej konkurencji na
długiej pływalni uzyskała podczas Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie (2:07,02) zajmując 4 miejsce, a P.K. podczas
Mistrzostwa Europy w Eindhoven (1:54,38) zajmując 1 miejsce.
Słowa kluczowe: technika pływania, styl motylkowy, wyniki
WPROWADZENIE
Uzyskiwanie wysokich wyników w pływaniu zależy
w znacznym stopniu od techniki, której poszczególne elementy,
dostosowywane są do indywidualnych cech zawodnika. Analiza
wyścigów pływackich dostarcza cennych informacji dotyczących
poszczególnych parametrów pływania (długości kroku,
częstotliwości ruchów, prędkości pływania itp.) umożliwiając ich
korektę i wypracowanie optymalnego modelu, zazwyczaj
indywidualnego dla pływaka, ewentualnie grupy zawodników na
zbliżonym poziomie sportowym.

Wyniki badań wskazują, że każdy zawodnik pływa ze
specyficzną dla siebie częstotliwością i długością cyklu
ruchowego, która zmienia się w zależności od prędkości pływania.
Wzrost prędkości następuje poprzez zwiększenie liczby
wykonywanych cykli oraz skrócenie dystansu przepływanego
w jednym cyklu ruchowym (Kosmol, 2006).
Najlepsi pływacy potrafią, wraz ze wzrostem prędkości
pływania, kontrolować częstotliwość cykli ruchowych i długość
kroku pływackiego. Pośrednią ocenę techniki można zastosować
w odniesieniu do wspomnianych parametrów.
W piśmiennictwie opisane są różne sposoby oceny
techniki pływania z wykorzystaniem parametrów mechanicznych.
Dwa popularne testy oparte są na pokonywaniu odcinków 50 m.
Sweetenham i Atkinson (2003) proponują test 8x50 m zaś Pane,
Maw (za Kosmol, 1999) 7 x 50 m. Sposób wykonywania obu
testów jest bardzo podobny.
Inną metodą (stosowaną w praktyce trenerskiej) jest ocena
kroku pływackiego, co podkreślają Sanders (2006) i Kosmol
(2006). Twierdzą oni, że bieżąca ocena polega przede wszystkim
na liczeniu cykli ruchowych zawodników w całych ćwiczeniach
lub ich wybranych elementach przy stałej lub zmiennej prędkości.
Ten sposób oceny techniki opiera się na określeniu prędkości
pływania, przy której zawodnik przestaje panować nad
zachowaniem właściwej dla siebie optymalnej proporcji między
długością cyklu i częstotliwością ruchów pływackich.
Analizując te parametry podczas kolejnych wyścigów
pływackich (np. w kolejnych zawodach) można uzyskać
informacje na temat techniki pływania w odniesieniu do
uzyskanych wyników.
Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie analizowano
parametry mechaniczne najlepszych polskich pływaków
w kolejnych zawodach, a za cel niniejszej pracy przyjęto
porównanie długości kroku, częstotliwości cykli ruchowych
i uzyskanych wyników (uzyskany czas) przez zawodników na
dystansie 200 m stylem motylkowym.
Zmierzając do tak postawionego celu, poszukiwano
odpowiedzi na następujące pytania badawcze.
1.
Czy zmieniała się technika pływania badanych pływaków,
w kontekście częstotliwości cyklu ruchowego oraz długości
kroku pływackiego w konkurencji 200 m stylem
motylkowym podczas zawodów głównych w roku igrzysk
olimpijskich?
2.
Jak zmieniały się wyniki (uzyskany czas) i osiągnięcia
(zajmowane miejsca) badanych pływaków w makrocyklu
szkolenia 2007/2008, w konkurencjach, w których startowali na
IO w Pekinie?
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MATERIAŁ I METODA
Prowadzone analizy dotyczyły zmian techniki pływania
i wyników (na przestrzeni makrocyklu szkolenia 2007/2008
poprzedzającego Igrzyska Olimpijskie w Pekinie) dwójki
pływaków należących do polskiej kadry olimpijskiej,
posiadających klasę mistrzowską międzynarodową. Badana O.J.
jest dwukrotną rekordzistką świata na dystansie 200 m stylem
motylowym (ME Berlin 2002 – 2:05,78; MŚ Montreal 2005 –
2:05,61), medalistką IO w Atenach (200m mot. – 1 miejsce,
100m mot. i 400m dow. – 2 miejsce) wielokrotną rekordzistką
kraju, medalistką i rekordzistką mistrzostw Europy. Badany P.K
wielokrotnie ustanawiał rekordy Polski, jest także rekordzistą
Europy z Eindhoven (2008). Łącznie w międzynarodowych
imprezach mistrzowskich w kategorii seniora do IO w Pekinie
zdobył 16 medali – dwa mistrzostwa świata (złoty i brązowy)
oraz czternaście mistrzostw Europy (5 złotych, 3 srebrne i 6
brązowych).
Okresowej ocenie poddano także technikę pływania
badanych zawodników podczas startów finałowych (w koronnej
konkurencji), w zawodach głównych (poprzedzających IO
w Pekinie) rozegranych na długiej pływalni (50 m) w makrocyklu
szkolenia 2007-2008.
Ocena techniki pływania była dokonana w wyniku
analizy dwóch parametrów (częstotliwości cyklu ruchowego frekwencji oraz długości kroku pływackiego) w odniesieniu do czasu
pokonywania kolejnych odcinków 50 m na dystansie 200 m
stylem motylkowym. Długość kroku pływackiego (distance per
stroke – DPS) wyraża wzór (Sanders, 2006):

Ryc.1. Częstotliwość ruchów [liczba cykli/50m] O.J. w odniesieniu do czasu
[s] w kolejnych odcinkach 50 m podczas wyścigów finałowych na dystansie
200 m stylem motylkowym rozegranych na długiej pływalni (zawody
główne, makrocykl 2007-2008).

DPS [m] = (Vśr [m/s] x 60)/ częstotliwość cykli ruchowych [liczba
cykli/min]
Vśr [m/s]= czas [s]/ 50 m

Częstotliwość cykli ruchowych w kolejnych odcinkach
50 m była mierzona w każdym wyścigu finałowym stoperem
z funkcją pomiaru cyklu ruchowego
Częstotliwość cyklu ruchowego wyrażono zarówno
liczbą cykli/min jak również liczbą wykonanych cykli/50 m.
WYNIKI
W pływaniu wynik sportowy zależy od wielu
czynników, wśród których obok dyspozycji funkcjonalnych
ustroju należy wskazać technikę. W tym celu u badanych
pływaków wykorzystano pośrednią ocenę techniki określając
częstotliwość ruchów i długość kroku pływackiego w ich
koronnej konkurencji - 200m stylem motylkowym.
Analizując częstotliwość ruchów O.J. (ryc. 1) w różnych
zawodach głównych widzimy, że zawodniczka pokonując kolejne
odcinki 50 m (w koronnej konkurencji) płynąc z podobną
prędkością wykonywała różną liczbę cykli ruchowych.
Przykładowo podczas Zimowych Mistrzostw Polski pierwsze 50
m popłynęła w takim samym czasie (0:30,0) jak na ME
w Eindhoven, jednak częstotliwość wykonanych ruchów na tym
odcinku była mniejsza o ok. dwa cykle.
Odnosząc się do tych samych zawodów na drugim
odcinku 50 m (na dystansie 200 m stylem motylkowym) O.J.
w Eindhoven wykonała 5 cykli więcej niż podczas ZMP. Pomimo
identycznej średniej prędkości pływania (identyczny czasu pokonania
dystansu 50 m) liczba wykonywanych cykli zwiększyła się,
co spowodowało skrócenie długości kroku pływackiego (dystansu
przepływanego w jednym cyklu) z 2,24 do 1,85 m (ryc. 2).

Ryc. 2. Długość kroku pływackiego [m] O.J. w odniesieniu do czasu [s]
w kolejnych odcinkach 50 m podczas wyścigów finałowych na dystansie 200
m stylem motylkowym rozegranych na długiej pływalni (zawody główne,
makrocykl 2007-2008).

Porównując długość kroku zawodniczki O.J. z finału IO
w Pekinie na dystansie 200 m stylem motylkowym oraz półfinału
ME (zawodniczka nie zakwalifikowała się do finału) dostrzegamy
znamienną różnicę. Pomimo podobnego spadku prędkości na
drugim odcinku 50 m w obu zawodach (0,17 m/s – IO i 0,19 m/s –
ME) badana podczas IO zmniejszyła długość kroku pływackiego
jedynie o 3 cm, zaś w ME płynąc drugą długość pływalni skróciła
krok o 20 cm (ryc. 2).
Wskazana różnica w długości kroku pływackiego przy
podobnej prędkości pływania może świadczyć o niższym
poziomie wytrzymałości-siłowej pływaczki, jaki prezentowała
podczas ME w Eindhoven w porównaniu do Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie.
Różnice w częstotliwości cykli ruchowych (ryc. 3)
i długości kroku pływackiego (ryc. 4) zaobserwowano u badanego
P.K.
Obserwując przebieg krzywych na rycinie 3 dostrzegamy
zależność pomiędzy częstotliwością wykonywania cykli
ruchowych przez P.K., a czasem pokonywania kolejnych
odcinków 50 m w analizowanych wyścigach finałowych. Wraz
z pokonywaniem coraz dłuższego dystansu (kolejne odcinki 50 m)
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wydłuża się czas pokonywania kolejnych odcinków 50 m przy
jednoczesnym wzroście częstotliwość ruchów (ryc. 3).
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badani na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W analizowanym
makrocyklu najlepszy wynik w koronnej konkurencji
w przeliczeniu na punkty FINA zawodniczka O.J. uzyskała
podczas ME na krótkiej pływalni w Debrecenie, pokonując
dystans 200 m stylem motylkowym w czasie 2:03,53 (1015 pkt).
W kolejnych zawodach uzyskała gorsze wyniki (w tym także na
zawodach przedolimpijskich w Pekinie) z uwagi na niższą
dyspozycję wynikającą z problemów zdrowotnych. Drugie
miejsce pomimo znacznie słabszego wyniku uzyskała w zawodach
krajowych (ryc.5).
Badany P.K. także najlepszy wynik uzyskał podczas ME
w Debrecenie pokonując 200 m stylem motylkowym w czasie
1:51,61 (994 pkt). W następnych zawodach (Zimowe Mistrzostwa
Polski) prezentował niższy poziom formy sportowej, jednak
kolejne starty w ME, MP i MŚ były udane. Badany utrzymał
wysoki poziom dyspozycji do IO w Pekinie zajmując w nich
ostatecznie 6 miejsce (ryc. 5).

Ryc. 3. Częstotliwość ruchów [liczba cykli/50m] P.K. w odniesieniu do
czasu [s] w kolejnych odcinkach 50 m podczas wyścigów finałowych na
dystansie 200 m stylem motylkowym rozegranych na długiej pływalni
(zawody główne, makrocykl 2007-2008).

Analizując wyścigi finałowe P.K. na 200 m stylem
motylkowym (ryc. 3) widzimy, że np. podczas ME w Eindhoven
pomimo wyższej średniej prędkości pływania (czas pokonania
odcinków 50 m), częstotliwość ruchów zwiększała się w mniejszym
stopniu w odróżnieniu do pozostałych wyścigów, w których prędkość
średnia była niższa. Jeżeli odniesiemy się w tych porównaniach do
długości kroku (ryc. 4) widzimy, że najdłuższy krok racjonalnie do
prędkości pływania zaobserwowano podczas wspomnianych ME
w Eindhoven (na których zawodnik ustanowił rekord Europy) oraz IO
w Pekinie (popłynął 0,22 s wolniej od rekordu życiowego).

Ryc. 4. Długość kroku pływackiego [m] P.K. w odniesieniu do czasu [s]
w kolejnych odcinkach 50 m podczas wyścigów finałowych na dystansie
200 m stylem motylkowym rozegranych na długiej pływalni (zawody
główne, makrocykl 2007-2008).

Relatywnie mniejszy spadek długości kroku, przy
wolniej obniżającej się prędkości pływania podczas ME i IO
potwierdza wysoki poziom przygotowania wytrzymałościowego
i technicznego zawodnika.
Na rycinach 5-7 pokazano dynamikę zmian wyników
i osiegnięć (zajmowane miejsca na podium) w makrocyklu
szkolenia 2007-2008 w konkurencjach, w których startowali

*- Przeliczane wg tabel wielobojowych FINA na lata 2005-2008
1 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Gorzów Wlkp.
(29.11-02.12.2007r.)
2 - Mistrzostwa Europy (25m) - Debrecen (13-16.12.2007r.)
3 - Zawody przedolimpijskie - Pekin (31.01-05.02.2008r.)
4 - Mistrzostwa Europy - Eindhoven (18-24.03.2008r.)
5 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Ostrowiec Św.
(03.04-06.04.2008r.)
6 - Mistrzostwa Świata (25m) - Manchester (09.04-13.04.2008r.)
7 - Igrzyska Olimpijskie - Pekin (9-17.08.2008r.)
Ryc.5.
Dynamika zmian wyników i osiągnięć (miejsca 1-3) O.J i P.K.
w konkurencji 200 m stylem motylkowym w zawodach głównych (makrocykl
szkolenia 2007-2008).

O.J w konkurencji 100 m stylem motylkowym (ryc. 6)
podczas Zawodów Przedolimpijskich oraz Mistrzostw Europy
w Eindhoven prezentowała niższą dyspozycję uwarunkowaną
w znacznej mierze problemami zdrowotnymi. Po nie udanym
starcie w Eindhoven badana skupiła się na przygotowaniach do
IO, w których w analizowanej konkurencji uzyskała 17 czas
eliminacji (0:58,53 – 934 pkt).
Drugą konkurencją w której startował P.K na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie było 400 m stylem dowolnym. Niestety
zawodnikowi nie udało się zakwalifikować do półfinału z czasem
3:48,78 – 922 pkt (ryc. 7).
Najlepszy wynik w konkurencji 400 m stylem dowolnym
(988 pkt) P.K. uzyskał podczas ME w Debrecynie. Zawodniczka
O.J. najlepszy wynik w tej samej konkurencji uzyskała podczas
Igrzysk Olimpijskich (971 pkt). W poprzednich zawodach (ZMP,
ME i zawodach przedolimpijskie – Otwarte Mistrzostwa Chin)
odnotowała gorsze rezultaty (ryc. 7).
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*- Przeliczane wg tabel wielobojowych FINA na lata 2005-2008
1 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Gorzów Wlkp.
(29.11-02.12.2007r.)
2 - Mistrzostwa Europy (25m) - Debrecen (13-16.12.2007r.)
3 - Zawody przedolimpijskie - Pekin (31.01-05.02.2008r.)
4 - Mistrzostwa Europy - Eindhoven (18-24.03.2008r.)
5 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Ostrowiec Św.
(03.04-06.04.2008r.)
6 - Mistrzostwa Świata (25m) - Manchester (09.04-13.04.2008r.)
7 - Igrzyska Olimpijskie - Pekin (9-17.08.2008r.)
Ryc.6.
Dynamika zmian wyników i osiągnięć (miejsca 1-3) O.J
w konkurencji 100 m stylem motylkowym w zawodach głównych (makrocykl
szkolenia 2007-2008).

*- Przeliczane wg tabel wielobojowych FINA na lata 2005-2008
1 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Gorzów Wlkp.
(29.11-02.12.2007 r.)
2 - Mistrzostwa Europy (25m) - Debrecen (13-16.12.2007 r.)
3 - Zawody przedolimpijskie - Pekin (31.01-05.02.2008 r.)
4 - Mistrzostwa Europy - Eindhoven (18-24.03.2008 r.)
5 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Ostrowiec Św.
(03.04-06.04.2008 r.)
6 - Mistrzostwa Świata (25m) - Manchester (09.04-13.04.2008 r.)
7 - Igrzyska Olimpijskie - Pekin (9-17.08.2008 r.)
Ryc. 7. Dynamika zmian wyników i osiągnięć (miejsca 1-3) O.J i P.K.
w konkurencji 400 m stylem dowolnym w zawodach głównych (makrocykl
szkolenia 2007-2008).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Popularnym sposobem określenia efektywności kroku
pływackiego polegającej na zachowaniu przez zawodnika właściwej
dla niego optymalnej proporcji między długością kroku
i częstotliwością ruchów pływackich jest ocena kroku pływackiego
(Kosmol, 2006).
Doświadczeni pływacy potrafią kontrolować zmiany
tych parametrów w miarę wzrostu prędkości pływania.
Obserwuje się wówczas liniowy spadek długości kroku oraz
liniowy wzrost częstotliwości cyklu ruchowego (za Kosmol,
1999).

W każdym z okresów przygotowawczych badani
realizowali ćwiczenia doskonalące technikę pływania stylem
podstawowej konkurencji, wśród nich były także grupy środków
treningu ukierunkowane na utrzymanie długości kroku przy
zwiększaniu prędkości pływania. Kontrola kroku pływackiego
podczas zawodów głównych wydała się uzasadniona, gdyż
pozwoliła ocenić zmiany długości kroku w wyścigach finałowych
dostarczając trenerowi cennych informacji.
Badani O.J. i P.K. w wyścigach finałowych kontrolowali
długość kroku jak i częstotliwość ruchów do 100 m,
a w niektórych wyścigach do 150 m. Jednak w każdym z nich
obserwując przebieg krzywych charakteryzujących podane
parametry, pod koniec wyścigu (ostatnie 50 m) dostrzegamy
znaczne zmiany w liczbie cykli ruchowych oraz w długości kroku.
Zgodność załamywania się krzywych opisujących długość kroku
i częstotliwość cykli ruchowych pod koniec każdego wyścigu było
uwarunkowane finiszem oraz „stawką zawodów”.
Pływacy oprócz zajęć treningowych zwiększających
poziom ich funkcjonalnych dyspozycji, muszą doskonalić
przygotowanie startowe, biorąc udział w zawodach różnej rangi,
które zagospodarowują przeważający obszar rocznego cyklu
szkolenia. Liczba startów pływaka wysokiej klasy w zawodach
(o różnym charakterze) w makrocyklu rocznym zależy od
koncepcji i realizacji zadań wynikających z programu treningu.
Jeśli wypracowany zostanie skuteczny model treningu to dane
dotyczące liczby i częstotliwości startów należy z nim powiązać.
Przykładowo badana O.J. w kolejnych sezonach szkolenia w cyklu
olimpijskim wystartowała 52 razy w makrocyklu 2004/2005, 31
razy (2005/2006) 108 razy w makrocyklu 2006/2007 i 109 razy
(makrocykl 2007/2008). W okresie między zawodami głównymi
badana startowała średnio co dwa tygodnie w zawodach
krajowych i za granicą (Siewierski, 2007).
Innym przykładem może być badany P.K., który przed
Mistrzostwami Świata w Montrealu (2005), gdzie uzyskał tytuł
mistrza świata wystartował 107 razy, a w następnym sezonie
obyło o 10 startów więcej (Siewierski i wsp., 2007). W ten sposób
zawodnicy kształtują gotowość startową zwiększając poziom
adaptacji do specyficznych warunków zawodów. Wiąże się to ze
wzrostem intensywności stosowanych obciążeń i ma głębokie
uzasadnienie w procesie treningu.
Na podstawie przedstawionych wyników i analiz
sformułowano następujące wnioski:
1.
Technika pływania w kontekście długości kroku
pływackiego oraz częstotliwości ruchów zmieniała się
u badanych w kolejnych zawodach głównych. Badani O.J.
i P.K. w wyścigach finałowych w koronnej konkurencji
200 m stylem motylkowym kontrolowali długość kroku jak
i częstotliwość ruchów do 100 m, a w niektórych wyścigach
do 150 m. Jednak w każdym z nich na ostatnim odcinku
50 m wystąpiły u badanych zaburzenia w kontroli tempa
ruchów objawiające się przerwaniem liniowego spadku
długości kroku oraz liniowego wzrostu częstotliwości cyklu
ruchowego.
2.
Badana O.J. najlepszy wynik (czas, pkt) w swojej koronnej
konkurencji na długiej pływalni uzyskał podczas Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie (2:07,02, 968 pkt FINA) zajmując
4 miejsce, a P.K. w Mistrzostwach Europy w Eindhoven
(1:54,38, 985 pkt FINA) zajmując ostatecznie 1 miejsce.
W tych zawodach badani zaprezentowali najlepszą
technikę, potrafili utrzymać prędkość pływania, utrzymując
długość kroku, bez widocznego wzrostu częstotliwości
ruchów.
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NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JAKO REALIZATOR PROCESU HUMANIZACJI FIZYCZNEJ EDUKACJI

PHYSICAL EDUCATION TEACHER
AS THE PROCESS OF HUMANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION

Ilona Urych
Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie
Nauczyciel otwarty na drugiego człowieka,
sprawny fizycznie, wysportowany,
szanujący indywidualność każdego ucznia,
ich prawo do błędu, potrafiący wybaczyć,
wyrozumiały, serdeczny, dla ludzi,
zafascynowany światem, potrafiący dochować wierności
-oto ideał, do którego nauczyciele wychowania fizycznego powinni dążyć” [8. s. 30].

WSTĘP

WYCHOWANIE FIZYCZNE – USTALENIA TERMINOLOGICZNE

Przytoczone powyżej spostrzeżenie daje świadectwo
tego, że istotnym ogniwem wychowania fizycznego jest
wychowawca fizyczny. Tym samym nauczyciele wychowania
fizycznego winni mieć świadomość konieczności humanizacji
fizycznej edukacji. Wiedza humanistyczna – a nie, jak się
głównie przyjęło, przyrodnicza – jest potrzebny wychowawcy
fizycznemu po to, aby mógł on wchodzić w dialog z każdą
jednostką ludzką, a nie tylko tą bezproblemową, uzdolnioną
motorycznie, czy też z tą, z którą lubi się pracować. Wiedza na
temat humanizacji procesu wychowania fizycznego jest
niezbędna tym bardziej, iż zawód wychowawcy fizycznego
wymaga szczególnych, dwupodmiotowych relacji z człowiekiem,
który w sytuacjach zmagań z własnym ciałem, w sytuacjach
rywalizacji i kulminacji emocji, a dodatkowo będąc w okresie
adolescencji, wyjątkowo silnie przeżywa wszelkie niepowodzenia
i klęski.
Ponadto uczeń w szkole – w jednym z głównych
środowisk wychowawczych – kształtuje swoją tożsamość, buduje
poczucie własnej wartości, modeluje obecne i przyszłe postawy.
Jest tym samym istotą, która widzi i obserwuje reakcje
nauczyciela,
które,
w
przypadku
zajęć
fizycznych
i wychowanków mniej sprawnych, bywają bolesne i krzywdzące.
I co wtedy? Czy usuwać jednostkę mniej sprawną motorycznie od
pozostałych oraz od siebie tylko z jednego prostego powodu –
braku wiedzy psychopedagogicznej, świadomości humanizmu
i refleksji nad jej problemem?
Ideał nauczyciela wychowania fizycznego, mimo wielu
trudności i specyfiki pracy, jest możliwy do realizacji. Chociaż na
wychowawcy fizycznym ciąży presja wyników sportowych
i wysokiej specjalizacji, to jednak warto, aby na swoje zajęcia
spojrzał on przez pryzmat humanizmu.
Dywagacje na temat nauczyciela wychowania fizycznego
jako realizatora procesu humanizacji wychowania fizycznego
zostaną rozpoczęte od wyjaśnienia złożoności pojęcia
wychowania fizycznego. Następnie zostanie przedstawiona istota
humanizacji
wychowania
fizycznego,
po
czym
scharakteryzowany zostanie współczesny nauczyciel wychowania
fizycznego – humanista. Rozważania zakończą propozycje zmian
w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.

Wychowanie to świadome organizowanie działalności
społecznej, opartej na stosunku wychowawczym pomiędzy
wychowankiem a wychowawcą. Celem tego procesu jest
wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka.
W szerokim rozumieniu wychowaniem nazywamy intencjonalnym
oddziaływaniem
na
sferę
intelektualno-sprawnościową
i emocjonalno-wolicjonalną wychowanka, prowadzącym do jego
rozwoju, czyli do zmian natury psychicznej i fizycznej.
W węższym rozumieniu oddziaływanie na sferę intelektualnosprawnościową nazywamy kształceniem, zaś proces mający na
celu spowodowanie względnie trwałych zmian w sferze
emocjonalno-wolicjonalnej (psychicznej) – wychowaniem [6].
Elementem składowym wychowania i umownie
wyodrębnionym jest wychowanie fizyczne [5]. Bardzo dobrze
wyraził to Jędrzej Śniadecki, gdy pisał: A lubo w doświadczeniu
wychowania fizycznego, czyli cielesnego, od umysłowego albo
moralnego oddzielić nie należy i nie można, wszelako w nauce
i rozumowaniu można je uważać osobno [17].
Wychowanie fizyczne stanowi integralną część
wychowania ogólnego, czyli takiego, które bierze pod uwagę
kształcącą rolę wszystkich dziedzin kultury. Jest też składnikiem
kultury fizycznej. Tym samym wychowanie fizyczne jest
procesem przekazywania młodej generacji dziedzictwa
kultury
fizycznej,
a jednocześnie
ukierunkowaniem
dojrzewania fizycznego. Oparte jest na gamie ćwiczeń
i zabiegów fizyczno-higienicznych, które są wykorzystywane
w procesie wychowawczym. Jego celu nie stanowi osiąganie
maksymalnej sprawności fizycznej, podobnie jak celem
wychowania intelektualnego nie powinno być zdobycie
wyjątkowych osiągnięć w dziedzinie nauki [2]. Wychowanie
fizyczne ma na celu nie tylko utrzymanie zdrowia, wspomaganie
rozwoju fizycznego, ale ma sprzyjać również rozwojowi psychiki
wychowanków. Stanowi nieodzowny czynnik wszechstronnego
rozwoju osobowości. Jako proces świadomego kierowania
rozwojem sprawności fizycznej oraz rozwojem psychicznym
(umysłowym, moralnym, społecznym, estetycznym), a tym
samym jako proces wielopłaszczyznowego kierowania rozwojem
osobniczym dziecka, wychowanie fizyczne ma szczególne
znaczenie w kształtowaniu młodego człowieka [12].

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012
Szkolny system wychowania fizycznego bardzo dobrze
przygotowuje młode pokolenie do życia, jeżeli jest
ukierunkowany nie tylko na cele doraźne, ale również,
na cele perspektywiczne. Przejawia się to w ukształtowaniu
pozytywnej postawy wobec ciała oraz wiedzy, umiejętności,
nastawień zapewniających dzisiejszym uczniom, a jutrzejszym
absolwentom i dorosłym obywatelom chęć, potrzebę
i umiejętność dbania o własne ciało przez całe życie, dbania o
zdrowie i sprawność fizyczną [15]. W celu zamiany pracy na
autentyczne wychowanie należy, jak pisze Maciej Demel,
przepuścić cele specyficzne, dotyczące ciała, przez filtr
osobowości, a więc przez świadomość wolę, sferę emocjonalną,
poprzez postawy i obyczaj. Dzięki temu wychowanie fizyczne
wpisane zostanie w całą osobowość ucznia. Jest obecne – mówiąc
patetycznie – w jego głowie i sercu, a wtórnie trafia do jego
mięśni [3, s. 32].
Wychowanie
fizyczne
jest
zatem
kategorią
pedagogiczną, ale jest też systemem przekazywania dziedzictwa
kultury fizycznej młodemu pokoleniu z pragnieniem,
że dziedzictwo to zostanie przez nich pomnożone, a w przyszłości
przekazane z podobną odpowiedzialnością [4]. Istota tego pojęcia
tożsama jest z dwojakim oddziaływaniem na wychowanka:
kształtowaniem jego ciała oraz kształtowaniem jego osobowości
w celu troski o ciało [6]. Dualistyczny sposób pojmowania
wychowania fizycznego prezentuje rycina nr 1.
ISTOTA HUMANIZACJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Humanistyczny ma być cały świat ludzkiej twórczości
i pracy w dziedzinie filozofii, nauki, sztuki, techniki, stosunków
międzyludzkich [16]. W świecie humanistycznym edukacja
odgrywa wyjątkową rolę w przekazywaniu demokratycznych
wartości, tak dzieciom, jak i dorosłym. Nowa edukacja ma
przygotowywać nie tylko do korzystania z dorobku cywilizacji,
ale również do twórczego uczestnictwa w jej rozwoju.
Wychowanie humanistyczne ma integrować dzień dzisiejszy
i jutrzejszy. Tym samym ludzka egzystencja uzyskuje coraz
bogatszą istotę [19].
W ten szeroko pojmowany nurt humanistycznego świata,
humanistycznej pedagogiki, humanistycznego wychowania
wpisane jest również wychowanie fizyczne. Taka koncepcja

Ryc. 1. Istota współczesnego wychowania fizycznego
Źródło: H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, WSiP, Warszawa, 1999, s.56.
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wymaga podjęcia walki, która musi się rozegrać głównie w sferze
świadomości, a nie nawyków, głównie w oparciu o intencje a nie
techniki, na podłożu wszechstronności a nie specjalizacji, uznania
wyższości wychowania nad nauczaniem, prospekcji nad
aktualizacją, kreacji nad rekreacją, umiejętności nad
sprawnością, kooperacji nad rywalizacją, samodoskonalenia
(autoedukacji) nad sportowanie [22, s. 180]. Na wychowaniu
fizycznym ciąży obowiązek wypracowania prawidłowego
stosunku jednostki do otaczającego ją świata. Gdy dziecko zacznie
myśleć „bardziej głową niż rękami”, wychowanie fizyczne
pozostanie łącznikiem z rzeczywistością. Aspekt moralno –
społeczny jest istotny na tyle, że wysunąć go należy przed cele
higieniczne. Bowiem nauczyciel wychowania fizycznego zawsze
i wszędzie, nawet w wirze walki sportowej, ma pomagać
wypracować wychowankowi obiektywny stosunek do siebie
i innych [5].
Idee humanistyczne w wychowaniu fizycznym można
ująć w tezie, że zdrowy duch (czyli świadomy wartości ciała) jest
warunkiem zdrowia i sprawności ciała, Nie „przez ciało do
osobowości”, a „przez osobowość do ciała”. Wychowanie
fizyczne nie jako koncepcja ćwiczenia ciała, nie jako koncepcja
wychowania przez ciało, lecz jako koncepcja wychowania dla
ciała. W praktyce fizycznej edukacji oznacza to, że nauczyciel
oddziałuje na całą osobowość wychowanka, z uwzględnieniem
jego różnych dyspozycji: poznawczych (wiedza), działaniowych
(umiejętności), oraz emocjonalnych (uczucia) w celu
przygotowania go w płaszczyźnie technologicznej (motoryka)
i aksjologicznej (wartości) do dbałości o ciało przez całe życie.
W tym rozumieniu wychowawca fizyczny kształtuje osobowość,
przygotowuje do określonego wymiaru kultury – kultury
fizycznej. Orientacja humanistyczna nie oznacza tu negacji
tradycyjnych celów wychowania fizycznego, takich jak: nauczanie
ruchu, usprawnianie organizmu, wychowanie do życia
w społeczeństwie. Istotą jest ich dopełnienie kształtowanie
osobowości troszczącej się o własne ciało [7]
WSPÓŁCZESNY

NAUCZYCIEL

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO

–

HUMANISTA

Dla nauczyciela wychowania fizycznego współczesność
jest czasem zobowiązującym. To czas postawy radykalnego
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humanizmu, czas szacowań etycznych, czas, w którym nauczyciel
bezustannie stoi w obliczu nowego, czas, w którym szansy
postępu wychowania fizycznego należy upatrywać w pełniejszym
włączaniu się w nurt współczesnego humanizmu [22].
Obecny system wychowania fizycznego powinien objąć
wszystkich uczniów, również najsłabszych, zaniedbanych
i nieporadnych ruchowo, a także o przeciętnych możliwościach
i dyspozycjach ruchowych, którzy stanowią około 84% ogółu.
Uczniowie ci nie mogą być traktowani marginalnie z powodu
zainteresowań nauczyciela grupą uzyskującą znaczące wyniki
sportowe. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien rozwijać
każdą jednostkę na miarę jej możliwości, a tym samym włączyć
się w szeroki nurt humanizacji edukacji, która ma być siłą
sprawczą, przekraczającą wyłącznie adaptowanie młodych do
istniejącej rzeczywistości. Pedagog ma pobudzać twórczą
aktywność, sprzyjać budowaniu lepszej przyszłości, w której
można urzeczywistniać ponadczasowe ideały ludzkości; ideały
demokracji humanizmu [20]. Używane metody, formy, środki
i treści kształcenia winny być dostosowane do poziomu rozwoju
fizycznego i psychicznego uczniów [18].
Każdy wychowawca fizyczny zobligowany jest do
posiadania gruntownej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych
(anatomia, fizjologia, antropologia itp.) i społecznych
(pedagogika, psychologia, socjologia). Obowiązuje go zasada
„primum non nosere”, czyli przede wszystkim nie szkodzić.
W tym wypadku nie szkodzić rozwojowi fizycznemu, nie
ograniczać naturalnej ruchliwości dziecka, nie więzić go,
zapewnić prawidłowe warunki higieniczne (przestrzeń, światło,
powietrze) [5].
Nauczyciel realizujący się w tym zawodzie na miarę
ideałów pedagogiki humanistycznej nie tylko przekazuje
wychowankom treści programu nauczania, ale umie także z nimi
współpracować, rozmawiać jak z partnerami, bawić się, dać
poczucie bezpieczeństwa i bliskości [8]. Nauczyciel powinien być
przygotowany nie tylko merytorycznie, ale również i mentalnie
[23] Dzięki pierwiastkom humanizmu wiedza specjalistyczna
oraz pedagogiczno – metodyczna jest niezbędna w tym sensie,
że umożliwia stosowanie treści i metod odpowiednich do
indywidualności wychowanka, a każda sytuacja dydaktyczna lub
wychowawcza jest spotkaniem „Ja – drugi” [11].
Nauczyciel wychowania fizycznego koncentrujący się na
ideałach humanizmu zmierza do:

umacniania
w
praktyce
pedagogicznej
metod
pobudzających, inicjatyw twórczych zmierzających do
samospełnienia potencjału twórczego wychowanków;

wzmocnienia
postaw
interpersonalnych,
które
predysponują
jednostkę
do
samooceny
oraz
odpowiedzialności za swój pełny rozwój psychofizyczny;

pobudzania do działań bezustannego stwarzania siebie na
nowo, różniącego się od wczorajszego wcielenia, do
działań zwróconych do wewnątrz;

intensyfikowania wysiłków wychowanków w celu
ukształtowania ich osobowości zgodnie z wartościami
ogólnoludzkimi, humanistycznymi, składającymi się na
jakość życia [1].
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – PROPOZYCJE ZMIAN
We współczesnym świecie nauczyciel odgrywa
szczególną rolę, ponieważ ma on wielki wpływ na kształtowanie
świadomości społecznej. W związku z tym powinien być otwarty
na oczekiwania i potrzeby społeczeństw. Nauczyciel ma
stymulować
procesy
edukacyjne
w
imię
interesów

powszechnych, a nie tylko jednostkowych, odznaczać się
niezależnością i krytycyzmem [14].
Najważniejszą jego powinnością winno być wspieranie,
wspomaganie rozwoju wychowanków, polegające przede
wszystkim na stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków do
ich samorealizacji i samokształcenia. Kreatorem rozwoju czyni się
samo dziecko, nauczyciela zaś tylko to w sposób dyskretny,
nienarzucający się dopomaga mu w tym trudzie [10].
Nauczyciel wychowania fizycznego w zhumanizowanej
szkole to przede wszystkim przyjaciel, doradca, powiernik,
inicjator i organizator pracy uczniów. Jego styl pracy musi przy
tym ewoluować stopniowo od racjonalnego autorytaryzmu do
pełnej, ale dyskretnie obserwowanej i sterowanej samodzielnej
pracy wychowanków. Istotnym składnikiem tego stylu powinno
być dążenie do zapewnienia właściwej rangi wychowaniu
estetycznemu, do wyrabiania u dzieci i młodzieży wytrwałości
w przezwyciężaniu napotkanych w nauce przeszkód, do
indywidualizowania treści, tempa i stopnia kształcenia, do
racjonalnego wykorzystania czasu wolnego od obowiązków
szkolnych [21].
Nauczyciel – wychowawca powinien zdawać sobie
sprawę, że wychowanek jest osobą, a proces wychowania ma
charakter podmiotowy. Osoba nigdy nie może być środkiem
służącym celowi. Wychowawca wprowadza człowieka w świat
wartości (triada: wolność, odpowiedzialność, miłość), ale każdy
podmiot myślący jest zdolny do samostanowienia, dzięki czemu
wychowanek
osiąga
godność
osobową.
Jednocześnie
wychowawca sam uświadamia sobie swoją wolność, co umożliwia
mu pomoc wychowankowi w zrozumieniu, że jest istotą wolną.
W wychowaniu nauczyciel powinien uczyć odpowiedzialność za
to jak się postępuje oraz kształtować sumienia jako czynnik
kontrolny oceniający własne postępowanie. Jednocześnie miłość
powinna być zasadą pedagogiczną.
Nauczyciel jako kierownik i organizator procesu
dydaktyczno-wychowawczego nie tylko odtwarza i naśladuje, ale
musi przyczyniać się do powstawania nowych wartości. Nie tylko
uczy jak poznawać świat i jak w nim skutecznie działać, lecz
powinien uczyć tego, jak żyć w tym stale zmieniającym się
świecie, a zwłaszcza jak żyć w sposób godny [9].
Kolejną konieczną zmianą w postawie nauczycieli jest
nadążanie za postępem. Dlatego też potrzeba ich samokształcenia
bezustannie rośnie. Jest ono szansą nadążania współczesnego
człowieka za postępem nauki i techniki oraz przygotowaniem się
do ról wynikających z innego podziału pracy, z przemian
społecznych i kulturowych. Samokształcenie jest wymogiem
reformujących się systemów edukacyjnych oraz silną potrzebą
całego społeczeństwa. Jest szansą nadążania za postępem, a także
szansą na wdrożenie się do lepszego kierowania własnym
rozwojem [14]. Nie trzeba zatem dowodzić, że samokształcenie
nauczycieli jest dla kultury zjawiskiem podstawowym. Kto, jak
nie nauczyciel, powinien być dla społeczeństwa symbolem
aktualności kulturalnej, wzorem człowieka rozwijającego się [13]?
Stąd też nauczyciel wychowania fizycznego, aby poznać
nowoczesne rozwiązania metodyczne oraz móc uatrakcyjniać
swoje zajęcia, powinien podejmować różne formy dokształcania.
Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek
wypracowania prawidłowego stosunku jednostki do otaczającego
ją świata. Gdy dziecko zacznie myśleć „bardziej głową niż
rękami”,
wychowanie
fizyczne
pozostanie
łącznikiem
z rzeczywistością. Aspekt moralno – społeczny jest istotny na tyle,
że nauczyciel winien wysunąć go przed cele higieniczne. Bowiem
nauczyciel wychowania fizycznego zawsze i wszędzie, nawet
w wirze walki sportowej powinien być przede wszystkim
wychowawcą [5].
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ZAKOŃCZENIE

6.

Ruch humanistyczny w Polsce, rozszerzył zadania
wychowawcze, ukazał ich pełniejszy związek z nowoczesnym
życiem i różnymi potrzebami człowieka. W świecie kultury
fizycznej człowiek ujawnił się jako istota samorealizująca się,
doskonaląca swoje możliwości biopsychiczne. Zyskał znaczenie
istoty etycznej, otwartej na świat oraz drugiego człowieka,
realizującej swoje potrzeby wyższego rzędu.
Nauczycielowi wychowania fizycznego mają być
nadrzędne osobowość dziecka i jego potrzeby. Ma on przekazać
nie tylko wiedzę, wyposażyć w sprawności i umiejętności, ale
także w kompetencje aksjologiczne, w sensie wartości, motywacji
i postaw warunkujących skuteczne i zgodne z wymaganiami
społecznymi postępowanie wobec własnego ciała, a także
umiejętność postępowania w dynamicznie zmieniającym się
świecie. Wychowanie fizyczne jest współcześnie intencjonalnym
procesem przygotowania młodych pokoleń do wzięcia na siebie
odpowiedzialności za zdrowie, sprawność, budowę i urodę
własnego ciała. We współczesnym świecie jednym z istotnych
warunków
skuteczności
działań
wychowawczych
jest
utożsamianie się uczniów z osobą i poglądami nauczyciela, stąd
też niezwykle istotne stało się wykształcenie i samokształcenie,
a także osobowość nauczycieli wychowania fizycznego do
realizacji zadań współczesnej szkoły.
Niestety w naszym kraju ideały humanistyczne nadal
krzyżują się z dawnymi tendencjami. Nauczyciele rzadko budzą
podziw, rzadko są atrakcyjni, wiarygodni i pomysłowi.
Najczęściej ich władza zbudowana jest na doraźnej uległości
uczniów spowodowanej lękiem przed karą lub utratą nagrody,
a nie na pragnieniu uznania i przyjęcia wartości nauczyciela przez
uczniów. Dziecko nadal często traktowane jest przedmiotowo,
a nie podmiotowo, a zajęcia wychowania fizycznego służą
rozwojowi jednostek motorycznie sprawnych, a nie każdych na
miarę ich indywidualnych możliwości.
Tymczasem nowoczesny (humanistyczny) nauczyciel
wychowania
fizycznego
powinien
stymulować
do
wszechstronnego rozwoju osobowości, do samorozwoju, do
aktywności wychowanka jako istoty myślącej, społecznej,
kulturowej, duchowej, indywidualnej. Oprócz sfery cielesnej
winien kształtować postawy, przekonania, system wartości,
rozwijać każdą jednostkę na miarę jej możliwości, a nie tylko
jednostki wybitnie sprawne motorycznie. Wychowanie fizyczne
zgodne z ideami pedagogiki humanistycznej rozwija wszystkie
sfery osobowości ucznia: nie tylko sprawnościową, ale również
aksjologiczną, społeczną, intelektualną, a nauczyciel wychowania
fizycznego – humanista przygotowuje swojego wychowanka do
godnego życia w teraźniejszości i przyszłości.
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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PODSTAWOWYCH CECH ANTROPOMETRYCZNYCH
I WYBRANYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH U DZIECI Z POLSKI I NIEMIEC
CORRELATION BETWEEN BASIC MORPHOLOGICAL INDEXES AND SELECTED MOTOR ABILITIES
AMONG CHILDREN AND YOUTH FROM POLAND AND GERMANY
Włodzimierz Starosta1, Stephan Starischka2, Tadeusz Rynkiewicz3
¹ Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
2
Instytut Nauk o Sporcie Uniwersytetu w Dortmundzie (Niemcy)
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Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.

ABSTRACT
The body building party affects the level of motor
abilities and sport results. Research have confirmed the
dependency of physical abilities on the body building. Less is
known about the relation between body building and coordination
abilities. As a results, attempts have been made in order to define
the correlation between the body mass and body height and
selected coordination abilities. 103 individuals from Dortmund
(Germany) and 236 children from Gorzów (Poland), together 339
persons became subjects to the researches. Coordination abilities
were measured by synthetic and analytical tests. Most often
insignificant correlation depending on the kind of movement task
have occurred. A following tendency have appeared: the more the
performance of the task depended on the “expenditure” of the
energy, the bigger was the correlation of its results with the height
and body mass.
Key words: body building, body mass, body height, physical
abilities, coordination abilities, correlation, children and youth
from Poland and Germany.
STRESZCZENIE
Budowa ciała współdecyduje o poziomie zdolności
motorycznych i wyników sportowych. Wyniki badań potwierdziły
zależność poziomu zdolności kondycyjnych od budowy ciała.
Natomiast, niewiele wiadomo o związkach budowy ciała
i zdolnościami koordynacyjnych Dlatego, w podjętych badaniach
próbowano określić korelację występującą między masą
i wysokością ciała a wybranymi zdolnościami koordynacyjnymi.
Badaniami objęto 339 osób, w tym 103 z Dortmundu (Niemcy)
i 236 z Gorzowa Wlkp. (Polska). Zdolności koordynacyjne
oceniano z pomocą testów syntetycznych i analitycznych.
Wystąpiły (najczęściej nieistotne) korelacje zależne od rodzaju
zadania ruchowego. Wyłoniła się tendencja: im bardziej
wykonanie zadania zależało od “wydatkowania" energii, tym
większa była korelacja jego wyników z wysokością i masą ciała.
Słowa kluczowe: budowa ciała, masa ciała, wysokość ciała,
kondycyjne zdolności motoryczne, koordynacyjne zdolności
motoryczne, korelacja, dzieci i młodzież Polski i Niemiec.
WSTĘP
Badania zależności między poziomem zdolności
motorycznych i podstawowych cech morfologicznych mają dość
bogate piśmiennictwo [Przewęda, 1973; Osiński, 1988; Raczek,
1991; Żak 1991; Starosta, 2001]. Zdecydowaną większość badań

przeprowadzono stosunkowo dawno temu, ponadto obejmowały
one prawie wyłącznie zdolności kondycyjne nie odzwierciedlające
w pełni sprawności ruchowej osobnika. Bardzo często dążono do
ustalenia związków przy wykorzystaniu metody obliczania
regresji liniowej (tzn. większa wartość jednej cechy występuje
z wyższą wartością drugiej lub odwrotnie). Wyniki badań
[Osiński, 1988; Żak, 1991] wykazały, że zależności prostoliniowe
niezbyt często pojawiają się w odniesieniu do zdolności
motorycznych człowieka. Wyjątkiem była siła statyczna, której
związki z masą i wysokością ciała wykazywały właśnie taki
charakter. Zjawisko to było niezależne od płci.
Wśród dużej liczby badań dotyczących zdolności
kondycyjnych (siły, szybkości, wytrzymałości) stosunkowo mało
opublikowano prac, w których analizowano związki
podstawowych cech morfologicznych z wybranymi zdolnościami
koordynacyjnymi. Było to związane z tym, że poszczególne
zdolności koordynacyjne mało precyzyjnie zdefiniowano oraz
brakowało trafnych i rzetelnych metod ich pomiaru [Hirtz,
Starosta,
1990].
Ponadto,
niektórzy
przedstawiciele
biomechaniki uważali za mierzalne jedynie zdolności
kondycyjne, choć czołowi przedstawiciele tej dyscyplin wiedzy
prezentowali bardziej nowoczesny pogląd wymieniając wśród
zdolności koordynacyjnych: zachowanie równowagi, czucie
przestrzeni i racjonalne rozluźnienie mięśni [Zaciorski, 1970].
Ważny problem poziomu zdolności motorycznych i ich relacji
z podstawowymi cechami morfologicznymi pozostał nie
rozwiązany. Posiadał on kluczowe znaczenie dla określenia
kryteriów doboru kandydatów do sportu.
Próbę jego rozwiązania podjęli pracownicy Zakładu
Selekcji Sportowej Instytutu Sportu w Warszawie [Starosta, 1984,
2001]. Podjęli się oni wykonania badań, których celem było: 1.
Określenie kryteriów dla testu sprawności ruchowej jako elementu
doboru kandydatów do sportu w ogóle. 2. Przeprowadzenie badań
wstępnym i szerszym zestawem zadań ruchowych na 10-letnich
uczniach wylosowanych szkół Warszawy. 3. Określenie miejsca
koordynacji ruchowej w sprawności motorycznej młodego
osobnika. Badaniami objęto 1672 dzieci z 23 wylosowanych
szkół Warszawy. Opracowaniu statystycznemu poddano wyniki
1488 uczniów, z czego połowę, tj. 744 stanowiły dziewczęta,
a
drugą
połowę
chłopcy.
Badania
przeprowadzono
w jednakowych dla wszystkich warunkach w krytej hali na
tartanowej nawierzchni. Dla obiektywizacji zbieranego materiału
zastosowano pełną standaryzację pomiarów i warunków ich
przeprowadzenia.
Każdy
pomiar
prowadzono
według
szczegółowej instrukcji, jednolitej dla wszystkich badanych.
W badaniach stosowano zestaw 6 zadań ruchowych, połowę
z nich stanowił test Z. Chromińskiego, do którego dołączono rzut
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piłką lekarską w przód zza głowy, bieg na 30 m z lotnego startu
i test koordynacji ruchowej W. Starosty [1978, 2006].
Wyniki badań: 1. Wyniki masy ciała dość wysoko
korelowały z wysokością ciała dziewcząt (0, 685) i chłopców
(0,676). 2. Znacznie niższe były wyniki korelacji masy ciała
a rzutami piłką lekarską u chłopców (w tył – 0,393 i zza głowy –
0,369) niż u dziewcząt (w tył - -0,431 i zza głowy – 0,453). 3.
Podobna tendencja wystąpiła między wynikami wysokości ciała
i rzutów piłką lekarską u chłopców (w tył – 0, 443 i zza głowy –
0, 359) nieco wyższa była ona u dziewcząt (w tył – 0,458 i zza
głowy 0,450). 4. Brak korelacji między wynikami masy
i wysokości ciała a wszystkich wyników koordynacji ruchowej
(maksymalnego obrotu w prawo, w lewo i ich sumą)
stwierdzono u chłopców oraz dziewcząt. 5. Podobna tendencja
wyników wystąpiła odnośnie wszystkich pozostałych zadań
testowych: biegu n 30 i 60 m oraz na 600 u dziewcząt i 1000 m
u chłopców. 6. Bardzo wysoka korelacja wystąpiła pomiędzy
wynikami maksymalnego obrotu w prawo, jak też w lewo a sumą
obrotów w obu kierunkach. Zbliżone wyniki wystąpiły
u chłopców (0,923), jak też dziewcząt (0, 935-0,950). Podobna
tendencja wystąpiła też w wielu innych badaniach [Starosta,
2006]. Można by ją interpretować jako możliwość zastąpienia
maksymalnego obrotu w prawo i w lewo wykonaniem go tylko
w jednym kierunku. Jednak taki wariant wykonania tego testu
znacznie zubożył by informację o poziomie koordynacji ruchowej
badanego. 7. Wyjątkowo wysoka korelacja wyników biegu na
30 m i 60 m dziewcząt (0,957) i chłopców (0,959) świadczy
o możliwości zastąpienia jednego testu drugim, bo nie
racjonalne jest stosowanie testu na dłuższym dystansie skoro
bardzo podobne wyniki uzyskuje się na krótszym.
Przytoczone wyniki zebrane na obszernym materiale
warszawskich 10-latków obojga płci badanych w bardzo
standardowych warunkach wskazały na dotychczas mało znane
i ważne tendencje. Ciekawe, iż były one często podobne dla
uczniów obu płci. Ich wartość zwiększał fakt, iż badani byli
przy końcu okresu sensytywnego, tj. w najkorzystniejszym
fragmencie rozwoju ruchowego. Po raz pierwszy, na tak dużej
grupie badanych stosowano testy wymagające przejawiania
zarówno zdolności kondycyjnych, jak też koordynacyjnych.
Umożliwiło to bardziej wszechstronne ujęcie sprawności
ruchowej, jak też relacji występujących pomiędzy zdolnościami
kondycyjnymi i koordynacyjnymi. Ciekawe wyniki tych badań
zainspirowały kontynuację tego kierunku i poszerzenie liczby
testów umożliwiających ocenę poziomu bardziej szczegółowych
relacji występujących pomiędzy podstawowymi wskaźnikami
antropometrycznymi i licznymi zdolnościami koordynacyjnymi
także w ujęciu ich ewentualnego stronnego zróżnicowania, nie
tylko u polskich, ale też niemieckich dzieci.
Dlatego, celami niniejszej pracy było: 1. Określenie
związków występujących między podstawowymi cechami
budowy ciała a wybranymi zdolnościami koordynacyjnymi
u dzieci. 2. Porównanie tych związków u dzieci z Polski
i Niemiec.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania przekrojowe przeprowadzono w dwóch krajach.
W Gorzowie materiał badań stanowiło 122 dziewcząt i 114
chłopców w wieku 10-14 lat. W Dortmundzie 103 osobników, 54
płci męskiej i 49 płci żeńskiej1. Średnia wieku badanych wynosiła

1
Badania w Dortmundzie przeprowadzono we współpracy Instytutu Sportu
w Warszawie i Instytutu Nauk o Sporcie Uniwersytetu w Dortmundzie.
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12,6 lat. Ogółem badaniami objęto 339 osób. Dokonano pomiaru
masy i wysokości ciała posługując się standardowymi metodami
antropometrycznymi. Poziom koordynacji ruchowej oceniano
kilkoma testami. Różnicowanie kinestetyczne oceniano testem
zdolności różnicowania amplitudy ruchu [Starosta, 1978]. Poziom
koordynacji określano z pomocą testu globalnej koordynacji
ruchowej W. Starosty [1978, 2006]. Ocenie podlegał też poziom
skoczności na podstawie maksymalnej wysokości wyskoku
pionowego wykonywanego z odbicia jedną nogą, a następnie
obunóż. W tym badaniu zastosowano skocznościomierz
W. Starosty [Starosta, 1978a].
„Dokładność siłową” zmierzono w jej lokalnych
i globalnych przejawach. Lokalną „dokładność siłową” określono
na podstawie zdolności różnicowania siły podczas statycznego
napinania mięśni zginaczy stawu łokciowego [Rynkiewicz,
Starosta, 1994]. Globalną dokładność siłową oceniono w próbie
rozciągania dynamometru w leżeniu przodem na poziomej
ławeczce W tych samych ćwiczeniach testowano też lokalną
i globalną siłę statyczną. Do pomiaru wykorzystano dynamometr
tensometryczny sprzężony z komputerem poprzez przetwornik
analogowo – cyfrowy [Wachowski i wsp., 1987; Rynkiewicz,
2003, 2009]. Wyniki badań poddano podstawowej analizie
statystycznej.
WYNIKI
Wysokość i masa ciała a zdolności motoryczne u dzieci
niemieckich (Dortmund)
Najsilniejsza korelacja wystąpiła między wysokością
i masą ciała a wynikami wykonania zadań testowych
zawierających wyskok maksymalny. Zbliżone wartości
współczynników korelacji odnotowano również analizując
zależności między wynikami budowy ciała, a siłą statyczną –
lokalną i globalną (Tab.1).
Nie stwierdzono znacznych różnic w wartościach
wymienionych współczynników korelacji z masą i z wysokością
ciała (por. tab. 1). Mniejszy, ale też istotny związek odnotowano
w teście dokładności siłowej lewej kończyny. Natomiast
dokładność siłowa prawej kończyny istotnie korelowała jedynie
z wysokością ciała. Wyniki pozostałych testów jedynie częściowo
były związane z wartościami masy ciała i wysokości ciała. Część
wyników uzyskanych w testach koordynacji ruchowej, oraz
zdolności kinestetycznego różnicowania ruchu nie była w sposób
znaczący statystycznie skorelowana z masą i wysokością ciała.
Wysokość i masa ciała a zdolności motoryczne u dzieci
z Gorzowa
W badaniach wykonanych w Gorzowie zastosowano
większą niż w Dortmundzie liczbę testów do pomiaru poziomu
zdolności kondycyjnych. Badanych podzielono ze względu na
płeć (tab.2). Określając na przykładzie dzieci z Gorzowa
zależności między wynikami testów zdolności motorycznych
a masą i wysokością ciała stwierdzono istnienie statystycznie
znaczących współczynników korelacji z rezultatami testów
kondycyjnych zdolności motorycznych. Nie uzyskano żadnej,
statystycznie znaczącej, zależności w przypadku testów do oceny
koordynacyjnych zdolności motorycznych. Współczynniki
korelacji miały zbliżone wartości w grupach chłopców
i dziewcząt.

Piętnastoosobowym zespołem badawczym kierowali: prof. dr hab.
W. Starosta i prof. dr S. Starischka.
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Tab. 1. Statystycznie istotne (p = 0,05) współczynniki korelacji wysokości
i masy ciała z testami motorycznymi u dzieci i młodzieży z Dortmundu
(n = 103)
Test (zadanie motoryczne)

Wysokość
ciała

Masa
ciała

Wyskok obunóż

0,87

0,74

Wyskok jednonóż z prawej nogi

0,85

0,83

Wyskok jednonóż z lewej nogi

0,82

0,82

Suma wyskoków z odbicia lewą i prawą
nogą

0,84

0,82

Wyskok z maksymalnym obrotem w
prawo

0,28

0,21

Siła lokalna prawej kończyny górnej

0,78

0,85

Siła lokalna lewej kończyny górnej

0,83

0,85

Dokładność siłowa lokalna prawej
kończyny górnej

0,25

Dokładność siłowa lokalna lewej
kończyny górnej

0,43

Wyskok z maksymalnym obrotem w lewo
Suma wyskoków z maksymalnym
obrotem

0,37

następującej tendencji: im bardziej wykonanie zadania zależało
od „wydatkowania" w krótkim czasie dużej energii, tym
większa była korelacja wyników tego zadania z wysokością
i masą ciała. Można stwierdzić, że kondycyjne, a nawet
hybrydowe zdolności motoryczne w znacznej mierze zależą od
masy i wysokości ciała dzieci. W przypadku zadań o złożonej
strukturze, w których dominowały uwarunkowania informacyjne,
związane ze znacznym zaangażowaniem układu nerwowego nie
stwierdzono wielu związków ich wyników z budową ciała.
Wszystkie znaczące współczynniki korelacji były zdecydowanie
mniej silne od charakterystycznych dla uzyskanych w zadaniach
wymagających ,,wydatkowania” znacznej energii, a zatem
przejawienia kondycyjnych zdolności motorycznych.
Na siłę związku między cechami morfologicznymi
i zdolnościami motorycznymi raczej nie wpływają czynniki
środowiskowe, bowiem przeprowadzone badania w dwóch
różnych państwach, przy pomocy tych samych metod wykazały
istnienie podobnych tendencji. Można sądzić, że uwarunkowania
społeczne, kulturowe i edukacyjne (związane z obowiązującymi
systemami kształcenia) nie mają znaczącego wpływu na siłę
związków między zdolnościami motorycznymi a wysokością
i masą ciała.
Także płeć dzieci nie wydaje się być czynnikiem
warunkującym siłę powiązań zdolności motorycznych z masą
i wysokością ciała. Znaczący wpływ wydaje się wywierać trening
w dyscyplinach wymagających przejawiania wysokiego poziomu
zdolności koordynacyjnych.
Tab. 2. Statystycznie istotne (p = 0,05) współczynniki korelacji między
wynikami testów zdolności motorycznych a wysokością i masą ciała u 10 -14
letnich dziewcząt i chłopców z Gorzowa (n = 236)

Różnicowanie kinestetyczne ruchu prawą
kończyną górną
Różnicowanie kinestetyczne ruchu lewą
kończyną górną

0,31

Różnicowanie kinestetyczne ruchu
(prawa+lewa kończyny górne)

0,25

0,30

0,24

Porównanie wyników dzieci z Polski i Niemiec
W badaniach dzieci z Dortmundu określono szereg
zależności
pomiędzy
wartościami
testów
zdolności
koordynacyjnych a masą i wysokością ciała (por.tab.1). Analiza
wyników badań dzieci gorzowskich nie potwierdziła istnienia
podobnych, statystycznie istotnych związków (por.tab.2).
Stwierdzone różnice, szczególnie dotyczące korelacji zdolności
różnicowania kinestetycznego i dokładności siłowej z wysokością
i masą ciała można objaśnić tym, że wśród dzieci z Niemiec było
50 osób trenujących różne sporty m. in. tenis ziemny i badminton.
W tych dyscyplinach bardzo ważnym elementem techniki gry jest
dokładne uderzenie piłeczki lub lotki, związane z precyzyjnym
sterowaniem ruchami kończyny w przestrzeni i dokładnym
„porcjowaniem siły". To ostatnie warunkuje poziom
„dokładności siłowej” zdefiniowanej przez T. Rynkiewicza
i W. Starostę [1994] jako zdolność porcjowania różnych wartości
siły i jej różnicowania.
DYSKUSJA
Zróżnicowanie siły korelacji w zależności od rodzaju
wykonywanego zadania motorycznego zdaje się sugerować,
że związki między budową ciała a poziomem zdolności
motorycznych zależą od rozmaitych czynników. Analizując
strukturę ruchów w stosowanych testach określono istnienie

Dziewczęta
Test (zadanie motoryczne)

Prędkość startowa

Chłopcy

Masa
ciała

Wys.
ciała

Masa
ciała

Wys.
ciała

0,40

0,42

0,37

0,38

Prędkość maksymalna

0,41

0,39

0,37

0,40

Pęd startowy

0,89

0,68

0,98

0,64

Pęd maksymalny

0,91

0,70

0,96

0,65

Siła maksymalna (globalna)

0,41

0,48

0,55

0,49

Siła lokalna prawej kończyny
górnej

0,52

0,49

0,49

0,41

Siła lokalna lewej kończyny
górnej

0,53

0,48

0,51

0,40

Dokładność siłowa (globalna)

Dokładność siłowa prawej
kończyny górnej
Dokładność siłowa lewej
kończyny górnej
Różnicowanie kinestetetyczne
ruchu prawą kończyną górną
Różnicowanie
kinestetetyczne ruchu lewą
kończyną górną
Różnicowanie kinestetyczne
ruchu (prawa+lewa kończyny
górne)
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WNIOSKI
1.

2.

Stwierdzono, że kondycyjne zdolności motoryczne,
wymagające „wydatkowania" w krótkim czasie dużej
energii były znacząco związane z podstawowymi
wskaźnikami antropometrycznymi.
U badanych dzieci z Dortmundu i Gorzowa poziom
zdolności motorycznych nie był istotnie związany
z wysokością i masą ciała jeśli zadanie ruchowe
stosowanego testu miało złożoną strukturę (było
zdeterminowane
procesami
informacyjnymi
i energetycznymi).
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OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WOBEC SZKOŁY JAKO MIEJSCA PRACY

WARSAW PE TEACHERS’ EXPECTATIONS TOWARDS SCHOOL AS A WORKPLACE
Małgorzata Zalewska
Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie

ABSTRACT
Research objectives. The objective of the thesis was to define PE
teachers’ expectations towards school as a workplace.
Simultaneously apparent working conditions of PE teachers,
employed in Polish schools, was examined. This means taking
a closer look at issues such as:
‐
sports equipment,
‐
number of students in classes,
‐
gym usage,
‐
opportunities of professional development and whether
teachers take them or not.
Teachers’ expectations was analysed according to the four fields:
1.
The need for professional development.
2.
Expectations concerning professional fulfilment.
3.
Job performed vs. self-esteem.
4.
School as a community.
Research data. Warsaw, the largest Polish city, has been chosen
to be the area of the research. The respondents were a group of
randomly chosen PE teachers from each of Warsaw’s 18 districts,
representing all educational levels (primary, lower- and uppersecondary). Altogether 400 teachers were examined.
Outcome. PE teachers’ expectations research conducted among
Warsaw teachers defined real obstacles troubling the group. The
thesis has diagnostic nature and for that reason the analysis of the
results also showed:
•

working conditions of PE teachers in Warsaw,

•

possibilities of professional development,

•

the way PE teachers perceive their job acclaim compared to
teachers of other subjects.

o jakości szkoły przesądza nauczyciel. Nauczyciel jest też
w najwyższym stopniu sprawczym czynnikiem rozwoju ucznia
(Kwiatkowska 1997). To on ma przecież, zaraz po rodzinie,
największy wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Aby
zapewnić uczniom kształcenie na wysokim poziomie, w krajach
europejskich przywiązuje się szczególną wagę do jakości
przygotowania oraz do warunków pracy nauczycieli. Dla władz
edukacyjnych oznacza to między innymi stworzenie na tyle
atrakcyjnych warunków pracy, by zapewnić wystarczającą liczbę
kandydatów na nauczycieli oraz podtrzymać ich motywację przez
cały okres pracy zawodowej (Eurydice 2006).
Powodem wskazującym na konieczność dokładniejszego
przyjrzenia się problemom nauczycieli wychowania fizycznego
jest niewystarczający stan badań poświęconych tej tematyce.
Przykładowo w akademiach wychowania fizycznego tematyka
prac naukowych związanych z nauczycielem wychowania
fizycznego w przeciągu ostatnich 14 lat dotyczyła między innymi
pozycji społeczno – zawodowej nauczycieli (Gębora 2005,
Zajkowska-Magier 2003), ich samooceny (Posmyk 2002), wiedzy
pedagogicznej i fizjologicznej (Krzak 2002, Dębicki 2000),
przygotowania zawodowego (Skrzydlewski 2002, Cieśliński
1993), adaptacji zawodowej (Kałużny 1992), funkcji praktyk
pedagogicznych (Skibniewski 1999), mobilności zawodowej (Piłat
1993), warsztatu nauczyciela wf (Zarychta 1999, Khebuli 1998),
warunków prowadzenia zajęć (Lewandowski 1994) oraz potrzeb
w zakresie doskonalenia zawodowego (Lisicki 1993). Mimo wielu
istotnych kwestii podejmowanych w omawianych pracach
naukowych, nie pojawia się wśród nich zagadnienie oczekiwań
nauczycieli wychowania fizycznego. Między innymi, dlatego
postanowiłam zainteresować się tą tematyką.

WPROWADZENIE

CEL PRACY

Szkoła zwykle kojarzy się z instytucją działającą na rzecz
dziecka, a rezultat jej pracy odnoszony jest przede wszystkim do
zaspokojenia potrzeb ucznia. Zazwyczaj, to właśnie pod kątem
jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego
i fizycznego są analizowane wszystkie elementy pracy szkoły.
W większości badań pomija się osobę nauczyciela. Nie analizuje
się realizacji przez szkołę jego potrzeb zawodowych, rozwoju
osobowego, potrzeby awansu itp. (Kwiatkowska 1997).
A przecież, nauczyciel jest niezbędnym ogniwem procesu
edukacyjnego, a jego działania stanowią o jakości placówki. Jak
pisze S. Stróżyński (2003) jakość pracy szkoły to stopień
wykorzystania w działaniach organizacyjnych, dydaktycznych
i wychowawczych możliwości uczniów, nauczycieli oraz
warunków materialnych, społecznych i organizacyjnych dla
wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia.
We wszystkich raportach i dokumentach edukacyjnych,
zarówno polskich, jak i obcych, stwierdza się jednoznacznie, że

Celem niniejszej pracy było określenie, jakie są
oczekiwania nauczycieli wychowania fizycznego wobec szkoły
jako miejsca pracy. Pod pojęciem oczekiwań rozumiane były
potrzeby nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie
samorealizacji zawodowej, rozwoju zawodowego, poczucia
własnej wartości oraz dobrego samopoczucia w miejscu pracy,
które jest też miejscem życia badanych.
Pod pojęciem rozwoju zawodowego rozumiano wszelkie
działania nauczyciela związane z uzyskiwaniem kolejnych stopni
awansu zawodowego poprzez np. uczestnictwo w różnych
formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Natomiast
samorealizację zawodową powiązano z indywidualnym
spełnieniem się w roli nauczyciela wychowania fizycznego i tym,
czy zawód ten spełnia wcześniejsze oczekiwania nauczycieli.
Jednocześnie, ze względu na diagnostyczny charakter
pracy, sprawdzano, jaka jest sytuacja nauczycieli wychowania
fizycznego w warszawskich szkołach. Czyli między innymi: jakie
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są ich warunki pracy - zaplecze sportowe, liczebność klas,
wykorzystanie sali gimnastycznej oraz jakie nauczyciele mają
możliwości rozwoju zawodowego i czy z nich korzystają.
Oczekiwania nauczycieli były analizowane na podstawie
obszarów zaproponowanych przez pedagoga i pedeutologa,
profesor Uniwersytetu Warszawskiego H. Kwiatkowską (1997):
1.
Realizacja potrzeby rozwoju zawodowego.
2.
Oczekiwania w zakresie samorealizacji zawodowej.
3.
Wykonywany zawód a poczucie własnej wartości.
4.
Szkoła jako miejsce życia.
PYTANIA BADAWCZE
Dążąc do osiągnięcia wyżej przedstawionego celu,
postawiono następujące pytania badawcze:
1.
Czy nauczyciele wychowania fizycznego różnych typów
szkół mają takie same oczekiwania wobec swoich miejsc
pracy?
2.
Czy szkoła umożliwia nauczycielom wychowania
fizycznego odpowiednią samorealizację zawodową?
3.
Czy szkoła jest sprzyjającym środowiskiem życia i pracy
dla nauczycieli wychowania fizycznego?
4.
Jakie potrzeby mają nauczyciele w związku z własnym
rozwojem zawodowym?
5.
Jakie poczucie własnej wartości mają nauczyciele
wychowania fizycznego?
6.
Jaki związek zachodzi między warunkami pracy,
a poziomem zadowolenia nauczycieli z wykonywanego
zawodu?
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
W niniejszej pracy, w celu zebrania materiału
badawczego wykorzystane zostały następujące metody badań:
•

Do zbadania oczekiwań nauczycieli wychowania
fizycznego wobec szkoły wykorzystana została metoda
sondażu (Łobocki 2003), w której jako technikę
zastosowano ankietę (Pilch 1995, Babbie 2004).
Narzędziami były dwa kwestionariusze ankiety (Wejland
1992, Babbie 2004) pt.:
- „Szkoła – moje miejsce pracy, moje miejsce życia”,
- „Moje oczekiwania wobec szkoły jako miejsca pracy”.

•

Do sprawdzenia warunków pracy nauczycieli wychowania
fizycznego w szkole zastosowana została jedna z technik
metody sondażu – wywiad z dyrektorem szkoły (Sztumski
1999, Łobocki 2003).

•

Analiza dokumentów (Zaczyński 1995, Łobocki 2003)
wykorzystana
została,
aby
uzyskać
informacje
o uczestnictwie nauczycieli wychowania fizycznego
w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz
o prawnych aspektach awansu zawodowego.

METODY STATYSTYCZNE
Do analizy statystycznej wykorzystano program Microsoft
Excel. Zmienne jakościowe wynikające z odpowiedzi na pytania
ankiety zostały poddane analizie procentowej. Pytania otwarte
zostały uprzednio pogrupowane i sklasyfikowane. W przypadku
pytań z możliwością wyboru wielu odpowiedzi suma odpowiedzi
mogła być większa niż 100%, co zaznaczono w tabelach lub na
rycinach. Istotność różnic frakcji w badanych grupach, jak
również istotność różnic pomiędzy poszczególnymi cechami
(zmienne zależne i niezależne) wewnątrz danej grupy, badano za
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pomocą testu chi-kwadrat. Opracowany statystycznie materiał
przedstawiono w tabelach i na rycinach. W pracy przyjęto poziom
istotności α=0,05.
Aby w czytelny sposób przedstawić obliczenia statystyczne,
zdecydowano się na zastosowanie następujących skrótów: α –
poziom istotności, n – liczba, x - średnia arytmetyczna, χ² - Chi
kwadrat, χ²7 - (indeks dolny) liczba stopni swobody, p –
prawdopodobieństwo hipotezy zerowej, p<0,05; p<0,01; p<0,001 zaznaczenie siły efektu.
Do opisu bibliograficznego literatury wykorzystanej
w pracy zastosowano tak zwany system harwardzki (Jankowski,
Lenartowicz 2005).
ORGANIZACJA BADAŃ
Badania empiryczne, dotyczące oczekiwań nauczycieli
wychowania fizycznego wobec szkoły jako miejsca pracy
obejmowały badania pilotażowe i badania właściwe.
Badania pilotażowe, z wykorzystaniem projektów
narzędzi badawczych (kwestionariusze ankiet) przeprowadzono
w listopadzie 2006 r. w szkołach poza Warszawą. Natomiast
badania właściwe przeprowadzono w okresie od stycznia do
czerwca 2007 roku.
Badania były realizowane na losowo wybranej grupie
nauczycieli wychowania fizycznego w każdej z 18 dzielnic
Warszawy i na każdym poziomie szkół – w szkole podstawowej,
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Do badań postanowiono
wytypować 20% publicznych szkół warszawskich.
W losowaniu ograniczono się tylko do szkół
ogólnokształcących. Nie chciano bowiem, aby ukierunkowanie
placówki na określoną dziedzinę wpływało na wyniki badań (np.
szkoły muzyczne, sportowe). Wykaz placówek oświatowych
został zaczerpnięty z danych Systemu Informacji Oświatowej z 31
marca 2006 roku.
MATERIAŁ BADAWCZY
Jako obszar badań wybrano największe miasto Polski Warszawę. Wyniki badań zleconych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu P. Śleszyńskiemu (2004) z Polskiej Akademii
Nauk wskazują bowiem, że najwyższy poziom kształcenia
w naszym kraju prezentują miasta i aglomeracje miejskie.
Związane jest to z istnieniem lepiej rozwiniętego zaplecza: bazy
lokalowej oraz kadry nauczycielskiej, która może oczekiwać
wyższych zarobków. Nauczyciele miejscy mają też lepszy dostęp
do różnych form doskonalenia zawodowego, ze względu na
bliskość ośrodków metodycznych - zarówno państwowych,
jak i prywatnych. Śleszyński stwierdza dalej, że to właśnie
w miastach rozwijają się najlepsze placówki oświatowe, stojące na
czele
różnych
rankingów.
Równocześnie
mieszkańcy
największych aglomeracji są znacznie lepiej wykształceni,
co wpływa na większą świadomość społeczną, także w sensie
dbania o rozwój edukacyjny dzieci (Śleszyński 2004).
Na
podstawie
powyższych
stwierdzeń
można
wnioskować, że warsztat materialny do prowadzenia zajęć
sportowych w szkołach oraz świadomość społeczeństwa co do
walorów wychowania fizycznego w mieście również stoją na
wyższym poziomie w stosunku do reszty kraju. Tym bardziej
ciekawe jest pytanie, jakie oczekiwania wobec szkoły jako miejsca
pracy będą mieli nauczyciele wychowania fizycznego z dużego
miasta?
Do badań wylosowano 119 szkół. Zgodę na
przeprowadzenie badań uzyskano w 111 placówkach, w tym:
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w szkołach podstawowych (43), w gimnazjach (25), liceach
ogólnokształcących (25). Ponadto badaniami objęto zespoły
szkół: szkoły typu gimnazjum-liceum (9), szkoły podstawowegimnazjum (6), szkoły podstawowe-liceum (2) i w jednej szkole
typu podstawowa-gimnazjum-liceum. Ogółem w badaniach
wzięło udział 400 nauczycieli wychowania fizycznego
z Warszawy. Średnia wieku badanych wyniosła 39,8 lat
(SD=10,3), a średnia stażu w zawodzie 14,9 (SD=10,6). Wśród
respondentów 374 osoby ukończyły Akademie Wychowania
Fizycznego, 14 osób inne typy uczelni, 6 osób studium
nauczycielskie, a 6 osób nie podało informacji o swoim
przygotowaniu pedagogicznym. W badaniach wzięły udział 224
kobiety i 176 mężczyzn. Stopień nauczyciela dyplomowanego
posiadają 142 osoby, nauczyciela mianowanego 160 osób, 71
stopień nauczyciela kontraktowego, a 22 osoby to nauczyciele
stażyści. Ze względu na niewielką liczbę nauczycieli stażystów
w dalszej części pracy, przy analizie wyników badań, połączono
ich w jedną grupę z nauczycielami kontraktowymi.

większość respondentów (79,2%) nie zgadza się z tezą, że zła
atmosfera w gronie pedagogicznym zniechęca ich do
wykonywania zawodu. W odpowiedziach na to pytanie nie
pojawiają się wyraźne różnice pomiędzy nauczycielami różnej
płci, z różnym stopniem awansu zawodowego oraz pracującymi
w różnych typach szkół (tab.1). Częściej potwierdzali omawianą
tezę mężczyźni (9,7%), nauczyciele mianowani (9,6%) oraz
pracujący w zespołach szkół (13,3%), a negowały ją kobiety
(83,4%), nauczyciele kontraktowi i stażyści (81,7%)
i wychowawcy fizyczni ze szkół podstawowych (82,8%).

ANALIZA WYNIKÓW
Ryc. 1. Opinie nauczycieli z różnym stopniem awansu zawodowego na temat
chęci zmiany zawodu

Ogółem [%]

Nie zgadzam się

Grupa

Trudno powiedzieć

Tab. 1. Teza - zła atmosfera w gronie pedagogicznym w mojej szkole
zniechęca mnie do wykonywania zawodu – w opinii respondentów

Zgadzam się

Jak wynika z badań własnych, ankietowani nauczyciele
są zadowoleni z kierunku studiów, jaki wybrali przed laty. Gdyby
zaistniała możliwość ponownego wyboru, to 64% nie zmieniłoby
swojej decyzji. Zdecydowana większość badanych (82,2%)
wybrała swój zawód ze względu na jego zgodność
z zainteresowaniami zawodowymi. Efektem takiego stosunku do
zawodu jest fakt, że zgodność pracy z posiadanymi
kwalifikacjami jest według 47% ankietowanych bardzo ważnym,
a dla 43,8% ważnym aspektem pracy zawodowej. Na drugim
miejscu, wśród motywów wyboru zawodu, respondenci
wymieniali zależność od miejsca pracy współmałżonka lub inne
względy rodzinne (25%), a w następnej kolejności perspektywę
uzyskania dodatkowych zarobków poza głównym miejscem
zatrudnienia (21,8%) oraz możliwość dalszego rozwoju kariery
sportowej (21,2%).
Listę przedstawionych powyżej motywów wyboru
zawodu należy uzupełnić jeszcze innymi aspektami pracy
w szkolnictwie, które niewątpliwie również wpłynęły na decyzję
respondentów o wyborze takiej, a nie innej drogi zawodowej.
Otóż nauczyciele w wykonywanej pracy cenią sobie samą
możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą (91,3%) oraz entuzjazm
uczniów (91%). Niewątpliwym plusem nauczania są dla
ankietowanych również widoczne efekty pracy (88,2%). Ponadto
nauczyciele doceniają też bardziej przyziemne aspekty, takie jak
stabilność pracy (92,4%) i długie wakacje (77,8%).
Prawie połowa nauczycieli (42,5%) dorabia poza
głównym miejscem pracy, natomiast zapytani o ewentualną chęć
zmiany miejsca pracy, 49,5% odpowiadają zdecydowanie
negatywnie. Jednak 33% respondentów nie potrafiło dać
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a 16% potwierdza chęć
dokonania zmiany zawodu. Najczęściej nad zmianą pracy
zastanawiają się najmłodsi nauczyciele – kontraktowi i stażyści
(25,8%). Powodów ich decyzji należy upatrywać w krótkim stażu
i młodym wieku. Zetknięcie z rzeczywistością szkolną nie dla
wszystkich okazało się spełnieniem oczekiwań, a po zaledwie
kilku latach pracy w zawodzie łatwiej jest zdecydować się na jego
zmianę. Dlatego też prawdopodobnie tak niewielu nauczycieli
dyplomowanych (11,3%) rozważa taką możliwość. Wśród
respondentów z najwyższym stopniem awansu zawodowego
58,4% nie zamierza zmieniać pracy (ryc.1).
Jak wynika z badań, w większości warszawskich szkół
panuje przyjazna atmosfera. Potwierdza to również fakt, że

PŁEĆ
Kobiety

6,8%

9,8%

83,4%

100,0

Mężczyźni

9,7%

14,7%

75,6%

100,0

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
Kontraktowi i stażyści

8,6%

9,7%

81,7%

Mianowani

9,6%

11,6%

78,8%

100,0
100,0

Dyplomowani

6,5%

14,6%

78,9%

100,0

TYP SZKOŁY
Szkoła podstawowa

6,9%

10,3%

82,8%

100,0

Gimnazjum

9,8%

10,3%

79,9%

100,0

Liceum

4,7%

14,2%

81,1%

100,0

Zespoły szkół

13,3%

15%

71,7%

100,0

Nauczyciele wychowania fizycznego stanowią często
oddzielną grupę w gronie pedagogicznym. Spowodowane jest to
nie tyko specyfiką zajęć, ale również charakterystycznym strojem
oraz faktem, że zazwyczaj mają oni swoje własne miejsce do
wypoczynku, pokój bliżej obiektów sportowych. Przedstawioną
opinię potwierdzają badania, według których 82,8% respondentów
z Warszawy, będąc w szkole, najczęściej przebywa wśród
nauczycieli wychowania fizycznego. Wydaje się, że jest to
spowodowane rytmem dnia szkolnego, a nie wskazuje na unikanie
towarzystwa innych pedagogów.
Jak wskazują wyniki niniejszych badań, im wyższy
stopień zawodowy posiadają respondenci, tym częściej
„wychodzą” poza grono nauczycieli wychowania fizycznego.
Młodzi stażem pedagodzy - kontraktowi i stażyści - prawie wcale
nie opuszczają swojego miejsca pracy, nie oddalają się poza salę
gimnastyczną i pokój nauczycieli wychowania fizycznego.
W odpowiedziach zauważono istotne różnice statystyczne
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pomiędzy nauczycielami z różnym stopniem awansu
zawodowego (χ²4=9,5, p<0,01). Rozwój kariery zawodowej
sprzyja nie tylko nawiązywaniu nowych kontaktów towarzyskich
z innymi nauczycielami, ale również ma wpływ na zwiększanie
się
liczby
dodatkowych
obowiązków
przydzielanych
nauczycielom. Pełniąc jakąkolwiek dodatkową rolę w szkole (np.
wychowawcy, członka jakiejś komisji itp.) nie sposób unikać
spotkań ze współpracownikami.
Respondenci nie uważają się za wyjątkowo zmęczonych
pracą, nie potwierdzają też opinii, że każdy dzień w szkole to dla
nich udręka (90,2%). Przyznają natomiast, że praca nauczyciela
wychowania fizycznego jest bardzo stresująca. Z tezą tą zgadza
się 52% ankietowanych. Pracę nauczyciela wychowania
fizycznego, jako bardzo stresującą najczęściej postrzegają
pracownicy szkół podstawowych (57,8%) i gimnazjów (56,9%).
Zdecydowanie rzadziej taką opinię potwierdzają nauczyciele
z zespołów szkół (37,9%). Do grupy tej należy też najwięcej
osób, którym trudno było zająć jednoznaczne stanowisko w tej
kwestii. Można więc wnioskować, że poziom stresu w zawodzie
nauczyciela wychowania fizycznego związany jest z wiekiem
uczniów. Większa odpowiedzialność przy pracy z młodszymi
dziećmi wpływa prawdopodobnie na zwiększone odczuwanie
stresu przez pedagogów.
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pracy są nauczyciele ze szkół podstawowych, wśród których 85%
nie zgadza się z omawianą tezą. Odpowiedzi nauczycieli ze szkół
podstawowych istotnie różnią się od nauczycieli z innych typów
szkół. Możliwe zatem, że nauczanie najmłodszych uczniów, mimo
dużego wysiłku, sprawia nauczycielom najwięcej radości.
Prawdopodobnie dlatego, że małe dzieci są bardzo szczere
w swoich zachowaniach i spontanicznie potrafią okazywać radość
z wykonywanych zadań, z zabawy na zajęciach.
Prawie połowa, bo 46% nauczycieli wychowania
fizycznego ocenia prestiż swojego zawodu jako przeciętny.
Respondenci uważają ponadto, że prestiż ich specjalizacji
zawodowej jest niższy od nauczycieli innych przedmiotów (tab.2).
Różnice w ocenie prestiżu są istotne statystycznie (χ²20=31,4;
p<0,001). Dla porównania, według 51,2% nauczycieli
wychowania fizycznego prestiż nauczycieli przedmiotów ścisłych
jest wysoki, a dla 30,2% nawet bardzo wysoki. Podobnie określają
ankietowani pozycję społeczną nauczycieli przedmiotów
humanistycznych, dla 59,8% jest ona wysoka, a dla 20,8% bardzo
wysoka. Według 45,8% badanych również nauczyciele
przedmiotów biologiczno-przyrodniczych cieszą się wysokim
prestiżem w społeczeństwie. Nauczyciele wychowania fizycznego
plasują prestiż swojego zawodu na równi z prestiżem nauczycieli
przedmiotów artystyczno-technicznych oraz z pracownikami
administracji szkolnej. Wychowawcy fizyczni uważają swój
przedmiot za mniej wartościowy w stosunku do przedmiotów,
z których wiedza i umiejętności są sprawdzane podczas
egzaminów po każdym etapie edukacyjnym.
Prestiż zawodu nauczyciela nie uległ zmianie w stosunku
do pierwszych lat pracy w zawodzie według 47% ankietowanych.
Odpowiedzi respondentów z różnym stopniem awansu
zawodowego istotnie różnią się od siebie (χ²4=9,5, p<0,001)
(ryc.3). Większość nauczycieli dyplomowanych (51,4%) uważa,
że prestiż zawodu jest niższy niż na początku ich kariery. Jest to
grupa, w której średni staż pracy w zawodzie wynosi 20,8 lat,
czyli najdłużej pracująca w szkole.

Ryc. 2. Teza - stres i rozczarowania związane z nauczaniem w mojej szkole
nie są warte moich wysiłków/mojej pracy – w opinii nauczycieli z różnych
typów szkół

Mimo iż respondenci uważają pracę nauczyciela
wychowania fizycznego za stresującą, to w większości (73,5%)
nie zgadzają się z tezą, że stres i rozczarowania związane
z nauczaniem w ich szkole nie są warte wkładanego w nie
wysiłku. Z niniejszych badań wynika, że stopień stresu i ilość
rozczarowań, które wpływają na poziom wkładanego
w nauczanie wysiłku zależny jest od typu szkoły (ryc.2). Opinie
dotyczące odczuwania stresu różnią się istotnie pomiędzy
respondentami pracującymi w różnych szkołach (χ²6=12,6,
p<0,05). Otóż wyraźnie, najmniej zestresowani i zniechęceni do

Ryc. 3. Poziom prestiżu zawodu nauczyciela w stosunku do pierwszych lat
pracy w zawodzie w ocenie badanych z różnym stopniem awansu
zawodowego

Tab. 2. Ocena prestiżu wybranych specjalizacji zawodowych pracowników szkolnych według nauczycieli wychowania fizycznego
Prestiż zawodu [%]
Rodzaj pracy*

Bardzo
wysoki

Wysoki

Przeciętny

4,5

19,5

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych

20,75

Nauczyciel przedmiotów ścisłych

Ogółem
[%]

Niski

Bardzo
niski

Brak
zdania

Brak
danych

46

21

6

1,25

1,8

100,0

59,75

13,5

0,5

0

2,75

2,8

100,0

30,25

51,25

12,75

0,75

0

2,25

2,8

100,0

Nauczyciel przedmiotów biologiczno-przyrodniczych

5,25

45,75

40,5

2,5

0,25

2,5

3,2

100,0

Nauczyciel przedmiotów artystyczno-technicznych

1,75

11

45,25

30

5,5

3,25

3,2

100,0

Pracownik administracji szkolnej

1,25

12,75

40,5

24,5

13

4,25

3,8

100,0

Nauczyciel wychowania fizycznego

*Różnice istotne statystycznie χ²20=31,4; p<0,00
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Większość nauczycieli (48,5%) jest zadowolonych
z szans profesjonalnego rozwoju jakie oferuje im szkoła. Jedna
czwarta badanych (25,2%) jest odmiennego zdania, a 26,2% nie
potrafiło udzielić zdecydowanej odpowiedzi. Możliwości rozwoju
zawodowego proponowane przez szkołę bardziej doceniają
kobiety niż mężczyźni. Interesująco, w opinii pedagogów
z różnym stopniem awansu zawodowego, przedstawiają się dane
dotyczące możliwości rozwoju. Otóż, jak wynika z badań,
zadowolenie wzrasta wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni
awansu. Najmniej zadowoleni z pracy szkoły w tym zakresie są
nauczyciele kontraktowi i stażyści, a najbardziej zadowoleni
nauczyciele dyplomowani. Być może, nie znalazły swojego
odwzorowania wcześniejsze wyobrażenia najkrócej pracujących
respondentów o tym, w jaki sposób szkoła powinna umożliwiać
profesjonalny rozwój. W miarę jednak upływu lat pracy,
nauczyciele częściej doceniają działalność szkoły związaną z ich
rozwojem zawodowym.
Uzyskiwanie kolejnych stopni zawodowych jest
nierozerwalnie związane z koniecznością uczestnictwa w różnych
formach doskonalenia. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli można
przeczytać o szczególnie istotnych wymaganiach, które
nauczyciel ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego
powinien spełnić. Analizując ten dokument można zauważyć,
że im wyższy jest stopień awansu, o który ubiega się nauczyciel,
tym większe są wymagania do spełnienia. Regułę tę potwierdzają
wyniki badań. Odsetek osób doskonalących swoje umiejętności
kiedykolwiek, w ciągu całego okresu pracy zawodowej jest
największy w grupie nauczycieli dyplomowanych, a najmniejszy
wśród nauczycieli kontraktowych i stażystów (ryc.4). Ponadto,
w miarę zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego
wzrasta również uczestnictwo w dłuższych, a co za tym idzie
wymagających większego zaangażowania, formach doskonalenia
zawodowego. Trudno więc nie doszukiwać się w tych wynikach
powiązań ze ścieżką awansu zawodowego.

dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu wskazuje, iż 82,4%
nauczycieli wychowania fizycznego dysponuje salą gimnastyczną,
a ponad połowa boiskiem, ale tylko 6,6% ma dostęp do pływalni.
Z hali sportowej korzysta co piąty badany, a co dziesiąty ze
stadionu sportowego.
Z posiadanej szkolnej bazy sportowej, zarówno jej stan,
jak i wyposażenie, nauczyciele wychowania fizycznego
z Warszawy najwyżej oceniają sale gimnastyczne, którym dobrą
ocenę wystawiło 35% ankietowanych. W następnej kolejności
pozytywną ocenę otrzymały stołeczne boiska do piłki nożnej oraz
różny sprzęt sportowy, po 24,5% wskazań. Najgorzej respondenci
wypowiadali się o stanie zewnętrznych boisk szkolnych do piłki
siatkowej, gdyż 20,5% osób wystawiło im ocenę niedostateczną.
Również hale sportowe najczęściej uzyskiwały ocenę
niedostateczną (17,5% wskazań). Oceny poszczególnych
elementów bazy materialnej warszawskich szkół dokonane przez
respondentów przedstawia tabela 3.
Tab. 3. Ocena bazy materialnej dokonana przez nauczycieli wychowania
fizycznego z warszawskich szkół
Elementy bazy
materialnej

OCENA [%]

Brak
danych
[%]

Ogółem
[%]*

bdb

db

dst

ndst

Hala sportowa

5,9

10,9

22,7

58,8

1,7

100,0

Sala
gimnastyczna

13,1

38,1

31,1

16,1

1,6

100,0

Siłownia

19,2

36,4

30,4

13,1

0,9

100,0

Sala zastępcza

24,5

35,9

25,5

14,1

0,0

100,0

Sala do ćwiczeń
korektywnych

15,4

25,9

30,1

27,3

1,3

100,0

20

0

28,6

51,4

0,0

100,0

Boisko szkolne do
piłki nożnej

27,4

29,5

16

26,8

0,3

100,0

Boisko szkolne do
siatkówki

24,9

21,1

21,8

31,4

0,8

100,0

Boisko szkolne do
koszykówki

23,7

28

20,4

27

0,9

100,0

Urządzenia do LA

21,5

25,4

31,2

21,5

0,4

100,0

Sprzęt sportowy
różny

3,1

27,3

49

19,2

1,4

100,0

Pływalnia

*100% odnosi się do liczby respondentów, którzy mają możliwość
korzystania z danego obiektu w swojej szkole

Ryc. 4. Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli z różnym stopniem
awansu zawodowego od początku pracy zawodowej

Młody nauczyciel przychodzi do szkoły z jakimś
wyobrażeniem o swojej przyszłej pracy. Niestety bardzo często
pierwszym problemem, jaki napotyka, są posiadane przez szkołę
warunki bazowe, a przecież wiadomo, że cała infrastruktura
rekreacyjno-sportowa, ilość, jak również jakość, sprzętu
rekreacyjno-sportowego w dość dużym stopniu decydują
o jakości szkolnego wychowania fizycznego (Staniszewski 2007).
Od kilkudziesięciu lat wykazywano szkolną bazę materialną
związaną z kulturą fizyczną, jako główną przyczynę złej kondycji
szkolnego wychowania fizycznego. Pod koniec ubiegłego wieku
jeszcze 40-50% szkół nie miało sali gimnastycznej (Staniszewski
1998, Osiński 1999, Maszczak 2000). Natomiast subiektywna
ocena warunków pracy dokonana przez nauczycieli z różnych
województw (Cieśliński 2005) dotycząca infrastruktury szkolnej

Pracownicy wszystkich szkół uważają, że hale sportowe
są niedostatecznie przygotowane do prowadzenia zajęć
z wychowania fizycznego (tab.3). W negatywnej ocenie przodują
przede wszystkim nauczyciele ze szkół podstawowych. Wydaje
się, że na tak negatywną ocenę hal sportowych może wpływać nie
tylko ich wygląd i wiek, ale także funkcjonalność. Nie wszystkie
tego typu obiekty są bowiem dostosowane do zajęć dla kilku grup
jednocześnie. Można na przykład mieć tu na myśli sposób
podziału hali na sektory (kotara, siatka), ale również
przygotowanie każdego segmentu do różnorodnych zajęć
(wyznaczenie boisk do siatkówki, koszykówki itp.).
Nieodpowiedni podział hali na sektory jest najbardziej uciążliwy
dla nauczycieli ze szkół podstawowych, ze względu na wiek
uczniów, których trudno utrzymać w jednej części obiektu Dużym
dyskomfortem dla wychowawców fizycznych może być również
hałas kilku klas ćwiczących równocześnie.
Na pisemne wyrażenie własnych oczekiwań w stosunku
do szkoły ze wszystkich ankietowanych zdecydowało się 297
nauczycieli wychowania fizycznego. Respondenci z tej grupy
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najczęściej pragnęli posiadać dobrą bazę do prowadzenia zajęć.
Tak uważa 60% wychowawców fizycznych, którzy
odpowiedzieli na to pytanie. Poprawy panującej atmosfery
w pracy, lepszej współpracy z dyrekcją i innymi nauczycielami
pragnie 26,3% wychowawców fizycznych. Na efektywniejsze
wykorzystanie dostępnych obiektów sportowych i poprawę
warunków socjalnych zwróciło uwagę 25,9% nauczycieli. Dla
21,2% respondentów najważniejsza jest poprawa zarobków, a dla
18,8% posiadanie dobrej jakości i odpowiedniej ilości sprzętu
sportowego. Wśród swoich oczekiwań wobec szkoły nauczyciele
wychowania fizycznego wymieniali również ułatwienie działań
nauczycielsko-pedagogicznych w konkretnej placówce (13,8%),
poprawę prestiżu zawodowego (10,4%), poprawę relacji na linii
nauczyciel – uczeń – rodzic ( 9,4%) oraz inne (8,1%). Jak można
więc zauważyć, nauczyciele przede wszystkim pragną lepszego
komfortu pracy, kładąc nacisk na jakość bazy sportowo –
rekreacyjnej do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Badania podjęto w celu określenia oczekiwań
warszawskich nauczycieli wychowania fizycznego wobec szkoły,
jako miejsca pracy. Obszar omawianego zagadnienia obejmował
swoim zasięgiem aspekty związane z motywami wyboru zawodu,
samopoczuciem w miejscu pracy, samorealizacją zawodową,
oceną
infrastruktury
sportowej
szkoły,
trudnościami
wykonywanego zawodu, możliwościami awansu zawodowego
i doskonaleniem zawodowym oraz poziomem prestiżu
i wynagrodzenia. Dyskusję na temat poszczególnych zagadnień
prezentowano bezpośrednio po ich omówieniu w kolejnych
rozdziałach.
W badaniach wzięło udział 400 nauczycieli, co stanowi
około jednej czwartej wszystkich nauczycieli wychowania
fizycznego ze stolicy (wg danych SIO z 2006r
w Warszawie uczyło 1696 nauczycieli tego przzedmiotu).
W badaniach korzystano z metody sondażu w formie ankiet
i wywiadu oraz z analizy dokumentów.
Prezentowane badania, analiza i interpretacja zebranego
materiału, umożliwiają sformułowanie wniosków, które są
odpowiedzią na postawione wcześniej pytania badawcze.
Wyciągnięte wnioski ujęto w trzy niżej opisane grupy.
WNIOSKI MERYTORYCZNE
1.

2.

3.

Większość nauczycieli wychowania fizycznego odnajduje
się w swojej roli - są zadowoleni z wybranego zawodu i nie
zamierzają go zmieniać. Nauczanie jest zawodem, którego
wykonywanie napotyka na wiele przeciwności i problemów,
widocznie jednak duża autonomia w działaniu, radość
z przekazywania wiedzy ale, chyba przede wszystkim, praca
z dziećmi i młodzieżą rekompensują im wszelkie
niedogodności.
Nauczyciele wychowania fizycznego z Warszawy uważają
swój zawód za bardzo stresujący. Zdecydowana większość
badanych pedagogów podkreśla istotność bezstresowej
pracy w szkole, ale szkoła nie spełnia ich oczekiwań w tym
zakresie.
Przyjazna atmosfera w miejscu pracy i pozytywne kontakty
w gronie nauczycielskim sprawiają, że większość
respondentów chętnie wykonuje swój zawód, a szkoła jako
miejsce pracy spełnia oczekiwania prawie połowy (44%)
ankietowanych.

4.
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Nauczyciele wychowania fizycznego, będąc w pracy,
najczęściej przebywają we własnym środowisku. Powodem
tego są przede wszystkim warunki bazowo-lokalowe
w szkołach. Pokój wychowawców fizycznych jest zwykle
usytuowany w pobliżu obiektów sportowych, z dala od
pokoju nauczycielskiego, sekretariatu itp., czyli głównych
miejsc spotkań reszty pracowników szkoły.
5.
Najkorzystniejsze warunki do prowadzenia zajęć mają
nauczyciele ze szkół licealnych, najgorsze zaś wychowawcy
fizyczni ze szkół podstawowych. Poziom zadowolenia
z wykonywanego zawodu pedagogów z różnych typów szkół
przedstawia natomiast tendencję odwrotną. Można więc
powiedzieć, że ocena szkolnej infrastruktury rekreacyjnosportowej nie ma wpływu na poziom zadowolenia
respondentów z wykonywanego zawodu.
6.
Nauczyciele z liceów najniżej oceniają swoje szanse na
awans zawodowy, najczęściej są też niezadowoleni
z oferowanych im możliwości profesjonalnego rozwoju,
a co za tym idzie wykazują się najmniejszą aktywnością
w podejmowaniu doskonalenia zawodowego.
7.
Nauczyciele wychowania fizycznego z Warszawy
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Głównym powodem ich podejmowania, jak deklarują sami
respondenci,
jest
pragnienie
zdobywania
wiedzy
i zainteresowanie tematyką kursów. Jednak ważnym
bodźcem do wzięcia udziału w doskonaleniu jest chęć, lub
czasem
konieczność,
zdobycia
zaświadczenia
o uczestnictwie. Często więc na pierwszym miejscu
nauczyciele stawiają nie własny rozwój zawodowy, ale
certyfikaty. Nauczyciele zmuszeni są niejako do
uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, gdyż jest to jeden
z wymogów niezbędnych przy awansie zawodowym.
8.
Większość respondentów za najbardziej korzystną formę
doskonalenia zawodowego uważa kursy specjalistyczne.
Mimo takiej opinii badani, w celu własnego rozwoju
profesjonalnego, najczęściej wykorzystują warsztaty
metodyczne, a kursy specjalistyczne są wybierane w drugiej
kolejności. Obowiązkowe szkolenia pokrywają się
z osobistymi celami rozwoju zawodowego 42,8%
wychowawców fizycznych. Jednak ten aspekt działalności
szkoły nie spełnia oczekiwań ponad jednej trzeciej
respondentów.
9.
Nauczyciele szkół licealnych najgorzej oceniają swoje
wynagrodzenie, na co niewątpliwie ma wpływ fakt, że tak
jak i nauczyciele z zespołów szkół najrzadziej korzystają
z innych źródeł dochodów. Najczęściej takie źródło
posiadają wychowawcy fizyczni ze szkół podstawowych.
Wynik ten przedstawia odwrotną tendencję w porównaniu
do nauczycieli różnych przedmiotów, wśród których to
nauczyciele ze szkół licealnych dorabiają dwa razy częściej
niż ci ze szkół podstawowych (Zahorska 1999).
10. Respondenci
ze
wszystkich
analizowanych
grup
w większości wskazują na przeciętny poziom prestiżu
zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w stosunku do
innych pracowników szkoły. Prestiż ten według 47%
ankietowanych nie uległ zmianie w stosunku do pierwszych
lat pracy w zawodzie, z kolei 39,2% badanych uważa, że
szacunek społeczny wobec nauczycieli uległ pogorszeniu.
Najwyższy poziom prestiżu w stosunku do nauczycieli
innych przedmiotów odczuwają wychowawcy fizyczni ze
szkół podstawowych. Wydaje się, iż zjawisko to należy
tłumaczyć wiekiem uczniów i wynikającym z tego
stosunkiem do przedmiotu „wychowanie fizyczne”. Spadek
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prestiżu w stosunku do pierwszych lat pracy w zawodzie
dostrzegają najczęściej najdłużej pracujący w zawodzie nauczyciele dyplomowani.

miały na celu zwrócenie uwagi na problemy nauczycieli
wychowania fizycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że wiele
z ich oczekiwań jest możliwych do spełnienia. Niektóre problemy
mają miejsce bowiem tylko na poziomie szkoły czy dzielnicy.

WNIOSKI METODOLOGICZNE
PIŚMIENNICTWO
1.

2.

W związku z aspektami pracy zawodowej, które wpływają na
niezadowolenie nauczycieli z wykonywanego zawodu (co
przede wszystkim zostało zauważone w przypadku
wychowawców fizycznych pracujących w liceach), dalsze
prace badawcze należałoby poszerzyć o dokładniejszą analizę
oferowanych nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego.
Więcej informacji związanych z prowadzonymi w szkole
formami oraz tematyką szkoleń wniosłaby niewątpliwie
analiza dokumentów szkolnych.
Rozwijając przedstawione badania dotyczące oceny szkolnej
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, należałoby skonstruować
specjalne narzędzie badawcze związane z kategoryzacją
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Tego typu badania
mogłyby ułatwić władzom poszczególnych dzielnic
podejmowanie decyzji związanych z budową, modernizacją
i wykorzystaniem tych obiektów. Zdarzało się bowiem, że
nauczyciele z tej samej szkoły różnie określali posiadane
warunki bazowe do prowadzenia zajęć (np. ilość zewnętrznych
boisk do gier zespołowych, sale zastępcze lub do korektywy).

WNIOSKI APLIKACYJNE
Należy zwrócić uwagę dyrektorów szkół i władz
poszczególnych dzielnic na nieodpowiednio przygotowane
obiekty do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
Problem pracy w przestarzałej infrastrukturze rekreacyjnosportowej dostrzega bowiem aż 50,2% wychowawców
fizycznych z Warszawy.
2.
Nauczyciele uważają, że powinni mieć możliwość wpływania
na problematykę obowiązkowych szkoleń. Szkoleniowe rady
pedagogiczne lub wewnątrzszkolne doskonalenia zawodowe
muszą oferować różne tematy związane z potrzebami
pedagogów danej placówki. Zmuszanie pracowników do
udziału w szkoleniach, które nie odpowiadają indywidualnym
potrzebom i zainteresowaniom, pogłębia powszechnie
panującą opinię, o szkoleniach tylko dla zdobycia
zaświadczenia o uczestnictwie.
3.
Ważnym problemem wydaje się być niechęć nauczycieli
z liceów do brania udziału w różnych formach doskonalenia
zawodowego. Dyrektorzy szkół oraz doradcy metodyczni
wychowania fizycznego powinni wykazać się większą
aktywnością w celu zmotywowania tej grupy pedagogów do
podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji.
4.
W celu oceny możliwości szkół do prowadzenia zajęć, warto
by zainteresować się w przyszłości należytym wykorzystaniem
sal gimnastycznych. Często problem kilku klas na jednej lekcji
jest spowodowany złym opracowaniem planu zajęć, w wyniku
czego zdarza się, że w środku dnia sala gimnastyczna stoi
pusta, a na innej lekcji musi z niej korzystać kilku nauczycieli.
Wykazały to również inne badania (Staniszewski 2007).
Warszawscy
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
mimo wielu problemów związanych między innymi
z niezadowalającym wynagrodzeniem, przeciętnym prestiżem,
przestarzałą bazą rekreacyjno-sportową są w większości
zadowoleni z wykonywanego zawodu. Większość respondentów
wybrała ten rodzaj pracy ze względu na swoje zainteresowania,
a nauczanie nadal przynosi im satysfakcję. Niniejsze badania
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ROZWÓJ REKORDÓW POLSKI, EUROPY I ŚWIATA W KONKURENCJI 200M STYLEM
KLASYCZNYM NA TLE ZMIAN W TECHNICE PŁYWANIA

DEVELOPMENT OF RECORDS OF POLAND, EUROPE AND THE WORLD IN 200M
BREASTSTROKE AGAINST CHANGES IN THE TECHNIQUE OF SWIMMING
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SUMMARY
The aim of the study was investigating the correlation
between changes in breaststroke swimming technique and the
development of Polish records, Europe and the world in the
competition for the Olympic Games in London (2012). For the
collecting and analyzing data were used as follows: FINA
swimming regulations (according to the chronological
introductions of the changes), the statement of Polish records,
Europe and the world’s newsletters PZP and technological
innovations implemented in swimming over the years.
It was found that in the years 1986-1952 breaststroke evolved the
most. Changes in the breaststroke technique reflected the number
of records in swimming.
The number of records increased significantly with the
introduction of new ways of swimming technique.
Keywords: swimming, breaststroke, the development of records
STRESZCZENIE
Za cel pracy przyjęto zbadanie związków między
zmianami w technice pływania stylem klasycznym a rozwojem
rekordów Polski, Europy i świata w tej konkurencji do IO
w Londynie (2012). Do gromadzenia i analizy dachy
wykorzystano: przepisy pływania FINA (wg chronologii
wprowadzanych zmian), zestawienia rekordów Polski, Europy
i świata, biuletyny informacyjne PZP, innowacje technologiczne
w pływaniu wdrażane na przestrzeni lat.
Stwierdzono, iż w latach 1986-1952 pływanie stylem
klasycznym przeszło największą ewolucję. Zmiany w technice
pływania stylem klasycznym znalazły odzwierciedlenie w liczbie
ustanawianych rekordów. Wraz z wprowadzeniem nowych
sposobów pływania liczba rekordów istotnie wzrastała.
Słowa kluczowe: pływanie, styl klasyczny, rozwój rekordów
WPROWADZENIE
Pływanie jest jedną z najstarszych dyscyplin sportu
uprawianych przez człowieka. Początki sięgają czasów
starożytnych, a przyczyny skłaniające ludzi do opanowania
umiejętności pływania w zamierzchłych czasach były
zróżnicowane i wynikały poniekąd z etapów rozwoju
społecznego. U ludzi pierwotnych umiejętność pływania
przyczyniała się do zwiększenia skuteczności w łowiectwie,
zbieractwie, w starożytnej Grecji pływanie uprawiano w trosce
o harmonijny rozwój swojego ciała, w starożytnym Rzymie
pływanie stanowiło sprawność bojową legionów (Czabański
i wsp. 2003).

W połowie XVIII wieku zaproponowano wprowadzenie
pływania do systemu wychowania młodzieży. Z biegiem lat sztuka
ta stawała się coraz bardziej popularna. Wykorzystywana była
w służbie wojskowej, pojawiały się pierwsze próby opisu
metodyki nauczania. W ostatnich latach XIX wieku nastała nowa
era pływania - pływanie sportowe. Pływanie z umiejętności
pokonywania żywiołu przekształciło się w konkurencję
sprawdzającą jak szybko człowiek może pływać. Doprowadziło to
do powstawania związków pływania, uogólnienia przepisów
techniki i współzawodnictwa.
Pływanie,
od
samego
początku
rozgrywania
Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich znajdowało się w ich
programie. Specyfika współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportu
ewaluowała przez kolejne lata. Początkowo rozgrywano wyścigi
na otwartym akwenie, później wyodrębniono poszczególne
konkurencje oraz wprowadzono uregulowania związane
z długością basenu (25 m i 50 m), na którym rozgrywano zawody
(np. MŚ i ME na długim i krótkim basenie).
Mając na względzie ewaluację techniki pływania
i postępujący rozwój wyników sportowych celem pracy było
zbadanie związków między zmianami w technice pływania stylem
klasycznym a rozwojem rekordów Polski, Europy i świata w tej
konkurencji do IO w Londynie (2012).
Wobec tak postawionego celu poszukiwano odpowiedzi
na następujące pytania badawcze:
1.
Jak na przestrzeni lat zmieniała się technika pływania stylem
klasycznym?
2.
Czy wprowadzenie zmian w technice pływania w kolejnych
latach miało odzwierciedlenie w liczbie ustanawianych
rekordów (Polski, Europy i świata) w konkurencji 200 m
stylem motylkowym?
MATERIAŁ I METODA
Materiał badawczy pogrupowano w czterech obszarach.
W pierwszym umieszczono wyniki sportowe kobiet i mężczyzn
w konkurencjach 50 m, 100 m, 200 m stylem klasycznym na
krótkim i długim basenie na przestrzeni lat do Igrzysk
Olimpijskich w Londynie (2012). Spośród wszystkich wyników
uzyskanych w latach 1896-2012 wyszczególniono drugi obszar,
w którym znalazły się liczby rekordów na w/w dystansach.
W badaniach posłużono się metodą analizy materiałów
źródłowych:
¾ przepisów pływania FINA (wg chronologii wprowadzanych
zmian)
¾ zestawień rekordów Polski, Europy i świata
¾ biuletynów informacyjnych PZP, zawierających ranking
wyników w poszczególnych stylach na przestrzeni lat
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¾

¾

publikacji (statystyk) okolicznościowych PZP i FINA wraz
z informacjami dotyczącymi liczby i częstotliwości
uzyskiwanych rekordowych wyników
innowacji technologicznych w pływaniu wdrażanych na
przestrzeni lat

161

WYNIKI
Analizując zmiany w technice pływania stylem
klasycznym w okresie rozgrywania Nowożytnych Igrzysk
Olimpijskich (Ateny 1896 – Londyn 2012) stwierdzono jej wpływ
na rozwój wyników sportowych w odniesieniu do rekordowych

Ryc. 1. Liczba ustanowionych rekordów (Polski/Europy/świata) na tle zmian w technice pływania stylem klasycznym w latach 1870 – 2012.
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rezultatów uzyskiwanych podczas mistrzostw świata, Europy
i mistrzostw Polski.
Jednocześnie wraz z postępem innych dziedzin nauki
(technicznych) zaobserwowano coraz większe wykorzystywanie
rozwiązań technologicznych, których wykorzystanie w pływaniu
spotęgowało skalę rekordowych rezultatów.
Pływacy przez kolejne lata poszukiwali najbardziej
efektywnego sposobu pływania. W 1928 roku FINA ustaliła
jednolite przepisy dla stylu klasycznego (obowiązujące do 1936
roku), w którym zabroniono pływania na boku i ruchu
delfinowego nóg. W tym czasie (8 lat) istotnie zwiększyła się
liczba rekordów Polski (29 rekordów), Europy (11 rekordów)
i świata (14 rekordów) (ryc. 1).
Do 1953 roku pływacy stosowali motylkowe ruchy nóg
i przenosili ramiona nad wodą. Styl klasyczny przypominał
wówczas, obecny styl motylkowy.
W kolejnych 18 latach, do 1953 roku (do czasu gdy
FINA wyodrębniła dwa style: styl motylkowy i styl klasyczny)
ustanowiono 46 rekordów Polski, 20 rekordów Europy i 19
rekordów świata.

W tym okresie twórcą nowej techniki pływania stylem
klasycznym był trener Marka Petrusewicza Józef Makowski.
Technika pływania opierała się na pływaniu pod wodą za pomocą
ruchów ramion aż do bioder. W 1956 roku FINA wydała zakaz
pływania pod wodą. W między czasie poprawionych zostało
ponad 20 rekordów Polski, 4 Europy i 60 rekordów świata.
W 1957 roku FINA zaktualizowała przepisy pływania.
Pojawił się w nich zapis o zakazie wykonywania pionowego ruchu
nóg oraz pływania pod wodą. Jednakże dozwolono na jeden ruch
ramion i nóg pod wodą po starcie i po nawrocie. Wprowadzono
także zmiany w ruchu ramion, polegające na wykonaniu
jednoczesnego ruchu w przód na powierzchni wody lub pod wodą
oraz jednoczesnego bocznego ruchu ramion w tył. Pływacy jak
w poprzednich latach pływali w pozycji na piersiach,
a jakiekolwiek ruchy na boku lub plecach powodowały
dyskwalifikacje.
Wraz z wprowadzanymi zmianami w technice pływania
do początku lat 70-tych XX wieku obserwujemy zwiększenie
liczby ustanawianych rekordów, mimo braku możliwości
pływania pod wodą. Szczególnie widoczne było to w Polsce, gdzie

* - wyodrębniono dwie oddzielne konkurencje tj. styl klasyczny i styl motylkowy (1953 r.)
Ryc. 2. Dynamika zmian rekordów Polski, Europy i świata, kobiet i mężczyzn w konkurencji 200 m stylem klasycznym (basen 25 m).
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nastąpił znaczny rozwój wyników. Ustanowiono 86 rekordowych
wyników, dla porównania, w tym czasie poprawiono 27 razy
rekord Europy i 52 razy rekord świata (ryc. 1).
W latach 60-tych i 70-tych XX wieku po raz kolejny
zmieniła się technika pływania stylem klasycznym. Zawodnicy
część dystansu pływali pod a część nad wodą wykorzystując
nieprecyzyjny zapis w przepisach. Miało to istotny wpływ na
dalszy rozwój rekordowych wyników.
W 1972 roku FINA wprowadziła aktualizacje
w przepisach, precyzując, że część głowy pływaka musi być
zawsze nad poziomem wody z wyjątkiem startów i nawrotów.
W ciągu 4 lat po wprowadzeniu tej zmiany pływacy ustanawiają
kolejne 63 rekordy Polski, 24 Europy i 31 rekordów świata.
W kolejnych latach technika nie uległa istotnym zmianom. Mimo
tego pływacy prezentowali różną technikę pływania (zgodną
z przepisami, dostosowaną jednak do ich indywidualnych cech
budowy ciała).
Dopiero w 2005 roku FINA wprowadziła do przepisów
zapis o możliwości delfinowego kopnięcia po starcie i nawrocie
w stylu klasycznym. Taka zmiana zaowocowała 30 rekordami
Polski, 61 rekordami Europy i 50 rekordami świata.
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Od 1953 roku Rekordy Polski kobiet i mężczyzn
w konkurencji 200 m stylem klasycznym na krótkim basenie,
zostały poprawione o ponad 1 minutę. W tym okresie rekordowe
wyniki zmieniały się nierównomiernie. Były okresy, w których
przez wiele lat nie odnotowano rekordowych wyników.
Przykładowo spośród rekordów Europy kobiet między 1989 a
2001 nie padł ani jeden rekord, dopiero na początku XXI wieku
ustanowiono kolejne rekordy (tj. 2002, 2003, 2007 i 2009 roku)
(ryc. 2). Rekordy Europy mężczyzn w latach 1987-2009
poprawiono 17 krotnie, a wynik poprawiono o ok. 9 sekund.
Między 1991-2003 zmieniał się nieznacznie, zaś do 2009 roku
został poprawiony o ok. 3 s.
W latach 1993-2003 rekord świata kobiet w tej
konkurencji został poprawiony o ok. 3 s. Przez kolejne 5 lat nie
odnotowano poprawy rekordowego rezultatu, dopiero w 2009
roku 4 krotnie zarejestrowano rekordowy wynik. Rekord świata
mężczyzn (w latach 1991 a 2009) ustanawiano 9-cio krotnie.
Największa dynamika zmian wystąpiła w latach 1998-2004. Wśród
mężczyzn najlepszy rezultat dotychczas uzyskał Daniel Gyurta
(Węgry) ustanawiając rekord Europy i świata z czasem 2:00,67 (min,
s,s) (ryc. 2).

* - wyodrębniono dwie oddzielne konkurencje tj. styl klasyczny i styl motylkowy (1953 r.)
Ryc. 3. Dynamika zmian rekordów Polski, Europy i świata, kobiet i mężczyzn w konkurencji 200 m stylem klasycznym (basen 50 m).
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Analizując rekordy Polski kobiet i mężczyzn w latach
1960-2009 na dystansie 200 m stylem klasycznym (długi basen)
można dostrzec znaczną poprawę wyników w tej konkurencji,
która wyniosła ok. 25 sekund – u kobiet i ok. 30 sekund –
u mężczyzn (ryc. 3).
W tych latach obserwujemy okresy dynamicznego
rozwoju rekordowych rezultatów tj. 1960-1968, 1975-1981
i 1988-1997 u kobiet. W latach 1997-2009 w którym padły tylko
2 rekordy (2005, 2009 r.). (ryc. 3).
W odniesieniu do zmian rekordów Polski mężczyzn
w konkurencji 200 m stylem klasycznym (długi basen) możemy
wskazać okres dynamicznego rozwoju wyników w latach: 19601993. Następnie przez kolejne lata, do roku 2009 poprawiano
rezultat jeden raz. Historia rekordów Europy mężczyzn jest
krótka. W latach 2003-2009 ustanowionych zostało 6 rekordów.
Najlepszy rezultat jest rekordem świata w tej konkurencji
i wynosi 2:07,28 (min, s,s). Rekordy Europy kobiet ewoluują od
1920 roku do 2009. Możemy w tym czasie wskazać dwa okresy
w którym dynamicznie zmieniały się rekordowe wyniki. Pierwszy
z nich przypadł na lata 1920-1953, co było w dużym stopniu
uwarunkowane zmianami w technice pływania. Drugi okres
dynamicznego rozwoju wyników to lata 1953-2009, w których
odnotowano rekordy już w obrębie wydzielonego stylu
klasycznego (obok stylu motylkowego). W latach 1957-1979
rozwój wyników przebiegał dość dynamicznie. W tym czasie
najlepszy wynik w tej konkurencji został poprawiony blisko
o 7 sekund.
Dużą dynamiką charakteryzowały się zmiany rekordów
świata mężczyzn. W latach 1953-1956 (gdy wyodrębniono dwie
konkurencje – styl klasyczny i motylkowy – ruch ramion aż do
bioder) mężczyźni poprawiali wyniki 5-cio krotnie (ryc. 3).
W latach 1957-1975 poprawiono rekordowy wynik 13 razy. Od
1976 r. kiedy zmieniono sposób ruchu ramion (wysuwane ramion
jednocześnie w przód pod wodą), przez kolejne 13 lat
ustanowiono tylko 3 rekordy. Od 2003 roku rekord świata
poprawiano poprawiono 7 krotnie.
Największy rozwój rekordów kobiet po 1956 przypada
na lata 1956-1980. Przez kolejne 30 lat stopniowo poprawiano
wyniki, w 2009 osiągnięto najlepszy dotychczasowy wynik
w tej konkurencji.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Ukazując zmiany techniki pływania stylem klasycznym
od początku jego stosowania w rywalizacji sportowej do chwili
obecnej wyraźnie widoczny jest jej udział w progresji wyników
(na podstawie rekordowych rezultatów).
Są one wypadkową wielu czynników, wśród których
można wyróżnić technikę wraz z jej determinantami.
Podobne wnioski przedstawiają Starosta, Rostkowska
(2001), w badaniach dotyczących wpływu czucia wody na
poprawną technikę pływania stwierdzili, że częściowy wpływ na
zmiany w technice pływania ma zdolność „czucia” wody przez
zawodników. Poprawa prędkości poruszania się w wodzie,
odczuwania jej oporów, tarcia, gęstości ma związek z „czuciem
wody”. Jest to zdolność, którą posiadają najlepsi pływacy.
Wg opinii większości trenerów pływania pod wpływem treningu
można ją jedynie udoskonalić, ma silne podłoże genetyczne.
Najlepszym sprawdzianem efektywności szkolenia
zawodników są uzyskiwane wyniki. Celem przygotowań
zawodników w poszczególnych cyklach (roczny, dwuletni do ME
czy MŚ , 4-letni do IO) jest maksymalizacja wyniku podczas
startów głównych.

Karpiński, Rejdych (2008) przeprowadzili analizy
wyników uzyskiwanych przez polskich pływaków w roku
poprzedzającym IO w Pekinie. Autorzy wskazują na szczególnie
wysoki poziom sportowy polskich żabkarek specjalizujących się
na dystansie 200 m. Od światowej czołówki dzieli je 5,7%.
Równie wysoki poziom prezentują mężczyźni, ale jak podkreślają
jest to wąska grupa pływaków, z której znaczące sukcesy odnosi
Sławomir Kuczko. Analiza wyników sięgająca lat 60-tych XX
wieku pokazuje, że od wysokich wyników Marka Petrusewicza,
Andrzeja Kłopotowskiego czy Marka Krawczyka poziom
sportowy w tej konkurencji, szczególnie na krótszych dystansach
(50 i 100 m) obniżał się w kolejnych dekadach.
Przedstawione wyniki badań oraz analizy pozwoliły
sformułować następujące wnioski:
1.
Technika pływania stylem klasycznym na przestrzeni lat
zmieniała się dwuetapowo. Pierwszy miał miejsce w latach
1986-1952. W tym czasie pływanie stylem klasycznym
przeszło największą ewolucję, począwszy od pływania na
piersiach z głową na powierzchni wody, poprzez pływanie
na boku z przeniesieniem ramion nad wodą i delfinowymi
ruchami nóg, aż do pływania pod wodą w celu
maksymalizacji wyniku. Drugi etap przypada na lata 19532012, gdzie zaobserwowano zdecydowanie mniej zmian
w sposobie pływania, dotyczyły one głównie ruchu ramion,
nóg oraz nawrotów.
2.
Zmiany w technice pływania stylem klasycznym znalazły
odzwierciedlenie
w liczbie ustanawianych rekordów. Wraz z wprowadzeniem
nowych sposobów pływania liczba rekordów istotnie
wzrastała.
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STRONNE ZRÓŻNICOWANIE PRZYGOTOWANIA TECHNICZNEGO
PIŁKARZY WODNYCH W OPINII ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ
THE SIDEWISE DIVERSITY OF TECHNIQUE PREPARATION OF WATER-POLO PLAYERS
IN THE OPINION OF THE COMPETITORS OF THE NATIONAL TEAM

Włodzimierz Starosta¹, Krzysztof Garbolewski²
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ABSTRACT
The symmetrical manifestation of movements during
a game increases the team’s possibility of winning. Having
considered the significance of the studied issue, an attempt has
been made to define the degree of symmetrical preparation of
water-polo players with regard to the performance of the basic
technique elements, as well as the actions which aim at the
symmetry of movement. The interview and questionnaire
methods were applied while the research was carried out. The
research was conducted on 16 water-polo players which are the
members of the national team and the Center for the Olympic
Preparation ”SYDNEY 2000”.
The analysis of the research material revealed that there
is a small degree of symmetrical preparation as far as the
performance of the basic technique elements is concerned. It was
noticed that only two players demonstrated the ability to take
a shot with the right hand and with the left one. The versatility
and ability to perform symmetrical movements was mainly
observed during the defensive actions.
WSTĘP
Poziom przygotowania technicznego zawodników
różnych dyscyplin sportu stale podnosi się. Trenerzy rozmaitych
krajów poszukują nowych rezerw w tym zakresie. Jedną z nich
według niektórych autorów jest wszechstronne przygotowanie
zawodników, w którym istotne miejsce zajmuje symetryzacja
techniki: „...symetrię ruchów można wykorzystać w grach
zespołowych jako środek postępowania taktycznego, m.in. dla
zmylenia przeciwnika, wykonania rzutów (strzałów) z różnych
pozycji itp. Zapewnia ona wszechstronność techniczną, zwiększa
celność rzutów (skuteczność strzałów), podnosi wartość
zawodnika, czyniąc go szczególnie groźnym pod koszem (pod
bramką)” [Starosta, 1986, 26].
Gra w piłkę wodną należy do dyscyplin asymetrycznych
i złożonych pod względem koordynacyjnym. Jest jedyną grą
zespołową, w której zawodnicy wykonują elementy techniczne na
„boisku” utworzonym w środowisku wodnym. Wiąże się to
z opanowaniem podstawowych i specjalnych sposobów
poruszania się w wodzie. Choć asymetria w działaniach z piłką
jest wymuszona to jednak o wysokiej klasie piłkarza wodnego
decyduje
m.in.
umiejętność
wykonywania
elementów
technicznych w trakcie gry w sposób symetryczny (oburęczny).
Takie opanowanie techniki wymaga wieloletniego procesu
symetryzacji, ale jest opłacalne gdyż zwiększa wszechstronność
i możliwości zawodnika.

Wszechstronność rozumiana m.in. jako oburęczność czy
obustronność ma szczególne znaczenie u piłkarzy wodnych.
Umożliwia pewne zachowania się i swobodę chwytu piłki,
oddania strzału a także przyjmowania korzystnego ustawienia
względem napastnika oddającego rzut na bramkę. Umiejętność
posługiwania się prawą i lewą ręką zwiększa szanse drużyny
na osiągnięcie sukcesu. Jednak niewielu jest zawodników
odznaczających
się
symetrycznym
przygotowaniem
technicznym. W działaniach technicznych z piłką udział biorą
kończyny górne a dokładnie jedna z nich – przeważnie wiodąca.
Posługiwanie się bowiem dwoma rękoma jednocześnie (chwyty
piłki, podania, rzuty) jest w piłce wodnej zabronione [PZP, 1996].
Przepis ten nie dotyczy jedynie bramkarzy w obrębie pola 4m.
Przy obecnym wysokim poziomie wyszkolenia
technicznego zawodników należy dążyć do poszukiwania nowych
sposobów prowadzenia treningu piłkarzy wodnych. Jednym z nich
może być symetryzacja techniki. Liczne badania przeprowadzone
na zawodnikach różnych dyscyplin sportu dowiodły, że:
„...symetryzacja ruchów prowadzi do polepszenia sprawności
„gorszej”, „słabszej” kończyny i równocześnie do motorycznego
doskonalenia kończyny dominującej” [Starosta, 1990, 94].
Problematyką symetrii i asymetrii czynności ruchowych
zajmowano się w różnych grach zespołowych, jednak niewiele
miejsca poświęcono analizie badanego problemu u piłkarzy
wodnych [Starosta, Garbolewski, 1997], dlatego też celem pracy
była próba ustalenia: kończyny dominującej, wielkości asymetrii
w wykonywaniu elementów technicznych, poziomu asymetrii
ruchów w działaniach obrony, proporcji dotyczących udziału
prawej i lewej ręki w ćwiczeniach technicznych stosowanych
podczas treningu.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badaniom poddano 16 zawodników kadry narodowej
piłki wodnej, w wieku od 18 do 34 lat (x=22), których staż
treningowy wahał się w granicach od 5 do 18 lat (x=9). Dla
określenia stopnia asymetrii czynnościowej wykorzystano wywiad
oraz ankietę zawierającą 8 pytań. Odpowiedzi posłużyły do
określenia stronnego zróżnicowania umiejętności technicznych
stosowanych podczas treningu i zawodów piłki wodnej.
WYNIKI BADAŃ
Zebrany materiał wskazał na zdecydowane dominowanie
prawej kończyny górnej jako sprawniejszej i dokładniejszej. Ręka
ta była wiodąca przy wykonywaniu strzałów na bramkę.
Uzasadniano to tym, iż jest ona lepiej wytrenowana,
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dokładniejsza, pewniejsza, szybsza, sprawniejsza, silniejsza,
skuteczniejsza, charakteryzuje się lepszym „czuciem piłki”
a wykonywany strzał jest bardziej skuteczny, dokładny, celny
i mocny (ryc.1). Ponadto, czynnikiem decydującym
o wykonywaniu strzału „lepszą” kończyną była łatwość
w „operowaniu” piłką i dobre jej opanowanie.
Jedynie dwóch piłkarzy wodnych (12,5%) wykonywało
strzały na bramkę również kończyną niedominującą, ale ich
skuteczność określili jako niską. Wśród głównych powodów
nieposługiwania się lewą ręką w tym elemencie technicznym
wymieniono: brak „wprawy”, obawa przed wykonaniem
strzału niecelnego, lekkiego, nieskutecznego. Podobne
uzasadnienia charakteryzowały wypowiedzi piłkarzy ręcznych,
którzy symetrię wykorzystywali w minimalnym stopniu,
obawiając się popełnienia błędu i negatywnej oceny trenera
[Starosta, 1990; 2008].

[Prawa ręka (przejawiana cecha)]
37,5

dokładniejsza

56,25

silniejsza
6,25

szybsza

jednoczesnym wzroście sprawności kończyny dominującej.
Autor na podstawie analizy materiału stwierdził, że:
„…symetryzacja ruchów prowadzi do doskonalszego opanowania
techniki gry w piłce ręcznej, zwiększa efektywność gry
i użyteczność zawodnika” [Starosta, 1990, 73].
Interesujących danych dostarczyły odpowiedzi na kolejne
pytanie ankietowe. Według większości zawodników (68,75%),
większą skuteczność rzutów na bramkę posiadają leworęczni
piłkarze wodni. W najczęściej pojawiających się odpowiedziach
stwierdzano, że niewielu jest takich piłkarzy wodnych, stąd
zarówno bramkarze jak i obrońcy nie są przygotowani do gry
z zawodnikami leworęcznymi. Brak okazji do konfrontacji z nimi
sprawia, że pojawienie się zawodnika leworęcznego jest
elementem zaskoczenia.
Optymistycznych
pod
względem
symetrycznego
przygotowania dostarczyły odpowiedzi dotyczące gry w obronie.
Dla większości zawodników (75%) posługiwanie się w akcjach
defensywnych prawą i lewą ręką jest niezbędne a wybór ręki
broniącej uzależniali od miejsca wykonywania strzału przez
napastnika, strony ustawienia w obronie, ręki wykonującej rzut
i możliwości przecięcia (zablokowania) toru lotu piłki skierowanej
w stronę bramki (ryc.2).
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Ryc. 1. Elementy sprawności decydujące o wykonywaniu strzałów na
bramkę prawą ręką w opinii piłkarzy wodnych, n=16

Wywiad przeprowadzony z zawodnikami pozwolił na
określenie sposobu i warunków w jakich decydowali się oni na
rzut ręką niedominującą. Podczas zawodów strzały na bramkę
lewą ręką oddawali jedynie z bliskiej odległości od bramki,
w sytuacjach pewnych a ich wykonanie nie wymagało
wysokich umiejętności technicznych. Odpowiedź na fakt
małego angażowania lewej ręki w wykonywaniu różnych
elementów technicznych podczas gry, uzyskano w kolejnych
pytaniach ankietowych.
Według wszystkich badanych piłkarzy wodnych,
trenerzy klubowi wymagają wykonywania lewą ręką głównie
podań piłki, lecz i tak połowa ankietowanych odpowiedziała,
że czyni to sporadycznie. Tylko dwóch zawodników obok podań
wymieniło inne elementy, takie jak strzały sytuacyjne, zwody
z piłką czy obrona strzałów.
Proporcje w zakresie powtórzeń wykonywania ćwiczeń
prawą i lewą ręką stosowanych podczas treningu a dotyczących
jak wcześniej wykazano podań, nie prowadzą jednak do pełnej
symetryzacji ruchów. Zauważono bowiem, że większy nacisk
podczas szkolenia kładzie się na rozwój i poprawę sprawności
prawej ręki. Zdecydowana większość (87,5%) stosowała
proporcje zmierzające do niewielkiej poprawy sprawności ręki
„słabszej”, motywując to zdecydowanie większą przydatnością
ręki rzutnej podczas meczu oraz ustaleniami trenera odnośnie
czasu ich trwania. Konieczność wykonywania ćwiczeń prawą
i lewą ręką w równych proporcjach (50% - 50%) stwierdziło
jedynie 2 zawodników.
Eksperyment przeprowadzony na zawodnikach piłki
ręcznej, w którym 50% godzin szkoleniowych przeznaczono na
ćwiczenia „słabszej” kończyny wykazał wzrost wszelkich
wskaźników dotyczących sprawności lewej ręki, przy

Ryc. 2. Procentowy stosunek udziału kończyn górnych podczas obrony
w opinii piłkarzy wodnych, n=16

Podobną zależność dotyczącą gry w obronie stwierdzono
w badaniach przeprowadzonych na zawodnikach siatkówki
[Starosta, 1990], których większość (59,3%) posługiwała się jedną
i drugą ręką w zależności od sytuacji na boisku. Dla 3
waterpolistów (18,75%) prawa ręka była dominująca w obronie,
potwierdzając jej większą skuteczność, sprawność, pewność
i precyzję. Posługiwanie się tylko lewą ręką stwierdzono
u jednego zawodnika, dla którego obrona strzału
wykonywanego przez praworęcznego dawała większe szanse
zablokowania rzutu, a prawa ręka (opierająca się w wodzie) jako
silniejsza, stwarza możliwość utrzymania wysokiej pozycji ciała
w obronie.
W opinii ankietowanych wykonywanie ćwiczeń
„słabszą” ręką wpływa m.in. na wyższy poziom mistrzostwa
technicznego, podniesienie poziomu koordynacji ruchowej,
polepszenie jakości techniki wykonania innych elementów
technicznych ale też na większą dokładność ruchów i „czucie
piłki ” (ryc.3).
PODSUMOWANIE
Zebrany materiał wskazał na niski poziom przygotowania
symetrycznego piłkarzy wodnych. Sporadyczne wykorzystywanie
lewej ręki podczas gry winno skłonić trenerów do zwrócenia
większej uwagi na działania zmierzające do poprawy sprawności
słabszej ręki. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa ustalono,
iż wpływa to korzystnie nie tylko na wszechstronność

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 2012
zawodników ale również poprawę szeroko rozumianej
sprawności kończyny dominującej.
Zebrany materiał nieco uzupełnia istniejącą lukę
w piśmiennictwie dotyczącym piłki wodnej. Może stanowić
inspirację do analizy przygotowania technicznego piłkarzy
wodnych. Sformułowane wnioski interpretować trzeba
z ostrożnością, bowiem ankieta ukazała zaledwie fragment
badanego problemu.
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8.

9.
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Ryc. 3. Efekty wykonywania ćwiczeń kończyną niedominującą, tj.
symetryzacji techniki sportowej w opinii piłkarzy wodnych, n=16

STWIERDZENIA I WNIOSKI
12. U wszystkich badanych stwierdzono zdecydowaną
dominację prawej kończyny górnej, przejawiającej się
głównie w strzałach na bramkę.
13. Symetryczne wykonywanie strzałów na bramkę tj. prawą
i lewą ręką stwierdzono jedynie u dwóch zawodników.
14. Podczas obrony obserwowano większe możliwości
symetryczne tzn. umiejętność posługiwania się prawą lub
lewą ręką.
15. Elementem technicznym podlegającym w czasie treningu
systematycznej symetryzacji były podania piłki, ale i tu
większy nacisk kładziono się na poprawę sprawności prawej
ręki.
16. W świetle wyników badań i przeglądu piśmiennictwa
okazało się, że poziom techniczny przygotowania
symetrycznego u piłkarzy wodnych jest porównywalny do
uprawiających inne gry zespołowe. Istnieje więc potrzeba
doskonalenia przygotowania motorycznego i technicznego,
a szczególnie większej symetryzacji ruchów.
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SPRAWNOŚĆ I WALKA SĄ PASSÉ – WZÓR SPRAWNOŚCIOWY I AGONISTYCZNY
W WYBRANYCH MAGAZYNACH LIFE-STYLOWYCH
THE EFFICIENCY AND THE FIGHT ARE PASSÉ
- FITNESS PATTERN AND AGONISTIC PATTERN IN CHOSEN LIFE-STYLE MAGAZINES
Ilona Urych
Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie
WSTĘP
Według koncepcji teoretycznej Zygmunta Baumana
(Bauman 1995) dawniej ciało ludzkie, określane przez tego
socjologa mianem ciała robotniczo-żołnierskiego, postrzegane
było przede wszystkim jako narzędzie pracy i walki. Jednak
w dobie ponowoczesności zapotrzebowanie na tego rodzaju
cielesne funkcje ulega zmniejszeniu. Ciało zaczyna być
społecznie postrzegane jako organ służący przede wszystkim do
doznawania przyjemności i doświadczania ekscytujących wrażeń
oferowanych przez kulturę konsumpcyjną. Bauman stwierdza
przy tym, że zmiana ta oznacza coś więcej niż fakt, iż
ponowocześni ludzie mają prawo do cielesnych przyjemności,
które dawniej były w dużej mierze kulturowo zakazane.
W społeczeństwie ponowoczesnym dążenie do tego rodzaju
przyjemności nabiera charakteru społecznego obowiązku, od
którego realizacji uzależnione jest jednostkowe poczucie
życiowego spełnienia, co sprzyja indywidualizacji troski o ciało.
O ile więc w dobie nowoczesności troska o zdrowie (rozumiane
jako zdolność do sprawnego wykonywania robotniczożołnierskich funkcji) była przede wszystkim przedmiotem troski
państwa, o tyle w dobie ponowoczesności troska o sprawność
cielesną (definiowaną przez Baumana jako zdolność do
chłonięcia cielesnych przyjemności) staje się w pierwszym
rzędzie przedmiotem troski samej jednostki Autor podkreśla
również, że przyjemność, która nabrała charakteru społecznego
obowiązku, to przyjemność przesycona niepokojem związanym
z jej obowiązkowym charakterem [1].
Powyższą koncepcję warto uzupełnić stwierdzeniem, że
w ponowoczesnej kulturze mamy do czynienia ze wzrostem
znaczenia nie tylko hedonistycznych wartości związanych
z ciałem, ale i dbałości o estetykę ciała. Oba zjawiska są zresztą
ze sobą ściśle powiązane, gdyż ponowoczesna troska o estetyczne
walory ciała wynika niewątpliwie z faktu, że atrakcyjne ciała
stanowią istotne źródło zmysłowych przyjemności [7].
Ponadto, w nowoczesnym społeczeństwie media
odgrywają coraz to większą rolę. Nie tylko zalewają ogromem
informacji, ale też kreują styl życia wielu jednostek oraz stanowią
nieformalną władzę w państwie. Z jednej strony treści przekazu
medialnego mogą odgrywać ważną rolę w procesie kształcenia
i wychowania młodych ludzi, mogą orientować w bieżących
problemach, dostarczać informacji z różnych dziedzin wiedzy,
uczyć tolerancji dla innych kultur, rozwijać zainteresowania,
z drugiej zaś – mogą pełnić funkcje manipulacyjne, często też
zniewalają odbiorcę, czyniąc go biernym konsumentem
przekazów [2].
W społeczeństwie nowoczesnym media dyktują
człowiekowi, które wzory ma on preferować i „konsumować”.
Dlatego też poznanie współczesnych wzorów jest niezwykle

ważne z punktu widzenia nauk społecznych, a poznanie wzorów
kultury fizycznej jest istotne z punktu widzenia nauk o kulturze
fizycznej.
WZORY KULTURY FIZYCZNEJ
Według Zbigniewa Krawczyka (Krawczyk 1978)
współczesny sport odzwierciedla postawy ukształtowane przez
wzory
kultury,
a
przede
wszystkim
przez
wzory
współzawodnictwa, walki, dążenia do awansu, egalitaryzmu,
kreacji oraz pełnej autorealizacji jednostek i zbiorowości ludzkich
[3].
Wśród autorów opisujących wzory kultury fizycznej na
szczególną uwagę zasługuje typologia
tego autora, który
wymienia sześć wzorów kultury fizycznej:
•

estetyczny, czyli społeczne wzory troski o wygląd
zewnętrzny;

•

hedonistyczny, czyli społeczne wzory wykorzystania
ciała jako źródła fizycznej przyjemności;

•

ascetyczny, czyli społeczne wzory dominacji sfery ducha
nad potrzebami ciała, a w skrajnych przypadkach
metodyczna jego pogarda;

•

higieniczny, czyli społeczne wzory unikania chorób
i ratowania się przed śmiercią;

•

sprawnościowy, czyli społeczne wzory dbałości o ciało
jako narzędzie wytwarzania dóbr i obrony wspólnoty;

•

agonistyczny, czyli wartości mistrzostwa ruchowego
i cielesnej rywalizacji [4].
Na potrzeby badań podjęto próbę refleksji nad dwoma
wzorami: sprawnościowym i agonistycznym.
Wzór sprawnościowy realizowany był od czasów
starożytnej Sparty, gdzie podejście do sprawności fizycznej miało
charakter utylitarny. Szkoląc młodych chłopców, głównie na
potrzeby armii, akcentowano przygotowanie fizyczne i zaprawę
wojskową, a wychowanie umysłowe wiązano jedynie
z opanowaniem historii i pieśni religijnych. Model ten
kontynuowano w okresie rycerskim, a istotne jego cele przetrwały
do współczesności, mając swoje odzwierciedlenie np. w armii.
Warto jednak wspomnieć, że szybki rozwój techniki spowodował
zejście na drugi plan konieczności wysokiej sprawności fizycznej.
Rozwój techniki przyczynił się do uwolnienia człowieka od
nadmiernego wysiłku fizycznego również w pracy fizycznej.
Współczesna praca pozbawiona jest zaangażowania aparatu
ruchowego człowieka, co powoduje raczej deficyt wysiłku
fizycznego. Stąd też istnieje zapotrzebowanie na ćwiczenia
profilaktyczne, kompensacyjne i korektywne [4, s. 18].
Ostatni z wymienionych przez Z. Krawczyka wzorów,
wzór agonistyczny, wywodzi się z walki i rywalizacji sportowej
wysokich klas społecznych, gdzie wysiłek fizyczny był elementem
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zagospodarowania znacznej ilości czasu wolnego. Z czasem wzór
ten rozprzestrzenił się na niższe klasy społeczne,
a w szczególności na dzieci i młodzież. Ponadto wzrost ilości
czasu wolnego, który był owocem rozwoju techniki, przyczynił
się do większej aktywności fizycznej wśród ludzi pracujących,
budząc w nich pasje do uprawiania sportu oraz chęci przeżywania
silnych emocji.
Natomiast dzięki możliwości oglądania widowisk
sportowych ludzie oglądali idoli, którzy mogli wpływać
stymulująco na uczestnictwo w kulturze fizycznej. Oprócz tego,
na skutek współzawodnictwa sportowego na poziomie krajowym
czy międzynarodowym, zaczęto rywalizować w innych sferach
życia, takich jak technika, polityka, ekonomia, kultura. Wzór
agonistyczny przeniknął niemal do wszystkich dziedzin
aktywności społecznej i indywidualnej współczesnych ludzi,
a agonistyka sportowa stała się symbolicznym wyrazem
dominacji lub przewodnictwa wśród narodów i państw [5, s. 26].
Wzory kultury fizycznej kształtowały się przez tysiące
lat, przechodziły różne ewolucje, jednak nadal pozostają żywe,
nadal mają znaczący wpływ na postawy ludzi wobec ciała.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
Połączenie wyżej opisanych obserwacji na temat roli
i znaczenia wzorów kultury fizycznej we współczesnym sporcie
wraz z obserwacją rosnącego znaczenia prasy life-stylowej1
w życiu współczesnego człowieka spowodowało, że celem
badań
uczyniono
poznanie
stratyfikacji
wzoru
sprawnościowego i agonistycznego w tym medium. Innymi
słowy, postanowiono uzyskać odpowiedź na pytanie, czy takie
wzory kultury fizycznej, jak wzór sprawnościowy i agonistyczny,
mają charakter dominujący, czy zanikający w wybranych
magazynach life-stylowych.
W badaniach wykorzystano założenia teoretyczne
wybitnego przedstawiciela nauk o kulturze fizycznej,
a mianowicie typologię wzorów kultury fizycznej Zbigniewa
Krawczyka.
Na
potrzeby
pracy
dokonano
jednak
operacjonalizacji tej typologii.
Przyjęta typologia wzorów kultury fizycznej:
•
wzór estetyczny – dotyczy szeroko rozumianego
wyglądu ciała człowieka, w tym także sposobów jego
ubierania, poprawiania, upiększania i ozdabiania;
•

wzór
hedonistyczny
–
dotyczy
seksualnego
wykorzystania ciała jako źródła fizycznej przyjemności,
inaczej ujmując, to sposób doświadczenia przyjemności
w sferze seksualnej człowieka;

•

wzór ascetyczny – dotyczy pogardy dla ludzkiej
cielesności, gloryfikacji sfery duchowej człowieka
z jednoczesną degradacją jego sfery fizycznej;

•

wzór higieniczny – dotyczy sposobów unikania
i zapobiegania chorobom oraz działań mających na celu
przedłużenie życia człowieka;

•

wzór sprawnościowy – dotyczy sposobów rozwijania
ogólnej sprawności fizycznej człowieka, która pozwala
mu na realizację różnych marzeń, pasji, hobby lub też na
aktywne spędzanie czasu wolnego;

1
Prasa life-stylowa jest poświęcona w dużej mierze modzie, urodzie,
zdrowiu i stylowi życia oraz kreuje trendy w tych dziedzinach życia
człowieka, dyktując ludziom, które wzory i wartości mają oni preferować
i „konsumować” oraz propagując styl życia swoich odbiorców. Ponadto
The International Federation of the Perdiodical Press (FIPP) zajmuje
stanowisko, iż tym mianem określa się przeważnie tytuły, w których mamy
do czynienia z zainteresowaniami konsumentów przejawiającymi się
w sposobie życia, jaki wybierają oraz w rodzaju produktów lub usług,
które nabywają.
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•

wzór agonistyczny – dotyczy sportowej rywalizacji,
uprawiania sportów związanych z agonem oraz chęci
przeżywania silnych emocji [5].
Materiałem badawczym uczyniono rocznik 2009
dwóch magazynów life-stylowych dla kobiet, takich jak: Twój
Styl i Elle oraz dwóch magazynów life-stylowych dla
mężczyzn: CKM i Playboy. Wyboru tego dokonano na podstawie
dużej popularności tych czasopism, ich rozchodzenia się w dużym
nakładzie i wysokiego pozycjonowania w rankingach poczytności.
Dążąc
do
rozwiązania
problemu
badawczego
wytypowano następujące metody badawcze: analizę treści
literatury przedmiotu, analizę treści wybranych magazynów lifestylowych, metodę idiograficzną, metodę nomotetyczną, metodę
aksjologiczną.
Natomiast narzędziem badawczym był autorski
Przewodnik do analizy wzorów kultury fizycznej w magazynach
life-stylowych2.
Ponadto, za dominujące wzory kultury fizycznej przyjęto
te wzory, których łączna liczba, tj. suma informacji krótkich,
artykułów rozwiniętych i zdjęć, w danym magazynie wynosiła 100
i więcej. Natomiast za zanikające wzory kultury fizycznej przyjęto
te wzory, których łączna liczba w danym magazynie wynosiła od
0 do 99.
Podjęte badania empiryczne miały na celu opisanie,
zdiagnozowanie, wyjaśnienie, zinterpretowanie, zrozumienie
i rangowanie wzoru sprawnościowego i agonistycznego
w wybranych magazynach life-stylowych.
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił określić
stratyfikację wzoru sprawnościowego i agonistycznego
w wybranych kobiecych i męskich magazynach life-stylowych.
Pozwoliło to na nadanie tym wzorom kultury fizycznej określonej
hierarchii.
Wzory kultury fizycznej w magazynie Twój Styl
przedstawia Tabela 1.

2

„Przewodnik do analizy wzorów i wartości kultury fizycznej” dzielił dany
magazyn na następujące działy: Zdrowie, Uroda, Moda i Styl życia.
Zdrowie to dział związany z samopoczuciem psychicznym lub fizycznym.
Uroda to dział związany z pielęgnacją twarzy i ciała, ze zwiększaniem
atrakcyjności fizycznej przy pomocy kosmetyków lub zabiegów
pielęgnacyjnych. Moda to dział zawierający treści na temat zasad ubierania
się. Dział Styl życia dotyczył indywidualnego, swoistego dla danego
człowieka sposobu bycia: ogółu cech, motywów, zainteresowań, wartości,
zachowania, sposobu postrzegania świata i reagowania na niego. Narzędzie
to w każdym z tych działów wyodrębniło: informacje krótkie, artykuły
rozwinięte i zdjęcia. Informacja krótka oznacza informację, która, wraz ze
zdjęciami, nie przekracza jednej strony. Wyjątek to informacje do sesji
zdjęciowych (sesje mogą być kilkustronicowe, lecz informacje je opisujące
to zwykle kilka zdań) oraz informacje na temat określonych kosmetyków,
ubrań, dodatków (są bardzo krótkie, choć zdjęcia do nich mogą zajmować
więcej niż jedną stronę). Za artykuł rozwinięty przyjęto artykuł wraz ze
zdjęciami, który przekracza objętość jednej strony. Do zdjęć
zakwalifikowane zostały: reklamy oraz zdjęcia do informacji krótkich
i artykułów rozwiniętych (zdjęcie duże to zdjęcie zajmujące mniej niż jedną
stronę, ale więcej niż pół strony, zdjęcie średnie to zdjęcie poniżej połowy
strony, lecz większe niż ćwierć strony, a zdjęcie małe to zdjęcie poniżej
ćwierć strony). Przewodnik ten klasyfikował daną informację krótką,
artykuł rozwinięty bądź zdjęcie nie tylko do określonego działu, ale również
do odpowiedniego wzoru, co umożliwiło ilościową ocenę wzorów
i wartości kultury fizycznej w każdym numerze analizowanych czasopism.
W sytuacji, gdy wzór kultury fizycznej w danym magazynie odnosił się,
i do kobiet, i do mężczyzn, to pierwsza liczba wskazuje wzór wśród kobiet,
a druga po ukośniku – wśród mężczyzn (np. 4/2).
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Tab. 1. Wzory kultury fizycznej w Twoim Stylu nr 1-12/2009
Działy
Zdrowie

wzór

estetyczny

Uroda

Moda

Styl życia

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

2

-

2

284

30

362

101

7

202/6

-

9

29/2
1

hedonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

ascetyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

higieniczny

27

18

35

-

-

-

-

-

-

-

-

1

sprawnościowy

-

4

1

-

-

3

-

-

1

3

12

11

agonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Źródło: badania własne.
Tab. 2. Wzory kultury fizycznej w ELLE 1-12/2009
Działy

wzór

Zdrowie

Uroda

Moda

Styl życia

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

estetyczny

-

-

-

215

41

272

282

21

479/8

12

21

46

hedonistyczny

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

11

-

ascetyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

higieniczny

2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

sprawnościowy

-

-

-

-

4

1

-

-

2

3

3

5

agonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Źródło: badania własne.

Analiza danych zawartych w tabeli 1. wskazuje, że w
Twoim Stylu dominującym wzorem kultury fizycznej jest wzór
estetyczny. Do zanikających wzorów kultury fizycznej
w tym magazynie należy kolejno: wzór ascetyczny, wzór
agonistyczny, wzór hedonistyczny, wzór sprawnościowy i wzór
higieniczny.
Ponadto dane zawarte w Tabeli 1. dowodzą, że wzór
sprawnościowy w przekazie Twojego Stylu to 37 informacji
krótkich, artykułów rozwiniętych i zdjęć w działach: Zdrowie,
Uroda, Moda i Styl życia, co stanowi 3,02% wszystkich
przekazów w tym piśmie. Natomiast wzór agonistyczny to 2
przekazy w dziale Styl życia, co stanowi 0,17% wszystkich
przekazów w tym piśmie.
Szczegółowy obraz wzoru sprawnościowego w Twoim
Stylu prezentuje ryc. 1.

Z kolei szczegółowy obraz wzoru agonistycznego
w Twoim Stylu prezentuje ryc. 2.
Z analizy danych zawartych w ryc. 2. wynika, że wzór
agonistyczny w Twoim Stylu występuje tylko w dziale Styl życia –
są to 2 artykuły rozwinięte.
Natomiast wzory kultury fizycznej w magazynie w ELLE
prezentuje Tabela 2.
Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

Zdjęcia

2,5

2

1,5

1

Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

Zdjęcia

14

0,5

12
0

10

Styl życia

Ryc. 2. Wzór agonistyczny w Twoim Stylu nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.
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Zdrowie

Uroda

Moda
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Ryc. 1. Wzór sprawnościowy w Twoim Stylu nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

Dane zawarte w ryc. 1. dowodzą, że wzór
sprawnościowy w Twoim Stylu został najobszerniej
przedstawiony w artykułach rozwiniętych w dziale Styl życia
(12 artykułów rozwiniętych), a najmniej obszernie – na zdjęciach
w dziale Zdrowie oraz na zdjęciach w dziale Moda. Ponadto,
wzór ten nie występuje w informacjach krótkich w dziale
Zdrowie oraz w informacjach krótkich i artykułach rozwiniętych
w działach: Uroda i Moda.

Dane zawarte w tabeli 2. dowodzą, że w ELLE zanikające
wzory kultury fizycznej to kolejno: wzór sprawnościowy, wzór
hedonistyczny, wzór higieniczny i wzór agonistyczny.
Dane zawarte w Tabeli 2. dowodzą również, że wzór
sprawnościowy w przekazie ELLE to 18 informacji krótkich,
artykułów rozwiniętych i zdjęć w działach: Zdrowie, Uroda, Moda
i Styl życia, co stanowi 1,25% wszystkich przekazów tego pisma.
Wzór agonistyczny zobrazowany w tym magazynie to 1 artykuł
rozwinięty w dziale Styl życia, co stanowi 0,07% wszystkich
przekazów w tym magazynie.
Szczegółową charakterystykę wzoru sprawnościowego
w przekazie ELLE prezentuje ryc. 3., a wzoru agonistycznego –
ryc. 4.
Z danych zawartych w ryc. 3. wynika, że wzór
sprawnościowy w ELLE jest najobszerniej przedstawiony
w dziale Styl życia (łącznie 11 przekazów), a najmniej obszernie
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– w dziale Moda (tylko 2 zdjęcia). Ponadto najliczniej wzór
sprawnościowy w tym magazynie występuje na zdjęciach
w dziale Styl życia (5 zdjęć). Wzór ten nie występuje w dziale
Zdrowie, w informacjach krótkich w dziale Uroda oraz
w informacjach krótkich i w artykułach rozwiniętych w dziale
Moda.
Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

171

higieniczny, wzór hedonistyczny, wzór sprawnościowy i wzór
agonistyczny.
Ponadto dane zawarte w tabeli 3. pokazują, że wzór
sprawnościowy w przekazie Playboya to 10 informacji krótkich,
artykułów rozwiniętych i zdjęć w działach: Moda i Styl życia, co
stanowi 1,88% wszystkich przekazów tego magazynu. Natomiast
wzór agonistyczny to łącznie 37 informacji krótkich, artykułów
rozwiniętych i zdjęć w dziale Styl życia, co stanowi 6,97%
wszystkich przekazów tego pisma.
Szczegółowy obraz wzoru sprawnościowego w Playboyu
prezentuje ryc. 5, a wzoru agonistycznego – ryc. 6.

Zdjęcia

6

5

4

Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

Zdjęcia

3,5

3

3

2
2,5

1
2

0
Uroda

Moda

1,5

Styl życia

Ryc. 3. Wzór sprawnościowy w ELLE nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

1
0,5
0

Zdjęcia

Moda

Styl życia

1,2

Ryc. 5. Wzór sprawnościowy w Playboyu nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

1

Dane przedstawione w ryc. 5. dowodzą, że wzór
sprawnościowy w Playboyu został najobszerniej przedstawiony na
zdjęciach w dziale Styl życia (3 zdjęcia), a najmniej obszernie –
w informacjach krótkich w dziale Styl życia. Ponadto wzór ten
w ogóle nie występuje w działach: Zdrowie i Uroda.

0,8

0,6

0,4

0,2
Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

Zdjęcia

0
20

Styl życia

18

Ryc. 4. Wzór agonistyczny w ELLE nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

16
14
12

Dane zawarte w ryc. 4. wskazują, że wzór agonistyczny
w ELLE pojawił się tylko w jednym artykule rozwiniętym
w dziale Styl życia.
W świetle wyników badań także w analizowanych
męskich magazynach life-stylowych wzór sprawnościowy i wzór
agonistyczny należą do zanikających wzorów kultury fizycznej.
Wzory kultury fizycznej w magazynie Playboy
przedstawia Tabela 3.
Analiza danych zawartych w tabeli 3. wskazuje, że
w Playboyu dominującym wzorem kultury fizycznej jest wzór
estetyczny. Do zanikających wzorów kultury fizycznej
w tym magazynie należy kolejno: wzór ascetyczny, wzór

10
8
6
4
2
0
Styl życia

Ryc. 6. Wzór agonistyczny w Playboyu nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

Tab. 3. Wzory i wartości kultury fizycznej w Playboyu 1-12/2009
Działy
Zdrowie

wzór

Inf.kr.

Art.r.

Uroda

Moda

Styl życia

Zdj.

Inf.kr

Art.r.

Zdj.

Inf. kr.

Art. r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

-

0/55

-

0/60

12/124

1/20

30/164

-

0/1

3/1

estetyczny

-

hedonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

3

ascetyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

higieniczny

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sprawnościowy

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

2

3

agonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

6

19

Źródło: badania własne.
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Analiza danych przedstawionych w ryc. 6. wskazuje, że
wzór agonistyczny w Playboyu jest najobszerniej przedstawiony
na zdjęciach w dziale Styl życia (19 zdjęć), a najmniej obszernie
w artykułach rozwiniętych w dziale Styl życia (6 artykułów
rozwiniętych). Wzór ten w ogóle nie występuje w działach:
Zdrowie, Uroda i Moda.
Z kolei wzory kultury fizycznej w magazynie CKM
prezentuje tabela 4.
Z analizy danych zawartych w tabeli 4. wynika,
że w CKM-ie dominującym wzorem kultury fizycznej jest wzór
estetyczny. Zanikające wzory kultury fizycznej w tym magazynie
to kolejno: wzór ascetyczny, wzór higieniczny, wzór
agonistyczny, wzór hedonistyczny i wzór sprawnościowy.
Dane zawarte w tabeli 4. dowodzą również, że wzór
sprawnościowy w przekazie CKM-u to 48 informacji krótkich,
artykułów rozwiniętych i zdjęć w działach: Moda i Styl życia, co
stanowi 13,45% wszystkich przekazów tego magazynu. Wzór
hedonistyczny to 31 przekazów w dziale Styl życia. Wzór
agonistyczny w przekazie CKM-u to 22 adnotacje w dziale Styl
życia, co stanowi 6,16% wszystkich przekazów tego czasopisma.
Szczegółowy obraz wzoru sprawnościowego w CKM-ie
prezentuje ryc. 7, a wzoru agonistycznego – ryc. 8.
Z danych przedstawionych w ryc. 7. wynika, że wzór
sprawnościowy w CKM-ie jest najobszerniej przedstawiony na
zdjęciach w dziale Styl życia (24 zdjęcia), a najmniej obszernie –
w informacjach krótkich i zdjęciach w dziale Moda (tylko 1
informacja krótka i 1 zdjęcie). Wzór ten nie występuje
w artykułach rozwiniętych w dziale Moda oraz w działach:
Zdrowie i Uroda.

Informacje krótkie

Artykuły rozwinięte

Zdjęcia

12

10

8

6

4

2

0
Styl życia

Ryc. 8. Wzór agonistyczny w CKM-ie nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

Dane przedstawione w Wykresie 8. wskazują, że wzór
agonistyczny w CKM-ie pojawił się tylko w dziale Styl życia,
najliczniej – na zdjęciach (10 zdjęć), a najmniej licznie
– w informacjach krótkich (5 informacji krótkich). Wzór ten
w magazynie CKM w ogólnie nie występuje w działach: Zdowie,
Uroda i Moda.
PODSUMOWANIE
Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił określić
stratyfikację wzorów kultury fizycznej w wybranych kobiecych
i męskich magazynach life-stylowych. Pozwoliło to na nadanie
wzorom kultury fizycznej, w tym wzorowi sprawnościowemu
i agonistycznemu, określonych miejsc w tej stratyfikacji.

Tabela 4. Wzory i wartości kultury fizycznej w CKM-ie 1-12/2009
Działy

wzór

Zdrowie

Uroda

Moda

Styl życia

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

Inf.kr.

Art.r.

Zdj.

estetyczny

-

-

-

0/36

-

0/49

0/63

-

11/87

-

-

5/0

hedonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

11

15

ascetyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

higieniczny

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sprawnościowy

-

-

-

-

-

-

1

-

1

12

10

24

agonistyczny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

7

10

Źródło: badania własne.
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W świetle wyników badań wzór sprawnościowy jest
wzorem zanikającym:

w Twoim Stylu3 i Playboyu4 jest to czwarty
w kolejności wzór zanikający;

w ELLE5 i CKM-ie6 jest to piąty wzór zanikający.

20

15

10

5

0
Moda

Styl życia

Ryc. 7. Wzór sprawnościowy w CKM-ie nr 1-12/2009
Źródło: badania własne.

3
Zanikające wzory kultury fizycznej w Twoim Stylu to kolejno: wzór
ascetyczny (który nie pojawił się w żadnym przekazie w tym magazynie),
wzór agonistyczny (2 przekazy, co stanowi 0,2% wszystkich przekazów),
wzór hedonistyczny (4 przekazy, co stanowi 0,3% wszystkich przekazów),
wzór sprawnościowy (37 przekazów, co stanowi 3,2% wszystkich
przekazów) i wzór higieniczny (81 przekazów, co stanowi 7% wszystkich
przekazów). Dominującym wzorem kultury fizycznej w Twoim Stylu jest
wzór estetyczny.
4
Zanikające wzory kultury fizycznej w Playboyu to kolejno: wzór
ascetyczny (który nie pojawił się w żadnym przekazie w tym magazynie),
wzór higieniczny (4 przekazy, co stanowi 0,8% wszystkich przekazów),
wzór hedonistyczny (9 przekazów, co stanowi 1,7% wszystkich
przekazów), wzór sprawnościowy (10 przekazów, co stanowi 1,9%
wszystkich przekazów) i wzór agonistyczny (37 przekazów, co stanowi 7%
wszystkich przekazów). Dominującym wzorem kultury fizycznej w
Playboyu jest wzór estetyczny.
5
Zanikające wzory kultury fizycznej w ELLE to kolejno: wzór ascetyczny
(który nie pojawił się w żadnym przekazie w tym magazynie), wzór
agonistyczny (1 przekaz, co stanowi 0,07% wszystkich przekazów), wzór
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W wybranych magazynach life-stylowych wzór
agonistyczny
został
przedstawiony
jako
wzór
zanikający:

w Twoim Stylu i w ELLE jest to drugi w kolejności
wzór zanikający;

w CKM-ie jest to trzeci w kolejności wzór zanikający,
a w Playboyu – piąty.
Badania dowiodły, że instrumentalne traktowanie ciała,
jego
podporządkowanie
głównie
celom
praktycznym
i militarnym, intensywne ćwiczenia fizyczne: profilaktyka,
korektywa i kompensacja – czyli wzór sprawnościowy – oraz
walka i współzawodnictwo, dążenie do najlepszych wyników –
czyli wzór agonistyczny [6] – to wzory zanikające
w analizowanych magazynach life-stylowych.
Zakładając przy tym, że poznanie wzorów kultury
fizycznej „lansowanych” przez taki wytwór kultury masowej,
jakim jest prasa life-stylowa, jest jednocześnie poznawaniem
preferencji
społeczeństwa
nowoczesnego,
jego
dążeń
i oczekiwań, można domniemywać, iż wysiłek fizyczny
o charakterze utylitarnym i rywalizacyjnym nie jest współcześnie
propagowany i pożądany.
Wyniki badań są tym samym analogiczne do koncepcji
teoretycznej Zygmunta Baumana (Bauman 1995), według
którego ciało ludzkie przestało być postrzegane jako narzędzie
pracy lub walki. Bowiem ponowoczesne społeczeństwa cechuje
konsumpcyjny hedonizm, który powoduje wzrost kulturowej roli
ciała oraz postrzeganie ciała przez pryzmat innych
(nieutylitarnych) niż dotychczas funkcji [1].
Z wyników badań wyłania się obraz człowieka, któremu
kultura fizyczna pomaga w dbałości o estetykę ciała7, człowieka,
który, egzystując w kulturze fizycznej, pomija wzór
sprawnościowy i agonistyczny, a intensywnie „goni” za pięknem
zewnętrznym i estetyką ciała.
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higieniczny (7 przekazów, co stanowi 0,5% wszystkich przekazów), wzór
hedonistyczny (14 przekazów, co stanowi 1% wszystkich przekazów) i
wzór sprawnościowy (18 przekazów, co stanowi 1,2% wszystkich
przekazów). Dominującym wzorem kultury fizycznej w ELLE jest wzór
estetyczny.
6
Zanikające wzory kultury fizycznej w CKM-ie to kolejno: wzór
ascetyczny (który nie pojawił się w żadnym przekazie w tym magazynie),
wzór higieniczny (5 przekazów, co stanowi 1,4% wszystkich przekazów),
wzór agonistyczny (22 przekazy, co stanowi 6,2% wszystkich przekazów),
wzór hedonistyczny (31 przekazów, co stanowi 8,7% wszystkich
przekazów) i wzór sprawnościowy (48 przekazów, co stanowi 13,4%
wszystkich przekazów). Dominującym wzorem kultury fizycznej w CKMie jest wzór estetyczny.
7

Badania dowiodły, że dominującym wzorem kultury fizycznej we
wszystkich analizowanych magazynach life-stylowwych jest wzór
estetyczny (w Twoim Stylu wzór estetyczny to 89,54% wszystkich
przekazów w tym piśmie, w ELLE – 97,22%, w Playboyu – 88,7%,
w CKM-ie – 70,31%).

6.
7.
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INSTRUMENTY POCHODNE I FINANSOWE
Leonid Gołubowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Działalność gospodarcza jest szczególną formą
aktywności ludzkiej, której celem jest wytwarzanie dóbr i usług
zaspokajających potrzeby społeczne. Gospodarowanie jest
kategorią historyczną w ujęciu ewolucji metod prowadzenia
działalności gospodarczej, które zmieniają się stosownie do
postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
We współczesnym świecie cele gospodarowania
zaczynają coraz bardziej koncentrować się na powiększaniu
kapitału niż na zaspokajaniu potrzeb społecznych. Posiadanie
pieniędzy w postaci łatwo dostępnego kapitału stało się jedną
z potrzeb dominujących w pewnych grupach społecznych.
Łatwość i szybkość dokonywania operacji finansowych na
rynkach światowych, przewartościowanie wielu składników
kapitału, wystąpienie znacznych różnic w przepływach strumieni
rzeczowych i finansowych – spowodowały niezwykły rozwój
systemu finansowego i jego produktów, co zaczęło praktycznie
eliminować pieniądz z obiegu jako środek płatniczy.
Pojęcia instrument pochodny i instrument finansowy
nierozerwalnie związane są z takimi pojęciami jak:
−

−

−

udzielone
przez
przedsiębiorstwo
pożyczki
długoterminowe oraz należności długoterminowe.
Przez rynek finansowy należy rozumieć rodzaj rynku, na
którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży różnych form
kapitału krótko- i długoterminowego.3
Socha J. rynek finansowy definiuje jako funkcjonalnie
i przedmiotowo wyodrębniona część systemu gospodarczego,
gdzie podejmowane są celowe, uwzględniające kryterium wyboru
decyzje gospodarcze związane z cyrkulacją, rozmieszczaniem
i użyciem środków finansowych.4
Analizując materiały dotyczące rynku finansowego
można zauważyć, że autorzy wprowadzają różnorakie podziały
rynku finansowego. Według M. Al.-Kaber rynek finansowy składa
się z następujących segmentów:5

inwestycje,

−

rynek finansowy.
Stosownie do Art. 3 Ustawy o rachunkowości1
inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych z:
−

przyrostu wartości tych aktywów,

−

uzyskania z nich przychodów w formie odsetek,
dywidend,

−

innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej
a w szczególności aktywa finansowe,

−

oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
które nie są użytkowane przez jednostkę lecz zostały
nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
Do inwestycji zaliczamy też wynikające z kontraktu
prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do
wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na
korzystnych warunkach.
Według Krzemińskiej D. inwestycje można podzielić
na:2 inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe.
Przedmiotem inwestycji rzeczowych są:
−

rzeczowy majątek trwały,

−

postęp techniczny i organizacyjny dzięki wartościom
niematerialnym i prawnym,

−

trwały przyrost majątku obrotowego ( dla potrzeb
zwiększonej produkcji, zwiększenia stanu należności dla
potrzeb wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysku).
Przedmiotem inwestycji finansowych są:

−

udziały i akcje,

Ustawa z 29.09.1994r.,o rachunkowości, Dz.U. Nr 213 z 2004r., poz.
2155.
2
Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, WSzB w Poznaniu, Poznań
2000, s.177.

−

rynku pieniężnego,

−

rynku kapitałowego,

−

rynku instrumentów terminowych,

−

rynku depozytowego,

−

rynku ubezpieczeń.
Podstawą takiego podziału jest kryterium rodzaju
instrumentów finansowych, kryterium terminu ważności transakcji
finansowych oraz kryterium celu wykorzystania pozyskanego
kapitału. Można zatem stwierdzić, rynek finansowy to rynki:
pieniężny i kapitałowy.
Na rynku pieniężnym przedmiotem transakcji są
krótkoterminowe kapitały nie przekraczające jednego roku. Są to
depozyty i pożyczki na rynku pieniądza krajowego i na rynku
walutowym. Na tym rynku, zatem, funkcjonują pieniężne papiery
wartościowe, czyli krótkoterminowe papiery dłużne: czeki,
weksle, bony skarbowe i komercyjne, certyfikaty depozytowe.
Służą one do finansowania działalności operacyjnej
przedsiębiorstw.
Na rynku kapitałowym dochodzi do przepływu strumieni
finansowych średnio- i długoterminowych oraz udziałowych.
Podstawowym jego działaniem jest przetworzenie kapitałów
pieniężnych o charakterze oszczędności na kapitał trwały
produkcyjny i nieprodukcyjny.
Celem rynku finansowego jest m.in. przemieszczenie
kapitałów od podmiotów dysponujących wolnymi środkami
finansowymi do podmiotów potrzebujących tych środków. Rynek
finansowy umożliwia też zróżnicowanie portfela posiadanych
aktywów oraz ogranicza ryzyko inwestycji.
Instrumenty pochodne na szeroką skalę pojawiły się
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przyczyną ich
3

1

obligacje, bony skarbowe i weksle jako papiery
wartościowe stanowiące trwałą lokatę kapitału
o charakterze długoterminowym,

Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami,
oddk, Gdańsk, 1998 s.253.
4
Zob. Socha J. Rynek, giełda, inwestycje, INW OLYMPUS, Warszawa
1998, s. 11.
5
Al.-Kamer M., Rynek kapitałowy w Polsce, WSE w Białymstoku,
Białystok 2003, s.14.
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wprowadzenia był wzrost zmienności kursów walutowych, stóp
procentowych cen akcji i cen towarów, jaki można było
obserwować na rynkach światowych w tym okresie. Właśnie
w celu ograniczenia ryzyka wprowadzono instrumenty pochodne.
Rynek instrumentów pochodnych powstał, zatem, z konieczności
zabezpieczenia się uczestników transakcji rynkowych
(towarowych, finansowych) przed ryzykiem wystąpienia sytuacji
przeciwnej (niechcianej) do przewidywanej przez nich. Obok
transakcji zabezpieczających wymyślono również transakcje
o charakterze spekulacyjnym i związane z przejmowaniem
ryzyka.
Rynek pochodnych instrumentów finansowych jest
młodym, a przy tym bardzo szybko rozwijającym się rynkiem
finansowym. Od 1996 r. jest także największym rynkiem na
świecie. Pod względem obrotów wyprzedził rynek walutowy.
Przewaga ta systematycznie wzrasta.6
Rozwój
pochodnych
instrumentów
finansowych
w pierwszych latach jego istnienia charakteryzował się
następującymi ważnymi cechami:7
−

bardzo dużą dynamikę rozwoju zapewniły dopiero te
pochodne, dla których instrumentami pierwotnymi były
fizyczne towary, a potem ich znaczenie systematycznie
malało,

−

niemal całość obrotu pochodnymi instrumentami
pochodnymi dokonywała się na giełdach futures i opcji,

−

niemal całość obrotu giełdowego instrumentami
pochodnymi dokonywała się na giełdach futures i opcji
w USA.
O bardzo szybkim rozwoju rynku pochodnych
instrumentów finansowych w ostatnich latach zadecydowało
szereg
czynników
o
charakterze
ekonomicznym,
technologicznym, a w pewnym stopniu również politycznym.
Załamanie się systemu stałych kursów walutowych oraz
upowszechnianie systemu płynnych kursów walutowych
stworzyło zapotrzebowanie na bardziej wyrafinowane – niż
transakcje natychmiastowe oraz klasyczne terminowe transakcje
walutowe – narzędzia ochrony przed ryzykiem kursowym oraz
spekulacje na tym ryzyku.
Z kolei narastająca zmienność stóp procentowych oraz
zmienność cen akcji na giełdach papierów wartościowych
wywołała zapotrzebowanie na wyrafinowane narzędzia ochrony
przed ryzykiem stopy procentowej i spekulacji na tym ryzyku,
a także na narzędzia ochrony przed ryzykiem wynikającym
ze zmienności cen akcji oraz ze spekulacji na tym ryzyku.
Zmienność kursów walutowych, stóp procentowych akcji
na giełdach papierów wartościowych, a także cen fizycznych
towarów jest głównym czynnikiem ekspansji rynku pochodnych
instrumentów finansowych.
Szybko okazało się, że giełdowe instrumenty pochodne –
kontrakty futures i opcyjne, nie są odpowiednio dostosowane do
indywidualnych życzeń klientów. Wielu z nich uznało kontrakty
giełdowe pochodnymi za nadmiernie standardowe, a jednocześnie
zbyt mało elastyczne wobec indywidualnych potrzeb. Co więcej,
dla szeregu klientów obrotu giełdowego pochodnymi
instrumentami finansowymi niewygodna stała się również
przejrzystość tych transakcji giełdowych.
Te właśnie niedogodności obrotu giełdowego stały się
motorem wzrostu pozagiełdowych transakcji pochodnymi
instrumentami finansowymi.

6
7

Patrz. System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2006.
Tamże, s. 326.
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Transakcje pozagiełdowymi pochodnymi instrumentami
finansowymi mają przewagę nad transakcjami giełdowymi gdyż:8
−

mogą być ściśle dopasowane do indywidualizowanych
potrzeb klientów,

−

zapewniają większy stopień dyskrecji stronom transakcji,

−

są w znacznie mniejszym stopniu regulowane przez
instytucje nadzoru państwowego.
Jednakże tak ważne powody ekonomiczne nie byłyby
wystarczające żeby mogło dojść do ekspansji rynku pochodnych
instrumentów finansowych, gdyby nie postęp techniczny
i technologiczny w elektronice, który zrewolucjonizował
przesyłanie informacji finansowych oraz zawieranie i rozliczanie
transakcji finansowych, a jednocześnie umożliwił stosowanie
wyrafinowanych metod matematycznych.
Bardzo ważnym czynnikiem szybkiego rozwoju rynku
pochodnych instrumentów finansowych jest również deregulacja
systemów finansowych oraz liberalizacja obrotów dewizowych.
Deregulacja i liberalizacja doprowadziły do stworzenia
dostatecznie nowoczesnej infrastruktury prawnej ekspansji
pochodnymi instrumentami finansowymi.
Bardzo szybki wzrost ilościowy, rozwój jakościowy oraz
rozszerzające się zastosowania pochodnych instrumentów
finansowych jako instrumentów ochrony przed ryzykiem oraz
spekulacji na tym ryzyku sprawiło, że pochodne instrumenty
finansowe stały się bardzo ważnym czynnikiem modernizacji
bankowości komercyjnej i bankowości inwestycyjnej, a także
globalizacji finansów. Równocześnie pochodne instrumenty
finansowe przyczyniły się do zwiększenia efektywności oraz
sprawności międzynarodowego systemu finansowego.
Będąc dobrym narzędziem zarządzania ryzykiem
finansowym, przyczyniając się do modernizacji bankowości, do
globalizacji finansów, a także do poprawy funkcjonowania
międzynarodowego systemu finansowego, pochodne instrumenty
finansowe niosą też zagrożenia i niebezpieczeństwa.
Przykładem takich zagrożeń i niebezpieczeństw mogą być
katastrofy finansowe z końca XX wieku i początków XXI wieku.
Wspólną cechą tych katastrof było niewłaściwe, a w jakiejś mierze
nawet nieodpowiedzialne, zarządzanie ryzykiem finansowym,
w szczególności ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem kredytowym,
z decydującym udziałem pochodnych instrumentów finansowych
jako narzędzi tego zarządzania. Przyczynił się również do tych
katastrof brak ze strony Państwa odpowiedniego nadzoru nad
jednostkami tworzącymi system finansowy.
Pochodne instrumenty finansowe nie są jednolicie
definiowane w literaturze przedmiotu. Ponadto definicje te
zmieniły się w czasie. Stąd też często różne instrumenty są
zaliczane do instrumentów.
Szczegółowa analiza istoty oraz różnorodność definicji
wykracza poza ramy tego referatu stąd też autor chce zapoznać
czytelnika z najczęściej używanym – jego zdaniem, pojęciami
w tym przedmiocie.
Otóż według niektórych opinii za pochodne instrumenty
finansowe mogą być uznane tylko te, dla których instrumentami
pierwotnymi są stopy procentowe, indeksy cen akcji oraz
indywidualne akcje. W takich sytuacjach mamy do czynienia
z tzw. Czystymi pochodnymi instrumentami finansowymi.
Natomiast pochodne oparte na walutach, a przede wszystkim na
fizycznych towarach miałyby stanowić inną kategorię
pochodnych. Większościowa opinia głosi, że pochodnym
instrumentem finansowym jest każdy instrument, który odpowiada
definicji instrumentu pochodnego, bez względu na to, czy
8

System finansowy … op.cit. s.329
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pochodnym jest „czysty” instrument finansowy, czy też fizyczny
towar lub waluta.9 Różne definicje pochodnych instrumentów
finansowych można sprowadzić do:10
I. Są nimi transakcje, których wykonanie może następować
w inny sposób niż klasyczny dostawa (odbiór) przedmiotu
transakcji. Pochodnymi są tu transakcje futures, opcje oraz
wszystkie swapy poza klasycznymi swapami walutowymi,
a także pochodne tych transakcji lub też ich kombinacje.
II. Określa się pochodne instrumenty finansowe jako prawa
majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio
od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota
dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych
albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów.
Stąd też instrument pochodny „pochodzi” od instrumentu
podstawowego(bazowego), ponieważ jego wartość jest zależna
od wartości instrumentu podstawowego(bazowego). Bazą może
być tu inny rodzaj aktywów np. towar, waluta, akcja, obligacja.
Można, zatem, powiedzieć, że instrument pochodny –
instrument finansowy, którego:
−

wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu
bazowego, tj. określonej stopy procentowej, ceny papieru
wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut,
indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej
lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości;

−

nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków
początkowych albo wartość netto tych wydatków jest
niska w porównaniu do wartości innych rodzajów
kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany
warunków rynkowych;

innych celów wykorzystania instrumentów pochodnych w życiu
gospodarczym można wymienić: zabezpieczenie się przed
ryzykiem (hedging), spekulacja i arbitraż.
Instrumenty finansowe stanowią złożony zespół narzędzi
pieniężnych wykorzystywanych przez różne przedmioty do
osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia
gospodarczego,
społecznego
w
ramach
różnych
stosunków(transakcji) gospodarczych. Wynika stąd istotna
trudność w ich usystematyzowaniu w przejrzysty sposób.
Dodatkowa trudność polega na tym, że pojęcie „instrumenty
finansowe” jest używane powszechnie i jest dowolnie
interpretowane. Niejednokrotnie instrumenty finansowe są mylone
z kategoriami finansowymi.
Instrumenty finansowe są stosowane w odniesieniu do
zarówno, całej gospodarki narodowej, jak i pewnych jej
segmentów, wreszcie w odniesieniu do mikropodmiotów. Natura
instrumentów finansowych powoduje, że są one wykorzystywane
także przez same podmioty w ich wewnętrznych strategiach,
dotyczących zarówno finansowej sfery działalności, jak i sfery
realnej (rzeczowej).
Pochodne instrumenty finansowe można zestawić:15
A. Według kryterium rodzajów transakcji wyróżnia się
następujące grupy pochodnych instrumentów finansowych:
− klasyczne transakcje terminowe (forwards),
− transakcje futures,
− opcje,
− swapy,
B.

−

rozliczenie nastąpi w przyszłości.
Instrument pochodny to inaczej instrument terminowy.11
Na potwierdzenie tezy, o wielości definicji instrumentów
pochodnych(instrumentów finansowych), dla ich głębszego
zrozumienia, przytacza się kilka innych.
Instrument pochodny to instrument finansowy mający
postać kontraktu, którego wartość zależy od innego instrumentu
finansowego.12
Instrument finansowy jest to forma zobowiązania
pieniężnego
jednego
podmiotu
względem
drugiego.
Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub
papieru wartościowego. To forma lokaty kapitału.13
Instrumentem finansowym jest kontrakt(umowa)
zawierany między co najmniej dwoma stronami, powodujący
u jednej ze stron powstanie aktywu finansowego u drugiej zaś –
zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego,
odzwierciedlającego prawo do udziału w majątku emitenta, przy
czym z kontraktu jednoznacznie wynikają jego skutki
gospodarcze.14
Podstawowym
celem
stosowania
instrumentów
pochodnych jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami
ceny(wartości) instrumentu podstawowego(bazowego). Wśród

9

Rynek finansowy … op.cit. s.332.
Tamże
11
Kontrakt terminowy to umowa dwóch stron o wykonanie transakcji
kupna, w której kupujący zobowiązuje się do zakupu, a sprzedający do
sprzedaży okreś;onej ilości danego dobra, po określonej cenie
w określonym czasie w przyszłości.
12
Patrz. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami teoria i praktyka T.
II, FRR, Warszawa 2000.
13
Adamski A., Nowe instrumenty rynku kapitałowego – listy zastawne,
„Nasz Rynek Kapitałowy”, Nr 7/1997.
14
Wasilewska J., Instrumenty finansowe – zagadnienia wybrane,
Rachunkowość Nr 8/2004.
10

− pochodne lub kombinacje w/w transakcji.
Według kryterium rodzaju instrumentu pochodnego można
wyodrębnić pochodne instrumenty finansowe oparte na:
− stopach procentowych,
− cenach akcji,
− indeksach cen akcji,
− walutach,
− fizycznych towarach,

C.

− nietypowych instrumentach pierwotnych (np. na
ewentualności niespłacenia pożyczki przez dłużnika,
klęski żywiołowej).
Według kryterium organizacji handlu wyróżnia się pochodne
instrumenty finansowe:
− giełdowe,

− pozagiełdowe.
Wyróżnia się następujące kategorie instrumentów
pochodnych:16
Opcja, jest to instrument pochodny dający jego
posiadaczowi prawo nabycia (opcja kupna – call) lub sprzedaży
(opcja sprzedaży – pub) w każdym momencie określonych
walorów przed upływem określonego terminu (opcja
amerykańska) lub w określonym terminie (opcja europejska) po
określonej cenie. Stronami opcji są zawsze: inwestor kupujący
opcję i inwestor sprzedający opcję. Wystawca opcji – sprzedający
otrzymuje płatność z góry w postaci premii, przyjmując
zobowiązanie, z którego będzie musiał wywiązać się później.
Oprócz opcji amerykańskiej i europejskiej występują opcje:
azjatycka, egzotyczna, z barierą, binarna, bermudzka.
Kontrakt terminowy, to instrument finansowy – rodzaj
transakcji finansowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj fizyczne
przedmioty bądź papiery wartościowe, lecz umowy (kontrakty) na
transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości. Dwie strony
zobowiązują się do zawarcia w określonym okresie w przyszłości
15
16

Soroczyński S., Witek M., Instrumenty finansowe, ABC, Warszawa 1999.
http://pl.wikipedia.org/wiki/ Instrumenty pochodne 17.09.2009.
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transakcji po ustalonej cenie(cena realizacji). Sprzedający
kontrakt zobowiązuje się dostarczyć określoną liczbę przedmiotu
kontraktu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić za to ustaloną
cenę. Są dwa podstawowe typy kontraktów terminowych:
kontrakt futures i kontrakt forward.
Najważniejsza różnica między tymi typami kontraktów
sprowadza się do tego, że kontrakty futures zawierane są na
giełdach, stąd jest umową o określonej standardowej
charakterystyce, będąca przedmiotem publicznego obrotu, zaś
kontrakty forward są zawierane poza giełdami. Istnieje jeszcze
jedna forma kontraktów terminowych tj. FRA (Forward rate
agreement) i jest to umowa w ramach, której dwaj kontrahenci
ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała
w przyszłości dla określonej kwoty w wyrażonej walucie
transakcji dla z góry ustalonego okresu.
Swap, to umowa między podmiotami na wymianę
przyszłych przepływów pieniężnych. Określa ona jak ma
wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić.
W szczególności może polegać na kontrakcie między dwoma
podmiotami, w której płatność o oprocentowaniu zmiennym
zamieniana jest na płatność o oprocentowaniu stałym. Pozwala to
uzyskać korzyści dla obu stron. Celem swapu jest zabezpieczenie
się przed ryzykiem kursowym i walutowym lub ryzykiem stopy
procentowej. Swapy mogą regulować okresową wymianę
zobowiązań lub strumieni płatności. Swapy są instrumentem
niestadaryzowanym, co znaczy, że strony kontraktu swap mogą
wynegocjować między sobą indywidualne warunki umowy,
dostosowane do ich potrzeb. Cechą charakterystyczną swapów
jest zamiana jednego ryzyka na drugie, które w ocenie
zawierającego umowę swap jest mniejsze. Swapy dzielimy m.in.
na: swapy pierwszej generacji oraz swapy drugiej generacji –
jako modyfikacja klasycznych swapów.
Do podstawowych rodzajów swapów należą:
−

swap odsetkowy, jako umowa polegająca na zamianie
okresowo płaconych odsetek przez dwie strony umowy,
w tej samej walucie i od tej samej kwoty; daje możliwość
zamiany ryzyka finansowego wynikającego ze zmiany
stopy oprocentowania;

−

swap walutowy to umowa, w której dwie strony transakcji
zobowiązują się do wymiany pożyczek w różnych walutach
bezpośrednio po zawarciu umowy, opłacenia okresowych
odsetek od kwot nominalnych pożyczek i ich zwrotu po
ustalonym czasie;

−

swap towarowy to transakcja, w której strony zobowiązują
się do wymiany w określonym czasie okresowych płatności,
naliczanych na podstawie cen od ilości danego towaru lub
grupy towarów.
Kredytowe instrumenty pochodne są to instrumenty
pochodne, które przenoszą ryzyko związane z aktywami
finansowymi z nabywcy ochrony kredytowej na sprzedawcę
ochrony kredytowej. Wyklucza to z kredytowych instrumentów
pochodnych dłużne papiery wartościowe, które zawierają
wbudowany kredytowy instrument pochodny, i których ryzyko
jest powiązane nie z faktyczną kondycją emitenta lecz aktywami
posiadanymi bądź zarządzanymi przez emitenta. Kredytowe
instrumenty pochodne pozwalają rozdzielić ryzyko kredytowe
związane z konkretną obligacją od pozostałych źródeł ryzyka
wpływających na cenę obligacji, w tym ryzyka zmiany
referencyjnych stóp procentowych i krzywej dochodowości oraz
ryzyka płynności obligacji. Kredytowe instrumenty pochodne
umożliwiają podejmowanie ryzyka kredytowego znacznie
wygodniej niż przez zakup dłużnych papierów wartościowych
i udzielenie kredytów.
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Warranty, dokument (certyfikat) często dołączony do
akcji lub obligacji dający posiadaczowi ograniczone lub
nieustające prawo kupna papieru wartościowego lub innych
aktywów po ustalonej cenie lub prawo do subskrypcji przyszłych
emisji tego samego emitenta. Jest specyficznym rodzajem opcji.
Warrant jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę
lub instytucję finansową. Warranty subskrypcyjne są warrantami
kupna emitowanych przez firmy na własne akcje. Warranty
opcyjne są emitowane głównie przez instytucje finansowe takie
jak banki inwestycyjne lub domy maklerskie i mają konstrukcje
zbliżone do opcji.
Na rynku pieniężnym dokonuje się zakupu i sprzedaży
instrumentów finansowych (głównie wierzycielskich) o dużej
płynności, których termin wymagalności nie przekracza jednego
roku. Do najbardziej znanych instrumentów finansowych rynku
pieniężnego można zaliczyć:17
−

bony skarbowe,

−

certyfikaty depozytowe,

−

akcepty bankierskie,

−

bony komercyjne,

−

czeki,

−

weksle.
Przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym są bądź
wierzycielskie, bądź własnościowe instrumenty finansowe,
których termin realizacji jest dłuższy niż jeden rok.
Podstawowymi instrumentami tego rynku są:18obligacje:
−

obligacje Skarbu Państwa (skarbowe),

−

obligacje władz samorządowych (municypalne),

−

obligacje przedsiębiorstw niefinansowych,

−

obligacje banków i innych instytucji finansowych,

−

obligacje fundacji i innych organizacji społecznych
mających osobowość prawną.
Tak jak głównym ośrodkiem międzynarodowego rynku
walutowego od dziesiątków lat jest Wielka Brytania z centrum
w Londynie, tak najważniejszym ośrodkiem międzynarodowego
rynku pochodnych instrumentów finansowych są dwa kraje: Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone są światowym
centrum obrotu giełdowego pochodnymi od momentu jego startu
na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
Bardzo interesującym jest, że wzrost obrotów giełdowych
poza USA następował wyłącznie w tych krajach, których systemy
finansowe należą do modelu anglo-amerykańskiego.19
Natomiast w krajach o kontynentalnym modelu systemu
finansowego transakcje futures i opcyjne przez długi czas były
postrzegane głównie jako niebezpieczne narzędzia spekulacji,
a nie jak przynoszące pożytek.20
Dopiero w 1998r. zaczął w Polsce regularnie
funkcjonować rynek pochodnych instrumentów finansowych.
Przewiduje się, że rynek pochodnych instrumentów finansowych
w naszym kraju utrzyma przewagę nad pozostałymi segmentami
rynku finansowego pod względem tempa rozwoju w ciągu
najbliższych lat.
Głównym czynnikiem szybkiego wzrostu obrotów
pochodnymi instrumentami finansowymi będzie wzrastająca
zmienność cen instrumentów finansowych w rezultacie większej
17

Owsiak St., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s.300.
Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2001.
19
System anglosaski czyli anglo-amerykański zorientowany jest rynkowo,
opiera się na działaniach rynków finansowych, gdzie zdobywane są środki
finansowe.
20
System kontynantalny /reński, niemiecko – japoński/ jest modelem
przeciwstawnym do modelu anglosaskiego. W modelu tym osią jest bank
centralny i banki komercyjne. System ten jest uważany za dość stabilny.
18
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zmienności kursu złotego wobec innych walut, stóp
procentowych oraz cen akcji na rynku kapitałowym.
Zmienność cen instrumentów finansowych będzie
wymuszała na podmiotach gospodarczych podejmowanie działań
chroniących przed ryzykiem finansowym. Jednocześnie ta
zmienność cen instrumentów finansowych będzie zwiększała
motywację podmiotów gospodarczych do podejmowania działań
spekulacyjnych.
Pochodne instrumenty finansowe są dobrym sposobem
ochrony przed tym ryzykiem oraz spekulowaniem na nim.
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POLSCY MYŚLICIELE OŚWIECENIA O ZDROWIU, WYCHOWANIU
I ĆWICZENIACH FIZYCZNYCH
Jan Dębowski
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Idee filozofii oświeceniowej, które w XVIII stuleciu
święciły swe tryumfy na zachodzie Europy, dotarły również na
ziemie polskie, wraz z całym bogactwem formułowanych teorii
i problemów, wywierając tym samym wpływ na kształt rodzimej
myśli filozoficznej i pedagogicznej. Szczególnie ważną okazała
się nowa wizja człowieka, z którą wiązał się bogaty
w konsekwencje „przewrót umysłowy”. Jego istotą był expressis
verbis wyartykułowany postulat wyzwolenia człowieka i jego
działalności spod dominacji scholastyki.[H.Hinz i A.Sikora,
1964, s. 8] W praktyce oznaczało to uznanie kompetencji rozumu
każdego ludzkiego indywiduum w poznawaniu świata
i rozstrzyganiu prawdy i fałszu oraz odrzucaniu skostniałych
dogmatów. Na ten właśnie aspekt oświeceniowej reformy
sposobu poznawania zwrócił uwagę Hugo Kołłątaj, pisząc: „(…)
nauka dogmatyczna wprowadziła najobrzydliwsze, i najwięcej
czyniące wstrętu obrządki, a korzystając z łatwowierności ludzi,
rozszerzyła między ludźmi takie prawidła, które nie mogły się
utrzymać, jak tylko za pomocą ufności w nauce tego gatunku,
poddawszy rozum pod ślepe jej posłuszeństwo”. [H.Kołłątaj,
1953, s. 185] Kołłątaj nieomieszkał podkreślić, że w wyjaśnianiu
świata natury umysł ludzki nie może być zniewolony
jakimikolwiek krępującymi go schematami i przesądami: „W tym
to zaś wolnym filozofowaniu sędzią ma być zawsze nie zawiść
czy wkorzeniony przesąd, lecz najgłębsze poczucie
prawdy”.[Tamże]
Podobnie sądził Stanisław Staszic. Wskazywał on na
popełniany nagminnie błąd, który polega na niewolniczym
podporządkowywaniu umysłów autorytetom Objawienia, teologii
i scholastycznej filozofii. Staszic żywił przekonanie, że tego
rodzaju błąd musi zawsze pociągać za sobą to, iż „przez lat dwa
tysiące ludzie nie myśleli”. [St.Staszic, 1954, s. 13] W taki
sposób wyrażona racjonalistyczna zasada autonomii ludzkiego
rozumu będzie regułą określającą sposób filozofowania
i uprawiania nauk w polskim Oświeceniu. Wyrazi się ona
również w podejściu czołowych myślicieli polskiego Oświecenia
do ludzkiego ciała, jego fizycznej i duchowej kondycji. Za
ilustrację tej oświeceniowej umysłowości niech posłużą poglądy
Jędrzeja Śniadeckiego oraz ideologów Komisji Edukacji
Narodowej.
J.ŚNIADECKIEGO PROGRAM POZNANIA I WYCHOWANIA
Jędrzeja Śniadeckiego można z całą pewnością uważać
za typowego wyraziciela ideologii i nauki XVIII i połowy XIX
wieku. Gruntowne wykształcenie medyczne i przyrodnicze
pozwalało mu na wnikliwe badania prawidłowości zachodzących
w świecie przyrody ożywionej. Jako przyrodnik i lekarz
poszukiwał on zwłaszcza prawidłowości ogólnych, które rządzą
wszystkimi istotami żyjącymi. Punktem wyjścia swoich rozważań
w tym zakresie uczynił twierdzenie o identyczności składu
chemicznego materii (ożywionej i martwej). Uważał, że tym, co
je odróżnia, jest tylko odmienne powiązanie ze sobą
pierwiastków. Na to więc, aby materia martwa mogła przejść

w ożywioną, musi zostać odpowiednio zorganizowana. I ta
właśnie organizacja tworów żywych jest, według Śniadeckiego,
pierwszym warunkiem życia. W swojej „Teorii jestestw
organicznych” Śniadecki pisał na ten temat: „Ponieważ
w żyjących indywiduach siła organiczna zawsze się wywierać
musi, a każde jej wywarcie jest nadaniem materii postaci
organicznej, więc wszystkie ożywione jestestwa, żyjąc, organizują
się bezprzestrzennie, czyli, co jedno jest, całe życie jest ciągłym
i nigdy nie ustającym procesem organicznym, albo nigdy nie
ustającą asymilacją. Najważniejsza [ta] prawda, do jakiej w nauce
życia przyjść było można, a która nauki naszej teraźniejszej całą
będzie zasadą”.(J.Śniadecki, 1905, t. I, s. 17]
W swojej refleksji o przyrodzie J.Śniadecki podjął
również wątek myślowy, który współcześnie stanowi jeden
z naczelnych problemów ekologii. Chodzi mianowicie o relację
pomiędzy człowiekiem i przyrodą. W opinii omawianego
myśliciela i uczonego człowiek jest istotą, która zagraża reszcie
przyrody ze względu na swą demograficzną ekspansję: „Człowiek
zatem- pisał Śniadecki- który na całej powierzchni ziemi tak się
rozpościera i mnoży, jest największym innych organicznych
stworzeń pognębicielem i zabójcą”. Dlatego też konieczna jest
regulacja przyrostu naturalnego ludzkiego gatunku, aby nie
przekroczył pewnych dozwolonych przez przyrodę granic, które
„gdyby plemię nasze przestąpić kiedy mogło, samo by na siebie
drapieżność swoją obrócić musiało”. [Tamże, s. 23]
W kontekście rozważań o relacji zachodzącej pomiędzy
człowiekiem i przyrodą Śniadecki snuje nader interesujące
rozważania o wychowaniu i higienie ciała. Tym zagadnieniom
poświęcił on popularną pracę z 1805 roku pt. „Fizyczne
wychowanie dzieci”, adresowaną do rodziców i wychowawców.
Głównym jej przesłaniem, odwołującym się do poglądów
J.J. Rousseau, było zaproponowanie systemu wychowania,
którego celem miałoby być ukształtowanie człowieka
wszechstronnie rozwiniętego, zarówno fizycznie jak też
umysłowo. Albowiem jedynie człowiek zdrowy jest szczęśliwy
i zarazem pożyteczny dla społeczeństwa. Należy więc tak
formować człowieka, aby „wszystkie części jego ciała foremne
i mocne, wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze cielesne
zupełne…”[J.Śniadecki, 1952, s. 319] Polski uczony wskazywał
ponadto na istnienie ścisłego związku pomiędzy zdrowiem
i szczęściem człowieka. Szczęście jest bowiem „w mocnym
zdrowiu, w zdrowiu takim, które by ciężkie brzemię cierpień,
dolegliwości i trosków udźwignąć i znieść bez uszczerbku mogło;
które by cały ogrom walki z namiętnościami podobnych sobie
jestestw utrzymać potrafiło do końca”.[Tamże, s. 329]
W świetle tychże poglądów szczególnego znaczenia
nabierały medyczne zalecenia Śniadeckiego; ich celem było
właśnie zapobieganie chorobom i utrzymanie organizmu
w kondycji i sprawności. Tak więc w walce z panoszącą się
wówczas krzywicą i dzieci zalecał on oryginalną na ówczesne
czasy metodę zabiegów profilaktycznych: „Jeżeli pora roku
pozwala, wypada trzymać dzieci na otwartym powietrzu
i pozwolić pląsać na słońcu (…). Należy je przynajmniej nosić lub
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wozić w wolnym powietrzu, zwłaszcza na słońcu, którego
bezpośrednie działanie na ciało nasze do najskuteczniejszych
sposobów zapobieżenia tej choroby i jej wyleczenia
należy”.[Tamże, s. 301- 302]
Śniadecki zabierał głos także w kwestii żywienia
i zdrowego trybu życia. Jakże nowatorsko musiało brzmieć jego
stwierdzenie, że pośpiech życia niesie za sobą szereg
negatywnych konsekwencji. W tym duchu pisał on, iż
„przyspieszony bieg życia i utrzymywana ciągle nałogowa
gorączka prowadzi do dezorganizacji w rozmaitych częściach
i narzędziach, zwłaszcza tam, gdzie słabość pierwiastkowej
budowy może dać wstęp do tego. Stąd najwięcej chorób tak
nazwanych organicznych prędko i niezawodnie prowadzących do
śmierci”.[Tamże, s. 301] Natomiast odnośnie trybu życia uczony
przyrodnik lekarz wskazywał na ujemne dla zdrowia skutki
zaniedbywania ćwiczeń fizycznych i ruchu. Pisał zatem, że
„nieczynność i gnuśność cielesna ma koniecznie dwa
nieuchronne skutki, to jest słabość miąs i zbyteczną bujność
nerwowego systematu. To przepełnienie, czyli bujność ta
najwyższego dosięgnie stopnia, jeżeli się z nieuczynnością miąs
połączy ustawiczna i mocna czynność samych nerwów lub
mózgu…”[Tam ze, s. 340] A przecież, akcentuje Śniadecki, ruch
jest naturalną potrzebą organizmu. I tę prawdę winni znać
i respektować zarówno rodzice jak też wychowawcy, umiejętnie
łącząc ćwiczenia fizyczne z kształceniem umysłów: „Chciałbym
żeby, nie odrywając dzieci od zabaw i pracy cielesnej, podsuwać
im zwolna i bardzo nieznacznie takie tylko nauki, które się
zgadzają z ich zdolnością, które je bawią i do których same
pokazują ochotę (…). Chciałbym, aby żadne dziecko nie znało
stołków i ławek, na których je osadzają nieporuszenie bakałarze
i nauczyciele najemni. Chciałbym, żeby dzieci były w ruchu
i pracy, żeby nie znały innego odpoczynku oprócz snu i czasu
używania pokarmów…”[Tamże, s. 342]
Na koniec warto przytoczyć wypowiedź Śniadeckiego na
temat przyzwyczajania dzieci do życia prostego, bez
wyszukanego dostatku i wygód. Pisze on, że ludzi młodych
trzeba tak wychowywać, aby niedostatki „nieśli cierpliwie
i mężnie, bo doświadczenie wieków pokazało, iż dary fortuny są
śliskie, że z wysokiego stopnia łacno strąconym być można i że to
tylko niezmienną jest ludzi własnością, co się zamyka w nich
samych”.[Tamże, s. 354; M.Demel, 1978, s. 89]
Przedstawione poglądy J.Śniadeckiego na wychowanie
(w tym również wychowanie fizyczne) daleko odbiegały od
tradycyjnych wzorów wychowania młodzieży szlacheckiej
i mieszczańskiej, nie mówiąc już o młodzieży chłopskiej. Uczony
ten nieomieszkiwał nawet zaznaczać, iż stoi ono w sprzeczności
z prawami natury i duchem polskiej kultury narodowej.
Albowiem jest ono nadmiernie przesiąknięte wzorami francuskoniemieckimi, w sposób mechaniczny przetransponowanymi na
grunt ojczysty i będącymi wyrazem jawnej pogardy dla tego
wszystkiego, co narodowe. Zdradą jest przede wszystkim
zatrudnianie w rodzinach majętnych guwernerów obcej
narodowości, najczęściej stojących na niskim poziomie
intelektualnym, „którzy niewiadomość, a czasem i złość swoją
drogo przedając zarażają kraj niedołęgami we względzie
fizycznym, a cudzoziemcami w krajowym”.[Tamże, s. 111] Poza
tym rezygnacja z nauki w szkołach publicznych na rzecz
kształcenia domowego przez cudzoziemskich guwernerów,
zaznacza Śniadecki, pozbawia młodzież tych korzyści, jakie daje
wychowanie w zespole, a więc przede wszystkim uspołecznienia,
przygotowania jej do życia publicznego.[Tamże, s. 100]

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ W WYCHOWANIU FIZYCZNYM
MŁODZIEŻY

Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
charakteryzował się znacznym wzrostem zainteresowania nauką
i oświatą. W tych dziedzinach upatrywano istotne czynniki
rozwoju i siły państwa.[J.Szybiak, 1973, s. 13] Formalnym
wyrazem takich przekona były m.in. reformatorskie inicjatywy
w dziedzinie oświaty, których celem miały być zmiany sposobów
nauczania w istniejących szkołach parafialnych i kolegiach
jezuickich z jednej strony, z drugiej zaś próby zakładania szkół
nowego typu. Za przykład takich działań mogą posłużyć podjęte
przez Stanisława Konarskiego w latach trzydziestych XVIII wieku
starania, które zmierzały do powołania pijarskiego Collegium
Nobilium w Wilnie, czy także inicjatywa pijara Macieja Dogiela
zreformowania wszystkich szkół pijarskich w zakresie ich
organizacji i programów nauczania.[Ł.Kurdybacha, 1957,
s. 30- 33; W.Smoleński, 1949, s. 338; K.Opałek, 1957, s. 29]
Z kolei w drugiej połowie XVIII stulecia z inicjatywami reform
własnego szkolnictwa wystąpili także jezuici, dążący do nadania
mu nowoczesnego charakteru, inspirowanego przez osiągnięcia
naukowe oraz idee epoki oświeceniowej.
Nie pomniejszając znaczenia tychże inicjatyw trzeba
wszakże powiedzieć, że prawdziwą rewolucję w dziedzinie
oświaty i szkolnictwa zapoczątkowała, powołana do życia w 1773
roku, Komisja Edukacji Narodowej. Jej powstanie stanowiło
równocześnie
inspirację
do
rozwoju
polskiej
myśli
wychowawczej, jak też tworzenia programów i koncepcji
szkolnictwa, w których znalazły miejsce sprawy fizycznego
wychowania dzieci i młodzieży.
W programie reform szkolnictwa Komisja wytyczyła trzy
naczelne cele, na realizację których miały się orientować działania
dydaktyczne i wychowawcze szkoły, będące jednocześnie celami
stojącymi przed wychowaniem fizycznym. Zajęcia z tego
przedmiotu miały więc na celu podnoszenie stanu zdrowego
młodzieży, kształtowanie charakterów oraz przygotowanie jej do
udziału w życiu publicznym. Tak wysoko oceniane miejsce
wychowania fizycznego w procesie ogólnego kształcenia
i wychowania było zgodne z poglądami jednego z czołowych
ówcześnie pedagogów, a mianowicie Adolfa Komieńskiego.
W przedstawionym przez siebie projekcie programu wychowania
pisał on: „Co do edukacji dzieci, to najpierwszą być ona i od
samego urodzenia się zaczynać powinna, postępując tak
w utrzymaniu i stwierdzaniu zdrowia, jak też wzmacniania sił
i czerstwości ciała”.[Cyt. za: R.Wroczyński, 1979, s. 89]
W identyczny sposób o roli wychowania fizycznego
wypowiadał się inny czołowy teoretyk oświeceniowej myśli
pedagogicznej- Grzegorz Piramowicz. W „Powinnościach
nauczyciela” (1788) zwrócił on uwagę na konieczność uczenia
młodzieży zasad higieny ciała i jako jeden z pierwszych dostrzegł
potrzebę objęcia wychowaniem fizycznym także dziewcząt. Jego
opinie w tym względzie w dużym stopniu wpłynęły na decyzję
Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, umieszczenia w programie
klasy VI „wiadomości o człowieku względem zachowania
zdrowia”, czyli nauki higieny.
Ostateczny usankcjonowaniem miejsca wychowania
fizycznego w programach szkolnych był rozdział XXV „Ustawy
Kommissyi Edukacji Narodowey dla Stanu Akademickiego
i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane” (1783),
zatytułowany „Edukacja fizyczna” i poświęcony funkcjonowaniu
wychowania fizycznego w szkole, zadaniom rodziców
i wychowawców w tym zakresie zawierający ogólny program
ćwiczeń fizycznych. O doniosłości wychowania fizycznego
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młodzieży mogą zaświadczyć już pierwsze zdania wspomnianego
rozdziału: „Nieprzerwana osnowa starań około dziecięcia od
pierwszych jego życia początków, około zdrowia, czerstwości
i siły jego, starań stosowanych do pomnażającego się wieku,
a zawsze za cel mających uczynić człowieka szczęśliwym i do
wykonania powinności zdolnym; takowa osnowa starań jest
edukacją fizyczną”.[Tamże, s. 89- 90]
Nadmienić należy, iż postulowane przez KEN
wychowanie fizyczne nie miało postaci dzisiejszych zajęć
przedmiotowych; pojmowano je raczej jako dość szeroko
rozumiane zajęcia o charakterze rekreacyjnym, odbywające się
w każdy wtorek i czwartek, w zależności od typu szkoły. Zakres
treściowy tychże zajęć określiła „Ustawa” w sposób następujący:
„Podczas rekreacji ćwiczenia sił, gry, rozrywki cały czas zabierać
powinny, miarkując wszystko roztropnością przez wzgląd wieku,
równych i nierównych sił dzieci, przeszłego wychowania
etc.[Tamże, s. 90] „Ustawy” KEN zawierają także interesujący
wykaz zalecanych gier, które „zdają się najprzyzwoitsze do
mocy, szykowności, zręczności i szybkości ciała, do męstwa
i odwagi”. Są to: „Gra w piłkę z ubieganiem się i żywym
obracaniem, balon, czyli gra w dużą piłkę, ciskanie zręczne
kamieniami na wodę, gonitwy do pewnego kresu, wyprzedzanie
się na wzgórki i przykre miejsca, potykanie się w palcaty,
jeżdżenie konno, rozmierzanie ogrodów, pól, miejsc do przystępu
trudniejszych etc.” Oprócz tego „Ustawy” zalecały „Ćwiczenia
takowe, które obrotów żołnierskich w ciągnieniu, szykowaniu,
dobywaniu i bronieniu jakiegoś miejsca naśladują; nic bardziej do
wpojenia męstwa, mocy duszy, szlachetnej wielomyślności
i ducha rycerstwa nie pomoże jako takowa młodzi
zaprawa”.[Tamże, s. 90- 91]
Analiza poglądów polskich myślicieli doby Oświecenia
na temat wychowania fizycznego i organizacji szkolnictwa
pozwala stwierdzić, że z zajęciami tymi wiązano ważne zadania
społeczno- moralne. Wskazuje na to rozdział XXV „Ustaw”
KEN, w którym napisano: „Nie można być szczęśliwym, nie
można nabierać oświecenia umysłu, dzielności duszy, łatwości
w używaniu jej władz, zdatności w zręczności w wykonaniu
obowiązków swego stanu bez zdrowia, bez mocnego i trwałego
złożenia ciała…. Tak nierozdzielnym idąc związkiem edukacja
moralna z edukacją fizyczną będą zdolne dać społeczności
cnotliwego człowieka, ojczyźnie dobrego obywatela”.[Tamże,
s. 92]
Pomimo upływu czasu powyższa konstatacja nie straciła
nic na swej aktualności.
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ВЛИЯНИЕ ГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ НА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ И ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ
СПОРТА
INFLUENCE OF HEMOMAGNETOTHERAPY ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
AND PHYSICAL PERFORMANCE OF ATHLETES
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SUMMARY
The article presents the early and late results of the
influence of hemomagnetotherapy on the cardiovascular system
(CVS) in 56 athletes. It is shown that the rate
hemomagnetotherapy from 10-12 procedures shall provide an
adequate multilateral physiological effect (improvement of
myocardial contractility and economization of the CAS; decline
in functional stress VNS, an increase in parasympathetic and
sympathetic decrease its activity, snee mapping aggregation and
coagulation potentials blood modulating effect on the
oxygenation of blood) and is accompanied by a significant
increase in the level of physical performance.
РЕЗЮМЕ
В статье представлены непосредственные и
отдаленные результаты воздействия гемомагнитотерапии на
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) у 56
спортсменов-легкоатлетов.
Показано,
что
курс
гемомагнитотерапии из 10-12 процедур обеспечивает
адекватный многосторонний физиологический эффект
(улучшение
сократительной
способности
миокарда
и
экономизация деятельности ССС; снижение показателей
функционального
напряжения
ВНС,
увеличение
парасимпатической и уменьшение симпатической ее активности;
снижение агрегационного и коагуляционного потенциалов крови;
модулирующее влияние на оксигенацию крови) и
сопровождается достоверным ростом уровня физической
работоспособности.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее
время актуальной проблемой
медицинского сопровождения высококвалифицированных
спортсменов является коррекция сдвигов гомеостаза,
вызванных воздействием экстремальных нагрузок. В связи с
ограниченным выбором разрешенных фармакологических
средств восстановления и повышения общей физической
работоспособности
(ФР)
продолжается
поиск
немедикаментозных
средств,
улучшающих
функции
основных систем обеспечения ФР. В клинической медицине
доказано, что средства и методы физиотерапии способны
оказывать выраженное интегративное влияние на многие
патофизиологические
механизмы
дезадаптационных

процессов
в
организме
человека.
Необходимость
использования лечебных физических факторов в спорте
состоит в возможности с их помощью не только ускорения
восстановления и повышения ФР, но и эффективной
профилактики заболеваний и травм спортсменов [1].
Адаптационно-восстановительные
и
лечебнооздоровительные свойства магнитных полей (МП) в
клинической медицине известны давно, в частности,
низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия (МТ) –
применение с лечебно-профилактическими целями магнитной
составляющей переменного электромагнитного поля низкой
частоты (до 50 Гц) и небольшой интенсивности (до100 мТл).
Одними из наиболее чувствительных к воздействию МП
являются системы кровообращения и крови, осуществляющие
транспортную, защитную, регуляторную и другие функции
[2].
Основой воздействия МП на движущуюся кровь
считается наведение в ней электродвижущей силы индукции,
(магнитоэлектрический эффект Холла) и возникновение
момента количества движения при взаимодействии внешнего
МП и собственным МП электрического заряда движущихся
структур крови (магнитомеханический эффект Лоренца),
оказывающих
электрохимические
воздействия
на
молекулярные
и
клеточные
структуры
(белки,
металлопротеиды,
жидкокристаллические
вещества,
молекулы воды и др.), а также на рецепторные системы
сосудистой стенки [3].
Преимуществом
одной
из
разновидностей
гемофизиотерапии – гемомагнитотерапии (ГМТ) перед другими
методиками МТ является возможность достижения системного,
гомеостатического эффекта, обусловленного воздействием на
кровь – полифункциональную интегрирующую среду организма
с
последующим
широким
спектром
корригирующих
(модулирующих) влияний на функциональное состояние
различных органов и систем, в том числе и обеспечивающих ФР
при низкой энергетической нагрузке и отсутствии побочных
эффектов [4, 5].
Цель настоящего исследования – изучение влияния
курса ГМТ на показатели функционального состояния
ССС и общую ФР спортсменов – представителей
циклических видов спорта.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В
исследовании
участвовали
56
мужчин,
представителей циклических видов спорта: лыжные гонки,
биатлон, велоспорт (шоссейные гонки), легкая атлетика (бег
на средние дистанции). Экспериментальные группы (ЭГ),
представителям которs[ производилась ГМТ, составили: 27
высококвалифицированных спортсменов (ЭГ № 1) и 29
студентов
университета,
прекративших
активную
соревновательную деятельность (ЭГ № 2). В качестве
контрольной группы (КГ), представителям которой ГМТ не
производилась, обследованы 20 спортсменов-студентов тех
же
спортивных
специализаций.
Средний
возраст
спортсменов 21,3±1,4года, спортивный стаж 11,6 ±2,5 лет.
Обследование спортсменов проводилось в подготовительном
периоде тренировочного процесса.
Функциональные возможности ССС оценивали по
частоте сердечных сокращений (ЧСС), систолическому,
диастолическому и пульсовому артериальному давлению
(соответственно
САД,
ДАД,
ПД),
данным
электрокардиографии (ЭКГ). Показатели регистрировались в
покое и после дозированной физической нагрузки, в качестве
которой использовалась 6-минутная работа в гарвардском
степ-тесте и велоэргометрическая проба PWC170. О
функциональных резервах ССС судили по величине
максимального потребления кислорода (МПК), динамике
ЧСС, АД и таких расчетных показателей, как индекс Руфье
(ИР), показатель устойчивости к гипоксии (УГ), а также –
параметрам центральной гемодинамики (ЦГД): ударный
(УОК) и минутный (МОК) объемы крови, общее
периферическое
сосудистое
сопротивление
(ОПСС).
Напряжение регуляторных механизмов оценивалось по
данным частотного анализа спектра вариабельности
сердечного
ритма
(ВСР).
Для
гематологических,
реологических и гемостазиологических исследований
использовались автоматический анализатор Sysmex KX-21 и
фотометр «Solar». Степень насыщения гемоглобина
артериальной крови кислородом определялась с помощью
пульсоксиметра «ЭЛОКС-01». Изучались исходные данные и
их изменение сразу, через 2 и 4 недели после курса ГМТ.
Процедуры ГМТ проводилиcm с помощью аппарата
«УниСПОК» с индуктором ИАМВ 7 в виде диска,
располагающегося в области локтевого сгиба в месте
проекции артериальных сосудов. Магнитная индукция –
70±20 мТл, продолжительность процедуры – 20 минут, на
курс – 10-12 процедур, проводимых ежедневно.

Установлено, что исходно, в состоянии покоя у
спортсменов ЭГ № 1 уровень САД в среднем был ниже на 7-8 %,
а ОПСС – на 11-13 % , чем в ЭГ № 2 и КГ. Показатели ЦГД после
степ-тестовой нагрузки, приведенные в таблице 1, не у всех
испытуемых соответствовали проявлениям экономизации
деятельности ССС тренированных спортсменов. Так, рост УОК
был отмечен у 18 чел. (66,7 %) в ЭГ № 1, у 10 чел. (34,5 %) – в ЭГ
№ 2 и у 7 чел. (35%) – в КГ, а увеличение МОК происходило, в
основном, за счет значительного прироста ЧСС (около 140±10%
по сравнению с состоянием покоя), т.е. затратным
физиологическим механизмом работы сердца. Это, как мы
полагаем, связано не только с особенностями подготовительного
периода спортсменов в ЭГ № 1, но и отсутствием
долговременной адаптации к физическим нагрузкам у многих
испытуемых.
Изменения показателей ССС развивались через 2
недели после завершения курса ГМТ. Прежде всего отмечена
выраженная тенденция к снижению ЧСС на 8-10 % (р>0,05)
по отношению к исходным показателям как в покое, так и при
нагрузке. Кроме того, через 2 недели в обеих ЭГ наблюдались
сохранившиеся и к 4-й неделе: увеличение УОК при нагрузке,
выраженная тенденция к повышению МОК и достоверное
снижение ОПСС как в покое, так и при нагрузке (таблица 1).
Описанная
динамика
показателей
ЦГД
свидетельствовала об улучшении сократительной функции
сердца (отрицательный хронотропный эффект), что,
естественно, проявилось в изменении типов реакции ССС на
нагрузку. Так, если неблагоприятный тип реакции ССС на
степ-тестовую нагрузку (снижение скорости восстановления
ЧСС при дистонической или гипертонической реакциях) [6]
исходно был зарегистрирован в обеих ЭГ у 17 из 56 чел (30,4
%), то после курса ГМТ – только у 4 чел. (7,1 %).
Неблагоприятная реакция на нагрузку по данным ЭКГ в виде
снижения или увеличения высоты до 2-х мм зубца Т и/или
интервала ST, исходно отмеченная у 11 чел. (37,9 %) из ЭГ №
2, спустя 2 недели после курса процедур ГМТ сохранилась
лишь у 2-х из них (6,9 %). Расчетный ИР спустя 2 недели
после курса ГМТ во всех ЭГ снизился на 12-15% в связи с
тенденцией к снижению ЧСС в покое и достоверным
снижением ДАД на фоне тенденции к снижению САД и,
соответственно, возрастания ПД. Абсолютное значение
показателя УГ (частное от деления ЧСС за 30 с после пробы с
задержкой дыхания на выдохе на время задержки дыхания в
секундах) сразу после окончания курса процедур ГМТ
снизилось в среднем на 22,2 ±2,9 % за счет увеличения

Таблица 1 – Влияние курса гемомагнитотерапии на показатели центральной гемодинамики у спортсменов в состоянии покоя и после
степ-тестовой нагрузки (x±Sx)
Этапы
исследования
Исходные
показатели

Сразу
после
Через 4
недели

ЭГ № 1 (n=27)

ЭГ № 2 (n=29)

КГ № 3 (n=20)

Показатели

УОК, мл/мин

Покой

Нагрузка

Покой

Нагрузка

Покой

Нагрузка

90,15±1,26

88,14±1,58

85,34±3,5

82,64±1,12

83,27±1,36

82,02±1,55

ОПСС,дин·c·см-5

1334,1±131,5

1226,5±98,90

1421,34±127,5

1282,12±125,6

1409,5±139,1

1253,3±161,61

УОК, мл/мин

90,28±1,57

88,63±1,43

84,17±1,32

82,88±1,98

82,86±1,55

81,76±1,73

ОПСС,дин·c·см

1311,1±114,30

1239,6±177,28

1437,3±119,67

1341,55±122,62

1366,3±161,12

1248,4±150,2

УОК, мл/мин

93,23±1,26

90,43±1,04

88,75±1,64

86,33±1,41 *

86,66±1,7

84,39±1,98

ОПСС,дин·c·см-5

1271,51±156,2*

1144,7±112,21*

1299,5±162,39

1172,5±177,83

1391,2±156,15

1211,1±123,34

-5

Примечания: * – достоверность различий при сравнении с исходными данными, р <0,05
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Таблица 2 – Влияние курса процедур гемомагнитотерапии на показатели физической работоспособности (x±Sx)
ЭГ № 1 (n= 36)
Показатели

ЭГ № 2 (n= 35)

ЭГ № 3 (n= 16)

МПКабсол. л/мин

Исходные
данные
3,62±0,44

Через 4
недели
4,08±0,10

Исходные
данные
3,19±0,12

Через 4
недели
3,67±0,31 *

Исходные
данные
3,67±0,31 *

Через 4
недели
3,44±0,5

МПКотн. мл/кг/мин

52,74±3,0

55,65±2,1

49,11±1,3

53,92±1,25 *

53,92±1,25 *

51,4±1,9

РWС170 кгм/мин

1468,96±52,18

1751,25± 46,73*

1341,11 ±46,33

1605,17±66,35*

1605,17±66,35*

РWCотн кгм/мин/кг

22,11±0,13

26,35 ±0,32 *

20,87 ± 0,44

25,09±0,43*

25,09±0,43 *

1466,19±53,41*
24,25±0,49 *

Примечание: * достоверность различий при сравнении с исходными данными, р <0,05;
Таблица 3 – Влияние курса гемомагнитотерапии на показатели пробы Штанге и сатурации артериальной крови кислородом (x±Sx)
Этапы
Показатели
ЭГ № 1 (n=10)
ЭГ № 2 (n=10)
КГ № 3 (n=10)
исследования
Продолжительность МПЗД, с
39,0±2,0
29,0±5,0
30,5±5,5
Исходные
показатели

SpO2, %

90,0±2,5

93,0±1,5

95,0±2,5

Продолжительность МПЗД, с

46,0±2,0*

31,0±3,0

31,28±5,0

SpO2, %

91,1±2,1

96,0±2,0

95,1±3,0

Сразу
после ГМТ

Примечание: * – достоверность различий при сравнении с исходными данными, р <0,05

времени задержки дыхания; в течение последующих 2-х
недель значения показателя УГ продолжали снижаться: в ЭГ
№ 1 на 39,7±3,5 % (р<0,05), а в ЭГ № 2 – на 15,5±0,2 %
(р<0,05).
Проведенный анализ исходно выявил наличие
умеренной отрицательной корреляционной связи между
показателем ОПСС и уровнем PWCотн в тесте PWC170. (r = 0,42, р<0,05) в ЭГ № 1 с аэробной направленностью
тренировочного процесса. После курса процедур ГМТ
корреляционная связь между данными показателями не
выявлялась, однако, появлялась умеренной силы корреляция
между МОК и ОПСС (r = - 0,52, р<0,05). Статистически
значимые степени взаимосвязей и их достоверность
отражают напряжение механизмов адаптации у спортсменов
и подтверждают характер регулирующего и интегративного
влияния ГМТ на патофизиологические механизмы
обеспечения ФР спортсменов.
Выраженная тенденция к снижению ЧСС по
отношению к исходным показателям как в покое, так и при
нагрузке после курса ГМТ связана с симпатолитическим
воздействием ГМТ – одним из главных физиологических
эффектов применения МП [7]. Так, спустя 2 недели после
курса ГМТ в обеих ЭГ было отмечено достоверное снижение
доли низкочастотного домена LF как меры мощности
преимущественно симпатического звена регуляции и
возрастание в покое относительной мощности диапазона
высоких частот HF, отражающих, прежде всего, активность
парасимпатического отдела ВНС. Особо следует отметить
достоверное уменьшение при проведении ортостатической
пробы прироста показателя VLF, отражающего, как полагают
[8], степень активации церебральных эрготропных систем и
состояния
напряжения
надсегментарных
механизмов
вегетативной регуляции деятельности ССС. Наиболее
выраженные изменения показателей ВСР наблюдались в ЭГ №
2. Так, если исходно показатель VLF в ортостазе
увеличивался на 48,13±5,1 % (р<0,05), то после 10-12
процедур ГМТ – лишь на 26,7±2,2 % (р<0,05); степень
снижения показателя HF в ортостазе уменьшилась на
47,7±3,8 % (р<0,05).

Полученные результаты свидетельствуют о снижении
функционального напряжения регуляторных механизмов
деятельности
ССС
(коррекционно-модулирующее
воздействие ГМТ), подтвержденного в параллельном
исследовании выраженной положительной динамикой
показателей психоэмоционального состояния спортсменов.
Особо следует подчеркнуть, что данная структура
показателей ВСР сохранялась спустя 2 и 4 недели после курса
процедур ГМТ.
Отмеченная динамика показателей деятельности ССС
под влиянием курса ГМТ у спортсменов различных
специализаций может быть расценена как достоверное
оперативное улучшение обеспечения кислородного запроса
работающих мышц (УОК и МОК) и коронарного кровотока
(снижение ОПСС). Особенно важным является то, что
применение
ГМТ
сопровождалось
длительным
последействием на изученные показатели функции ССС, что
делает возможным использование ГМТ как метода
восстановления и повышения ФР в различные периоды
тренировочного процесса с расчетом на перспективу.
Повышение
производительности
работы
сердца,
направленное на увеличение мышечного кровотока при нагрузках,
отразилось на динамике интегрального показателя МПК,
определяющего эффективность кровообращения, суммарную
мощность энергообеспечения и общей ФР [6]. Анализ уровня ФР
по показателям PWC170 и PWCотн. и аэробной производительности
по уровням МПК в ЭГ выявил выраженную и устойчивую
тенденцию к их повышению или достоверное увеличение уровня
ФР спустя 2 и 4 недели после курса процедур ГМТ (таблица 2).
Таким образом, отсроченное действие курса процедур
ГМТ на показатели деятельности ССС и общую ФР
проявилось в виде реакции активации и усиления
максимальных аэробных возможностей организма, что
соответствует
основным
задачам
современного
тренировочного процесса [9].
Прирост устойчивости к гипоксии обеспечивается
улучшением кислородтранспортной функции крови.
Вышеописанная динамика МПК, объемной скорости
кровотока по показателям ЦГД и показателя УГ, а также
выявленные в ЭГ № 1 достоверные повышения среднего
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содержания гемоглобина в одном эритроците (МСН) – с
29,73±0,22 пг до 30,71±0,41 пг (р<0,05) и средней
концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС) – с
33,91±0,31 г/дл до 35,18±0,39 г/дл (р<0,05) позволяют
сделать заключение о том что уровень гипоксии после курса
ГМТ снизился.
Антигипоксическое
действие
курса
ГМТ
подтверждено, при определении уровня сатурации
артериальной
крови
кислородом,
т.е.
процентного
содержания
гемоглобина,
насыщенного
кислородом
(оксигемоглобина – HbO2) методом пульсоксиметрии. Для
создания модели гипоксии проводилась проба с
максимальной произвольной задержкой дыхания (МПЗД) на
высоте вдоха (проба Штанге). Исследования проведены у 30
спортсменов (по 10 чел. из каждой ЭГ).
Различия исходных показателей степени оксигенации
крови (SpO2) в покое между ЭГ были несущественными, за
пределы нормы не выходили и составили: в ЭГ № 1 – 97,6±1,4 %
, в ЭГ № 2 – 96,2±1,8 %. Проба Штанге, однако, выявила
существенные различия между ЭГ № 1 и № 2 как по степени
адаптированности спортсменов к гипоксии, так и по влиянию
ГМТ на ее развитие (таблица 3).
Так,
в
группе
более
квалифицированных
спортсменов (ЭГ № 1) значительно увеличилась
продолжительность МПЗД: с 39,0±2,0 с до 46,0±2,0 с (р<0,05)
на фоне практически не изменившейся степени оксигенации
крови сатурации. В группе спортсменов с менее
напряженным тренировочным процессом (ЭГ № 2) курс ГМТ
изменений продолжительности МПЗД не вызвал, а со
стороны уровня сатурации артериальной крови кислородом
отмечена тенденция к увеличению. Следует отметить, что
продолжительность МПЗД в ЭГ № 1 начинала увеличиваться
уже после 5-6 процедур ГМТ, к завершению курса ГМТ
достигала указанного уровня (46,0±2,0 с), однако, в отличие
от всех других показателей, сохранялась не более 7-10 дней.
Полученные результаты, свидетельствуют, прежде
всего, о лучшей адаптированности организма спортсменов
циклических видов спорта к более глубокой гипоксии при
МПЗД.
Вне зависимости от уровня квалификации курс ГМТ
улучшает истинные кислородтранспортные возможности
крови спортсменов, увеличивая продолжительность периода
гипоксии и не вызывая снижения степени оксигенации
крови.
Увеличивая
у
более
квалифицированных
спортсменов циклических видов спорта более чем на 18 %
длительность периода МПЗД, курс ГМТ повышает
эффективность функционирования кислородтранспортной
системы в условиях гипоксии и препятствует выраженному
снижению уровня сатурации крови кислородом (гипоксемии)
после более длительного периода МПЗД.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, курс ГМТ из 10-12 процедур
вызывает ряд положительных физиологических эффектов со
стороны систем, обеспечивающих транспорт кислорода
(улучшение сократительной способности миокарда и
экономизация деятельности ССС; снижение показателей
функционального
напряжения
ВНС,
увеличение
парасимпатической и уменьшение симпатической ее
активности; снижение агрегационного и коагуляционного
потенциалов крови; модулирующее влияние на оксигенацию
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крови). После курса ГМТ, особенно в отдаленном периоде
(через 4 недели) у спортсменов различной специализации
наблюдается достоверный рост уровня физической
работоспособности. Выявленные изменения со стороны
сердечно-сосудистой
деятельности
и
физической
работоспособности
могут
быть
расценены
как
неспецифическая реакция активации организма спортсменов
на курсовое применение магнитного поля.
Обнаруженные эффекты действия и последействия
ГМТ свидетельствуют о том, что этот физический фактор при
определенных
дозиметрических
параметрах
может
использоваться в тренировочном процессе спортсменов
различных
видов
спорта
с
целью
профилактики
переутомления,
восстановления
и
стимуляции
работоспособности
на
фоне
увеличенных
объемов
тренировочной нагрузки.
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